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Mjedisi i jashtëm dhe ndikimi i tĳ në ndërmarrje
MSc. Bekim Kilaj
Abstrakt
Konceptimi i mjedisit mund të zbatohet nga aspekte të ndryshme prej të cilave më i
rëndësishëm është ai i cili atë mjedis e shikon nga aspekti i dimenzioneve dhe pjesëve të tĳ.
Në këtë kuptim mjedisi i tërë ndërmarrjes mund të ndahet në mjedisin ekstern ose të jashtëm
dhe në mjedisin intern ose të brendshëm.1
Ne do të fokusohemi në mjedisin e jashtëm pasi që e kemi parë si shumë të rëndësishëm në
zhvillimin e ekonomisë në aspektin e përgjithshëm.
Mjedisi i jashtëm ka të bëjë me organizatën si sistem i hapur, i cili ka interaksion me rrethinën.
Menaxheët duhet të reagojnë ndaj ndryshimit të mundësive dhe sfidave që vĳnë nga jashtë e
po ashtu edhe ndaj rreziqeve dhe kufizimeve me të cilat ballafaqohet organizata.
Organizatat sot përballen me shumë sfida dhe probleme të cilat me kalimin e kohës do të
eleminohen në tërësi. Edhe pse faktorët që vĳnë nga mjedisi i jashtëm është vështirë të futen në
kontroll të menaxhmentit të ndërmarrjes, ata duhet të studiohen, në mënyrë që të favorizohen
faktorët me ndikim pozitiv dhe të neutralizohen faktorët me ndikim negativ.2
Mega mjedsi apo mjedisi i përgjithshëm, inkludon atë grup makro faktorësh ose atë segment
të mjedisit të jashtëm që pasqyron kushtet dhe tendencat e shoqërisë brenda të cilës vepron
organizata e biznesit. Në këtë grup inkuadrohen një grup faktorësh, ku më të rëndësishmit
janë: faktorët politiko-ligjorë, faktorët ekonomik, teknologjik, social dhe ndërkombëtar. Gjatë
këtĳ punimi do të fokusohem më shumë rreth rolit dhe rëndësisë së këtyre fakorëve në kuadër
të mjedisit të jashtëm.
Këta faktorë, veç e veç ose në mënyrë të kombinuar, i diktojnë kufizimet ose ofrojnë oportunitete
të ndryshme për biznesin. Ky realitet duhet të njihet mirë nga menaxherët, të cilët duhet të
veprojnë në një mënyrë të tillë që jo vetëm të shmangin efektet e padëshirueshme por edhe të
shfrytëzojnë me efektivitet të lartë mundësitë potenciale të krĳuara prej tyre. 3
Në përfundim të punimit në baze të gjetjeve te cilat i kemi analizuar, do të japim konkluzionet
dhe rekomandimet më të mira për të evituare sado pak problemet aktuale.

Qëllimet e hulumtimit
Ky hulumtim kan për qëllim që të krĳojne një informacion sa më të detajuare për
mjedisin ekzistues, i cili do te jetë një pasqyrë e mirë për sipërmarrsit e rinjë. Këto
infomata duhet të jenë sa më afër me tregun dhe të kenë synim që të ngrenë vetëdĳen
dhe të sigurojnë teknikat e ndryshme për menaxhimin e politikave ekonomike,
sociale dhe teknologjike, identifikimin e mangësive dhe arritjen e rrezultateve sa më
të mira në fushën e të bërit biznes. Në këtë kontekst, si qëllim parësor kemi problemet
ekonomike, problemet ligjore, ekologjike, demografike, me të cilat ballafaqohen
ndërmarresit e rinjë, problemet sociale etj. Do të fokusohemi në këto fusha të cilat
sipermarrësit i shohim si shumë të rëndësishme në zhvillimin e një sipermmarrje të
caktuar në vendin operues. Pra, qasja në fusha të caktuara është shumë e panjohur
dhe mbĳetesa e këtyre bizneseve është shumë e shkurtër në vitet e para e të bërit
1

Marin Buble, Mirjan Cingula, Marcelo Dujaniq, Zelimir Dulciq, Marli Gonan Bozhac, Lovorka
Galetiq, Franjo Lubiq, Sanja Pfeifer, Darko Tupuriq “Menaxhmenti Strategjik” Prishtinë, 2008.
2
Dr. Vasilika Kume “Menaxhmenti strategjik” Tiranë, 2003.
3
Prof. Dr. Shyqyri Llaci Manaxhimi” Tiranë, 2010.
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biznes, pra një njohje sa më të mirë të mjedisit në të cilin operojnë.
Pastaj legjislacioni që nxjerr qeveria i cili vepron si frenues apo stimulus i veprimtarisë
së biznesit, politika e taksave dhe tetimeve, rregullimi i TVSH-së, ulja e normave te
interest si stimulus i bizneseve të vogla dhe të mesme, pastaj krĳimi i një mjedisi të
favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, thithjen e granteve të jashtme etj.
Qëllim tjeter parësor është mënyra e qasjes seë ndërmarrësve (grave) të rinjë në fusha
të ndryshme, sfidat me të cilat ato ballafaqohen, si konkurrencën jolojale, qasja në
institucione shtetërore, etje. Pastaj përkushtim më i madh në mbrojtjen e mjedisit
dhe mbrojtjen e flores dhe faunes etj.
Konceptimi i mjedisit
Edhe pse fjala mjedis nënkupton një shprehje shumëkuptimshe, megjithatë mjedisi
mund të definohet si dukuri dhe faktorë të tërë brenda dhe jashtë ndërmarrjes të
cilët ndikojnë në mënyrë direkte dhe indirekte në veprimtarinë, qendrimin dhe
zhvillimin e ndërmarrjes. Konceptimi i mjedisit mund të zbatohet nga aspekte të
ndryshme prej të cilave më i rëndësishëm është ai i cili atë mjedis e shikon nga
aspekti i dimensioneve dhe pjesëve të tĳë. Në këtë kuptim mjedisi i tërë ndërmarrjes
mund të ndahet në mjedisin ekstern ose të jashtëm dhe në mjedisin intern ose të
brendshëm.
Mjedisi ekstern është karakteristikë për shkak të shpejtësisë, të ndryshimeve të
shpejta dhe të papritura të cilat me kompleksitetin, dinamiken, heterogjenin dhe
pasigurinë si karakteristika të mjedisit të sotëm të ndërmarrjeve ndikojë në mënyrë
vendimtare në:
• Paraqitjen e darvinizmit organizativ, sipas të cilit ekzistenca e ndërmarrjes lidhet
me aftësinë e saj për përcjellje të pandërprerë të ndryshimeve dhe të përshtatjeve
adekuate me këto ndryshime.
• Zhvillimi i ndërmarrjes që lidhet me aftësinë për adaptim të ndërmarrjes me
mjedisin dhe shkallën e fleksibilitetit të strukturës së saj organizative
Kompleksiteti dhe ndërlikueshmëria si një nga karakteristikat më të rëndesjishmë
të mjëdisit ekstern të ndërmarrjes është determinuar me numrin e akterëve dhe
të komponentëve në mjedisin e ndërmarrjes dhe me intenzitetin e lidhjes së tyre
reciproke.4
Megamjedisi
Mega-mjedisi apo mjedisi i përgjithshem, inkludon atë grup makro faktorësh ose atë
segment të mjedisit të jashtëm që pasqyron kushtet dhe tendencat e shoqërisë brenda
së cilës vepron organizata e biznesit. Në këtë grup inkuadrohen një sër faktorësh , ku
më të rëndësishmit janë: faktorët politiko-ligjorë, faktorët ekonomik, teknologjik,
social dhe ndërkombëtar.
Këta faktorë veç e veç ose në mënyrë të kombinuar diktojnë kufizime ose ofrojnë
oportunitete të ndryshme për biznesin. Ky realitet duhet të njihet mirë nga
menaxheret, të cilët duhet të veprojnë në një mënyrë të tillë që jo vetëm të shmangin
efektet e padëshirueshme por edhe që të shfrytëzojnë me efektivitet të lartë mundësitë
4

Marin Buble, Mirjan Cingula, Marcelo Dujaniq, Zelimir Dulciq, Marli Gonan Bozhac, Lovorka
Galetiq, Franjo Lubiq, Sanja Pfeifer, Darko Tupuriq “Menaxhmenti Strategjik” Prishtinë, 2008.
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potenciale të krĳuara prej tyre. 5
Faktorët politiko-ligjorë dhe sundimi i ligjit
Këta faktorë rregullojnë marrëdhëniet politike-ekonomike brenda sistemit përkatës
në kuadër të të cilit vepron ndërmarrja. Kornizat institucionale, të cilat janë dhënë
me distribuimin e fuqisë politike dhe me normat juridike, determinojnë kornizat
e përgjithshme ligjore për themelimin, funksionimin dhe ndërprerjen e punës së
ndërmarrjes.6
Qeveria me legjislacionin që nxjerr sidomos në fushën a taksave dhe politikën fiskale
ushtron nje impakt shumë të madhë jo vetëm në sferën e biznesit por edhe në fushat
tjera të aktivitetit të jetës shoqërore. Praktika e tregtisë, marrja dhe sigurimi në
punë, veprimtaria e sindikatave, marrdhëniet me jashtë etj, rregullohen me anën e
legjislacionit në fuqi të ҫdo vendi.
Nga ana tjetër, shkalla e stabilitetit politik të vendit luan një rol të veçantë në
zhvillimin e biznesit dhe është një faktor vendimtar në tërheqjen e biznesmeneve
dhe invensitorëve të huaj. Në kushtet e destabilizimi politik ata do të preferonin
të bënin biznes me vendet tjera më të sigurta ku do të transferonin edhe kapitalet e
tyre. Kështu në vendet e Europës Qendrore e Lindore, duke përfshirë edhe vendin
tonë, në fillimet e tranzicionit , kur situatë politike ishte e paqendrueshme, fluksi i
invetimeve të huaja dhe i biznesmeneve serioz ishte relativisht i vogël.7
Në kuadër të këtyre faktorëve mund të përmendim : vendimet për një tregti të
ndershme, ligjet antitrust, programet e taksave, legjislacioni për pagen minimale ,
politikat dhe programet e mbrojtjes së mjedisit nga ndotja, si dhe një sër politikash
të tjera për mbrojtjen e interesave të punonjësve , konsumatorëve e publikut në
përgjithsi.8
Faktorët ekonomikë dhe treguesit kryesor ekonomik
Faktorët ekonomik kanë të bëjnë me natyrën dhe drejtimin e ekonomisë ku firma
zhvillon aktivitetin e saj. Si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar ,
ai duhet të shqyrtojë aktivitetin e përgjitshëm të kreditit, nivelin e të ardhurave
disponabël dhe prirjen e popullatës për të shpenzuar .
Përqindja e inflacionit, përqindja e interest dhe prirjet e rritjes së produktit të
përgjitshëm janë gjithashtu faktorë të tjerë ekonomik që duhen të mbahen parasysh
nga firma në planifikimin strategjikë9.
Për të shpjeguar influencën e faktorëve ekonomik mbi organizatat e biznesit, do të
përqendrohemi në katër faktorë.
• Përqindja e rritjes ekonomike- luan rol në përcaktimin e madhësisë së kërkesës
për mallra dhe shërbime. Gjatë periudhave të rritjes ekonomike kemi një zhvillim
të shpejtë te biznesit, zvogëlim të papunësisë e më shumë të ardhura në duart e
popullatës.
5

Prof. Dr. Shyqyri Llaci Manaxhimi” Tiranë, 2010.
Marin Buble, Mirjan Cingula, Marcelo Dujaniq, Zelimir Dulciq, Marli Gonan Bozhac, Lovorka
Galetiq, Franjo Lubiq, Sanja Pfeifer, Darko Tupuriq “Menaxhmenti Strategjik” Prishtinë, 2008.
7
Prof. Dr. Shyqyri LLaci “Manaxhimi” Tiranë, 2010.
8
Prof.Dr. Vasilika Kume” Menaxhmenti Strategjik” Tiranë, 2003.
9
Prof.Dr. Vasilika Kume “Menaxhmenti Strategjik” Tiranë , 2003.
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• Gjatë periudhave kur përqindja e interest ulet , konsumatorët janë më të gatshëm
për të marr kredi për të blerë mallra dhe shërbime që ofrojnë firmat e ndryshme
për të ndërtuar shtëpi, për të ndërtuar një biznes të tyre etj.
• Në kushtet kur inflacioni është i lartë, fitimet e biznesit duhet të paguajnë më
shumë për materialet, shërbimet e mirëmbajtjes etj. Paraja zhvlerësohet e bashkë
me të mund të dobësohet edhe gjendja ekonomike e firmave.
• Në qoftë se në tregun e punës paraqiten më shumë të papunë, një kërkesë e shtuar
do të ndikoj në nivelin e pagesës që do të ofrojnë punëdhënësit. Ndërsa, kur papunësia
është e ulët, oferta do të pësoj rënie dhe punonjësit e kualifikur do të kenë avantazhin
të kërkojnë paga më të larta firmave që do të jenë të interesuara për ta.10
Ekonomia ka një ndikim në të gjitha industritë , nga furnizuesit e lëndëve të para
për të prodhuar produkte të gatshme e shërbime si dhe të gjitha organizatat në
shërbime me shumicë, me pakicë, qeveritë dhe sektoret fitimprurës. Treguesit
kryesor ekonomik përfshĳnë normat e interesit, shkallën e papunësisë, ҫmimim e
konsumit, produktin e brendshëm bruto (PBB), të ardhurat neto të disponueshme.
Rritjet e normës së interest kanë një ndikim negativ në industritë e ndërtimit banesor,
por kanë efekte pozitive mbi industitë që prodhojnë për nevoja të konsumit, të tilla
si: barna ose sende të zakonshme ushqimore.11
Faktorët social – kulturor
Përbëhen nga normat, zakonët qëndrimet dhe sjelljet që janë karakteristika të një
grupi njerëzish apo e një shoqërie të caktuar. Këta elemente variojnë për njerëz
që jetojnë në vende apo zona të ndryshme gjeografike, për njërëz të varfër e të
pasur,për punëtorët e punëdhënësit, për të arsimuarit dhe pë ata me arsim të ulët,
për grup moshat e ndryshme etj. Ndryshimet e ndodhura në fushën sociale jo vetëm
influencojnë në zhvillimin e biznesit, por edhe vet evolojnë nën ndikimin e ofertave
që bënë biznesi. Faktorët social veprojnë gjithashtu si kufizues të veprimtarisë së
biznesit, kështu ndërgjegjësimi i opinionit publik ndaj ndotjes së mjedisit ka bërë
që qeveritë të nxierrin ligje specifike për këtë qëllim, kufri i të cilit do të plotësohet
gjithnjë e më shumë në të ardhmen.12 Faktorët social që ndikojnë në firmë përfshĳnë:
besimet, vlerat, qëndrimet, opinionet dhe mënyrën e jetesës së personave në mjedisin
e jashtëm të firmave, të zhvilluara nga kushtet kulturore, ekologjike, demografike,
fetare, edukative dhe etnike.
Një ndër ndryshimet më kryesore sociale në vitet e fundit është hyrja e një numri të
madh të femrave në tregun e punës. Ndryshimi i dytë shoqëror mjaft i rëndësishëm
ishtë interesi i knsumatorëve dhe i të punësuarve në përmirësimin e kualitetit të
kushtëve të jetesës. Ndryshimi social ishte zhvendosja në shpërndarjen e popullsisë
sipas moshave.13
Faktorët teknologjikë
Për të shmangur vjetërsimin para kohe të makinerive e paisjeve dhe për të nxituar
novacionet, një firmë duhet të jetë në dĳeni të ndryshimeve teknologjike që
10
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influencojnë në aktivitetin e saj. Përshtatjet teknologjike mund të krĳojnë mundësi
për prodhimim e produkteve të reja, për përmirësimin e produkteve ekzistuese
ose të teknikave të prodhimit të marketingut. Një ndryshim teknologjik mund të
shkaktoj një efekt të papritur në mjedisin e firmës.
Nryshimet teknologjike të viteve të fundit në fushën e kompjuterëve dhe aplikimit
të tyre në marrjen e vendimeve kanë qenë mjaft të rëndësishëm. Këto novacione po e
ndryshojnë tërësisht natyrën e vendit të punës. Progresi në teknologjinë e kompjuterit
do t’i bëjë faktorët teknologjik akoma më të rëndësishëm në të ardhmen.14
Ndryshimet teknologjike mbulojnë të gjithë gamën e zbulimeve dhe të risive
teknologjike që ndikojnë përgjaët gjatësisë së firmave, zinxhirët e vlerës dhe mënyrat
e jetesës së prodhuesve dhe konsumatorëve.15
Faktorët ndërkombëtarë
Mjedisi ndërkombëtar inkludon zhvillimet në vendet ku realizon aktivitetin
organizata e biznesit e që ushtrojnë një aspekt të caktuar mbi të. Për shkak të rritjes
së shpejtë të biznesit ndërkombëtar, këta faktorë po marrin një rëndësi gjithnjë e më
të madhe.
Zhvillimet ndërkombëtare kanë ndikim jo të vogël mbi mundësitë e firmave për
të zhvilluar biznes jashtë vendit të tyre. Kështu, fluktuacioni i vlerës së dollarit ka
impakt mbi konkurueshmërin e firmave në tregun botëror. Kur vlera e dollarit është
e lart ndaj monedhës së vendeve të tjera, kompanitë amerikane i kanë mundësitë për
të konkuruar në trgun botëror, dhe e kundërta krĳon mundsi për hapjen e bizneseve
të reja.16
Firmat importojnë paisje e teknologjitë e huaja, dhe eksoportojnë mallra tradicionale
dhe lëndë të parë. Tregëtia ndërkomçëtare ofron oportunitete e fitime të mëdha dhe
ndihmon për stabilizimin e çmimeve.17
Faktorët ekologjikë
Faktori më i njohur në mjedisin e largët të biznesit është shpesh lidhja reciproke në
mes të biznesit dhe ekologjisë. Termi ekologji lidhet me marrëdhëniet midis qenieve
njërëzore dhe gjërave të tjera që jetojnë, si dhe ajri, dielli dhe uji që i mbështet ato.
Kërcenimet ndaj jetës tonë, të mbështetura në ekologji janë të shkaktuara kryesisht
nga aktivitetet njerëzore në një shoqëri industriale që zakonisht i referohen ndotjes.
Shqetësimet specifike përfshĳnë ngrohjen globale, humbja e biodiversitetit dhe
vendbanimeve, po ashtu edhe ndotja e ajrit, ujit dhe tokës.
Një fushë tjetër shumë e rëndesishme është humbja e vendbanimit dhe biodiversitetit.
Ekologjistët pajtohen , shuarja e flotës dhe e faunës është duke ndodhur me një ritëm
të shpejtë, dhe në qoftë se ky ritëm vazhdon, mund të shkaktoj një shuarje të madhe
të shkallës së gjetjes së fosileve, kohë më parë. Format në tokë janë të varura nga mirfunksionimi i ekosistemit.
Si kontribues i ndotjes së mjedisit (ekologjik), konsiderohen bizneset për shkak
14
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të prodhimit të produkteve të tyre. Tanimë bizneset janë duke u kujdesur për t’i
eliminuar produktet toksike (helmuese) nga proceset e prodhimit, dhe për t’i
pastruar dëmet e mjedisit që i kanë bërë më parë.18
Faktorët demografikë
Elementet demografike janë elemente më të kuptueshme dhe të matshme të mjedisit
të përgjithshëm. Ata janë në rrënjët e shumë ndryshimeve në shoqëri. Demografikët
përfshĳnë, plakjen e popullsisë, popullsia në rritje apo në rënie, ndryshimet në
përbërjen etnike, shpërndarjen gjeografike të popullsisë dhe pabarazitë në nivelin e
të ardhurave.
Ndikimi i një trendi demografik, sikurse i të gjitha segmenteve të mjedisit të
përgjithshëm, ndryshon në të gjitha industritë. Psh: në plakjen e popullsisë amerikane
ka pasur efekt pozitiv në industrit e kujdesit shëndetësor, por një ndikim negativ në
industritë që prodhojnë ushqim për fëmĳët.19
Faktorët demografik janë shumë të rëndësishëm siҫ janë: numri i popullsisë, numri
mesatar vjetor i popullsisë, rritja e numrit të popullsisë, emigrimi i jashtëm, përbërja
e popullsisë sipas grup moshave, struktura gjinore, ndryshimi i raportit të popullsisë
qytetare me atë fshatare.
Faktor tjetër ështës popullsia ekonomikisht active, apo krahu i punës (të punësuar
dhe të papunë) dhe popullsia jo aktive.20
Rekomandimet
Pasi është analizuar në tërësi mjedisi i jashtëm, dhe duke parë ndikimin e tĳ, është
vërejtur se ka një rol shumë të rëndësishëm për sipërmarrësit e rinjë dhe atyre që
operojnë në tregje që një kohë të gjatë, dhe gjithashtu në zhvillimin ekonomik si
tërësi. Ne japim keto rekomandime:
• Politika të mos ketë rol determinues në ekonomi, vetëm duke forcuar ligjin dhe
duke larguar konkurrencen jolojale.
• Shteti duke rregulluar normën e interesit dhe inflacionit, duke rregulluar politikën
monetare dhe fiskale.
• Duke rregulluar mënyrën sociale të të jetuarit në mes të të punësuarve dhe të
atyre që janë të pa punë.
• Duke investuar në teknologjinë e prodhimit dhe tërheqjen e investimeve të huaja.
• Investimet për një mjedis sa më të pasur ekologjik, ndërtimi i imĳanteve për
mbeturina dhe ujëra të zeza.
• Mbrojtja e flores dhe faunes.
• Krĳimi i kushteve më të favorshme për bizneset e vogla dhe sipermarrësit e rinjë.
• Ulje të taksave deri në 50% për bizneset të cilat punësojnë mbi 10 punëtore, dhe
qasje më të lehtë në institucionet shtetërore.
• Largimi i të gjitha barrierave për prodhimet e eksportuara jashtë vendit.
• Socializimi i grave ne vendimarrje, pasi duke angazhuar sa me shumë gra në
procesin e punës, aq më i madh është integrimi në shoqëri të atĳ vendi.
18
19
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Portofoli i nxënësit, modele detyrash dhe evidence
Enida Bashalliu
Mariola Lëngu
Eriona Konomi
Erjola Rama
Një nga problemet që hasin më shpesh mësuesit apo gjenden në dilem është portofoli
i nxënësit. Për ta bërë më të qartë dhe më konkrete kemi përgatitur materialin e
mëposhtëm:
Kurrikula e re e arsimit bazë, në themel të saj, ka krĳimin i kompetencave te nxënësi.
Si rrjedhojë, procesi i realizimit dhe i dokumentimit të të nxënit duhet të bazohet në
atë çfarë arrin nxënësi të tregojë, të dëshmojë e të demostrojë. Diane Hart përcakton
një portofol si "një enë që mban evidencën e njohurive, të ideve, interesave dhe
arritjeve".
Portofoli i të nxënit është një qasje bashkëkohore që bazohet në kriteret e cilësisë
dhe dokumenton kontributin e nxënësve në veprimtari mësimore të orientuara
nga kompetenca. Kurrikula e re kërkon një sërë dokumentesh mbështetëse për
zhvillimin dhe demonstrimin e të nxënit. Në këtë kontekst, portofoli është një mjet që
përdoret gjerësisht në praktikat më të përparuara bashkëkohore për koleksionimin
e rezultateve të të nxënit
“Mësuesi vlerëson nxënësit me përshkrim gjatë vitit mësimor, në përfundim të disa periudhave
të vitit mësimor dhe në fund të vitit mësimor, për:
a) Qëndrimin dhe aftësitë e përgjithshme të fëmĳës si nxënës;
b) Për objektivat kryesore në fushat e të nxënit
Periudhat caktohen nga ministri. Mësuesi kryen vlerësimet sipas formatit që hartohet
nga IZHA dhe miratohet nga ministri. (Ky paragraf është shkëputur nga Neni 15 i
Dispozitave Normative, të miratuara më 2013).
Mbështetur në këtë nen, vlerësimi përshkrues i nxënësit realizohet tre herë në vit,
pra në periudha tremujore, të cilat bien përafërsisht në muajt dhjetor, mars dhe
qeshor, në varësi të fillimit dhe përfundimit të vitit shkollor.
Vlerësimi përfundimtar realizohet një herë në vit, pas realizimit të vlerësimit të tretë
përshkrues. Vlerësimi përfundimtar kryhet sipas ndarjes më poshtë:
a. Vlerësimi i vazhduar, përbën 45% të vlerësimit përfundimtar. Ky vlerësim
mbështetet në përgatitjen e nxënësit dhe detyrat që ai bën në shtëpi (15%), si dhe
në punët me shkrim që kryen nxënësi në klasë dhe përgjigjet që jep me gojë (30%).
b. Vlerësimi i punmeve dhe iprodukteve përbën 25% të vlerësimit përfundimtar
dhe vlerëson punën e pavarur, bashkëpunimin me nxënësit e tjerë, pjesëmarrjen
në projekte dhe veprimtari të tjera që zhvillohen në klasë, si dhe nisma e tĳ
individuale.
c. Vlerësimi i rezultateve në testime dhe në detyra kontrolli përbën 30% të vlerësimit
përfundimtar.
Vlerësimi përshkrues dhe përfundimtar në arsimin fillor nga klasa e parë deri në të
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tretën realizohet nëpërmjet shkallëve të vlerësimit, të shprehura me kode nga 1 – 5.
Vlerësimi përshkrues dhe përfundimtar realizohen mbi bazën e detyrave dhe të
punimeve që përmban portofoli i nxënësit. Mësuesi ndihmon nxënësit të krĳojnë
portofolin e tyre personal dhe ta psasurojnë sistematikisht me punime të kryera në
mënyrë individuale, në bashkëpunim me shokët ose të rriturit. Portofoli nuk është
thjesht një grumbullim punimesh të rastësishme të nxënësit, por një koleksion i
qëllimshëm i punimeve të tyre, që tregojnë ecurinë dhe arritjet e tĳ në të gjitha lëndët
mësimore.
Në portofol futen:
• Detyra shtëpie dhe klase që kanë lidhje me konceptet kryesore të trajtuara gjatë
secilës periudhë tremujore.
• Punime individuale që fëmĳët i bëjnë në kohën e lirë.
• Punime tematike, të kryera në data e ditë të caktuara.
• Projekte kurrikulare ose module mësimore
• Kërkime individuale, skeda, vëzhgime të ndryshme të nxënësve.
• Fotografi dhe regjistrime.
• Fletë vetëvlerësimi ku shprehen opinione dhe mendime të nxënësve për punimet
individuale, për shokun/ shoqen, për punët e përbashkëta në grup etj.
• Diktime, teste dhe detyra kontrolli të kryera nga mësuesi, drejtoria e shkollës apo
DAR/ZA –ja.
Përderisa portofoli është individual dhe demonstron procesin e të nxënit duhet të ketë
një autobiografi të nxënësit. Në ciklin fillor CV paraqitet nëpërmjet një përshkrimi të
thjeshtë me pak shkrim dhe shoqëruar me figura. Për ciklin e mesëm të ulët duhet të
jetë e strukturuar në formën e një CV-je të thjeshtë profesionale. Ky dokument eshtë
i njëjtë për të gjitha lëndët.
Përmbajtja e portofolit u bëhet e ditur prindërve që në takimin e parë me prindërit,
në mënyrë që ata ta ndihmojnë fëmĳën që t’i organizojë punimet në mënyrë
funksionale dhe estetike. Portofoli qëndron në klasë dhe të paktën një herë në muaj i
lihet nxënësve të bëjnë ndryshime dhe pasurime.
Modele detyrash për në portofol për arsimin fillor
Lënda: Gjuhë shqipe (Abetare)
1.Rendit fjalitë sipas radhës së ngjarjes.
• Pinoku gënjente dhe i rritej hunda.
• Pinoku është kukull druri.
• Ai shpëtoi baba Karlon nga balena.
• Zana e ktheu në djalë prej vërteti.
2. Shkruaj fjalitë sipas renditjes së saktë.
3. Shkruaj fjalitë pyetëse të tekstit “Përralla e Pinokut”.
Lënda: Matematikë
1.Shkruaj numrat që mungojnë.

15

1

7
18
26
39
44
55
70
73

81
95

100

2.Plotëso.
Para

Pas
50
77
68
90
99
44
40

3.Krahaso, vendos shenjën <, =, >
7 9
5
5
3
8
35
48
55
67
44
44
45
25
70
77
62
66
78
68
40
44
55
99
ð E lehtë

1.

ð Mesatare

10
80
88
34

18
81
88
44

ð E vështirë

Lënda: Dituri natyre
Qarko ushqimet e shëndetshme.

Vizato frutin tënd të preferuar.
ð E lehtë ð Mesatare ð E vështirë
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20
90
100
66

21
99
99
85

Lënda: Edukimi për shoqërinë
Përdorimi i evidencave për vlerësim
☺
Data __________
Detyrë _________________

Rregullat e lojërave
Shkruaj rregullat e lojës tënde të preferuar.

Punoi:________________
ð E lehtë

ð Mesatare

ð E vështirë

• Mësuesit duhet të përdorin mënyra të ndryshme të matjes së arritjeve të nxënësve,
pasi kështu u krĳohet mundësia nxënësve për të treguar atë që dinë, kuptojnë
dhe mund të bëjnë. Gama dhe shumëllojshmëria e qasjeve të vlerësimit duhet të
marrë parasysh rëndësinë e konteksteve dhe të përvojave të mëparshme, interesat
dhe aspiratat e nxënësve duke vendosur lidhje me të gjithë të nxënit.
• Është thelbësore që mësuesit të përdorin evidenca për të nxënit për t’u siguruar
nëse nxënësit po përparojnë. Evidencat janë të ndryshme në varësi të llojit
të të nxënit që do të vlerësohet dhe plotësohen në mënyrë të vazhdueshme,
periodike për detyra specifike, punë të nxënësve, aktivitete, teste etj. Vlerësimi
duhet të planifikohet si pjesë e aktiviteteve mësimore dhe e mësimdhënies. Në
planifikimin e aktiviteteve me nxënësit, mësuesit: - duhet të marrin parasysh dhe
të paraqesin rezultatet e të nxënit, për të cilat nxënësit janë duke punuar; - duhet
të japin shembuj që ilustrojnë rezultatet e pritshme; - duhet të përcaktojnë kriteret
e suksesit përmes diskutimeve ndërmjet tyre dhe me nxënësit; - duhet të krĳojnë
mundësi që nxënësit të demostrojnë njohuritë, të kuptuarin, afësitë dhe qëndrimet
e tyre. Mësuesit duhet të marrin në konsideratë balancën ndërmjet njohurive, të
kuptuarit, shkathtësive, qëndrimeve, kompetencave, ashtu siç përshkruhet në
rezultatet e të nxënit.
Model evidence për detyrat në portofol
Fletë vlerësimi për detrat e vendosura në portofolin e nxënësit
Detyrat e klasës tremujori i dytë dhjetor - mars
Klasa e pare
Lënda: Gjuhë shqipe (Abetare)
Emri, mbiemri i nxënësit _____________________________________________
Nr.

Data

Tema

1

Grafiku i shkronjës B, b

2

Grafiku i shkronjës H, h

Vlerësimi

17

1

2

3

4

5

3

Ushtrime gjuhësore për shkronjën T, t

4

Grafiku i shkronjës T, t

5

Grafiku i shkronjës S, s

6

Ushtrime gjuhësore për shkronjën Sh, sh

7

Grafiku i shkronjës Sh, sh

8

Ushtrime gjuhësore për shkronjën F, f

9

Ushtrime për përsëritjen e grupit të tretë të shkronjave

10

Ushtrime gjuhësore për shkronjën Rr, rr

11

Grafiku i shkronjës R, r

12

Ushtrime për shkronjën J, j

13

Ushtrime gjuhësore për shkronjën V, v

14

Ushtrime gjuhësore për shkronjën V, v

15

Ushtrime gjuhësore për shkronjën Q, q

16

Ushtrime gjuhësore për shkronjën D, d

17

Ushtrime gjuhësore për shkronjën Dh, dh

18

Përsëritje për grupin e katërt të shkronjave

19

Ushtrime gjuhësore për shkronjën Ll, ll

Detyrat e shtëpie tremujori i dytë dhjetor - mars
Nr.

Data

Tema

Vlerësimi

1

Ushtrime gjuhësore për shkronjën B, b

2

Ushtrime gjuhësore për shkronjën H, h

3

Ushtrime gjuhësore për shkronjën S, s

4

Grafiku i shkronjës F, f

5

Shkruaj një lëtër për shokun ose shoqen tënde

6

Shkruaj përrallën e Kësulëkuqes

7

9

Përshkruj Vitin e Ri
Shkruaj me 4 – 5 fjali përmbajtjen e pjesës “Ada në
mal”
Shkruaj përrallën e Borëbardhës

10

Plptëso tekstin me fjalët që mungojnë

8

1

2

3

4

5

4

5

Detyrat e klasës tremujori i dytë dhjetor - mars
Klasa e parë
Lënda: Matematikë
Nr.
1

Data

Tema

Vlerësimi

3

Më i rëndi, më i lehti. Vetia e ndërrimit të mbledhjes.
Peshojmë dhe krahasojmë. Renditja e veprimeve. Ditët e
javës.
Zbritja e numrave deri në 10. Zbritja në boshtin numerik.

4

Sa janë më shumë? Zbritja nga numri 10.

5

Mbledhja e numrave deri në dhjetë

2

18

1

2

3

6

Problema.

7

9

Çiftet që japin dhjetën. Zbritja në boshtin numerik
Zbritja me operator të kundërt. Zbatime të mbledhjes dhe
zbritjes. Problema.
Mbledhja duke plotësuar 10. Problema

10

Dyfishi i numrave. Afër dyfishit

11

Mbledhja dhe zbritja me dhjetëshe të plota.

8

Detyrat e shtëpie tremujori i dytë dhjetor - mars
Nr.

Data

Tema

Vlerësimi

2

Zbritja me nga 1. Zbritja si veprim i kundërt i
mbledhjes.
Përbërja e numrit dhjetë.

3

Mbledhor, mbledhor shumë. Operatorët.

4

Trupat gjeometrikë

5

Barazime. Mosbarazime

6

Cila enë nxë më shumë? Numrat deri në 100.

1

1

2

3

4

5

Detyrat e klasës dhe shtëpisë tremujori i dytë dhjetor - mars
Lënda: Dituri natyre
Nr.

Data

Tema

Vlerësimi

1

Rritjsa e bimëve

2

Prindër dhe të vegjël

3

Lidh kafshën me hijen e tij

4

Emërtimi i materialeve

1

2

3

4

5

Detyrat e klasës dhe shtëpisë tremujori i dytë dhjetor - mars
Lënda: Edukimi për shoqërinë
Detyrat e klasës dhe shtëpisë tremujori i dytë dhjetor - mars
Lënda: Art pamor

Nr.

Data

Tema

1

Vizatim natyra

2

Kolazh

3

Viztim me dritë hije

4

Qilimi

Vlerësimi

1

2

3

4

5

Mësuesja
(_______________________)
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Vlerësimi i nxënësit në klasat I – III
Vlerësimi i nxënësit në klasat I – III bëhet me përshkrim.
Vlerësimi i nxënësve për arritjen e kompetencave të fushave të të nxënit realizohet
me përshkrim në periudha periodike tremujore.
Ai realizohet në 5 shkallë:
Shkalla 1 “Arritje të pakënaqshme” o të konsiderohen kur nxënësi dëshmon një
shkallë të pamjaftueshme të përmbushjes së rezultateve të të nxënit ( kjo përkon me
vlerësimin “Dobët” ose me notën 4).
Shkalla 2 “Arritje që kanë nevojë për përmirësim” do të thotë që nxënësi dëshmon
një zotërim minimal dhe të mjaftueshëm të rezultateve të të nxënit dhe kërkohet
mbështetje dhe punë e vazhdueshme nga mësuesi (kjo përkon me vlerësimin
“Mjaftueshëm” ose me notat 5 dhe 6).
Shkalla 3 “Arritje te kënaqshme” do të konsiderohen kur nxënësi ka arritje të pjesshme
të të nxënit dhe, kur me mbështetjen e mësuesit, arrin të përparojë dhe të kapërcejë
sfidat e të nxënit (kjo përkon me vlerësimin “Mirë” ose me notën 7).
Shkalla 4 “Arritje shumë të kënaqshme” do të konsiderohen kur nxënësi ka
përmbushur pjesën më të madhe të rezultateve të të nxënit (kjo përkon me vlerësimin
“Shumë mirë” ose me notat 8 dhe 9).
Shkalla 5 “Arritje të shkëlqyera” do të konsiderohen kur fëmĳa përmbush plotësisht
rezultatet e të nxënit dhe ka qëndrueshmëri në arritjet akademike (kjo përkon me
vlerësimin “Shkëlqyeshëm” ose me notën 10).
Vlerësimi perodik për klasat IV – IX
1. Vlerësimi peridik kryhet në fund të një periudhe tremujore, për të evidentuar
përparimin dhe arritjet e nxënësve me qëllim monitorimin dhe raportimin e tyre.
2. Vlerësimi periodik jepet nëpërmjet 3 (tre) notave të veçanta për:
a. Vlerësimin e vazhduar me notë, qëpërmbledh shënimet e mësuesit të mbajtura në
evidencat për periudhën tremujore.
b. Vlerësimi me notë nëpërmjet testit ose detyrës përmbledhëse në përfundim të
periudhës tremujore.
c. Vlerësimi me notë të portofolit të nxënësit për periudhën tremujore
3. Këto vlerësime me notë shënohen në regjistër në kolonat përkatëse në përfundim
të çdo tremujori.
Vlerësimet përfundimtar për klasat IV – IX
1. Vlerësimi përfundimtar kryhet në përfundim të vitit shkollor me notë dhe me
përshkrim referuar niveleve të arritjes.
2. Nota përfundimtare përfshin notat vjetore si më poshtë:
a. Notën vjetore të vlerësimit gtë vazhduar për tri periudha tremujore.
b. Notën vjetore të vlerësimit me test/ detyrë përmbledhëse per tri peridha tremujore.
c. Notën vjetore të vlerësimit të portofolit të nxënësit për periudha tremujore.
3. Peshat në përqindje sipas vlerësimeve:
Pesha në përqindje
Klasa IV - V

Pesha në përqindje
Klasa VI - IX

Vlerësimi i vazhduar

45%

40%

Vlerësimi me test/ detyrë përmbledhëse.

30%

40%

Vlerësimi i portofolit të nxënësit.

25%

20%
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4.
a.
b.
c.
d.
e.

Hapat për njësimin e notës përfundimtare janë:
Përcaktohet nota vjetore e vlerësimit të vazhduar (NVv).
Përcaktohet nota vjetore e testit/ detyrës përmbledhëse. (NTp).
Përcaktohet nota vjetore e portofolit të nxënësit (NVp).
Shumëzohet secila prej notave me përqindjen përkatëse.
Mblidhen këto prodhime dhe shuma rrumbullakoset me numër të plotë (p.sh 8,8
≈ 9)
f. Formula klasa IV – V: nota përfundimtare = (NVV x 0,45) + (NTP x 0, 3) + (NVP
x 0.25)
g. Formula klasa VI – IX: nota përfundimtare = (NVV x 0,4) + (NTP x 0, 4) + (NVP
x 0.2)
Portofoli lehtëson vënien e notës, realizon vlerësim objektiv, si dhe plotëson
procedurat tradicionale të vlerësimit. Nxitja e vetëvlerësimit si pjesë përbërëse e
vlerësimit të portofolit, krĳon sa një klimë konkurruese ndërmjet nxënësve, po aq
edhe përmirësimnin e vetë nxënësit në ato drejtime që ai i evidenton si problematike.
Shembull: Rubrika e vlerësimit të portofolit
Rezultati i vlerësimit duhet të pasqyrojë përmbushjen e elementeve bazë që kërkohet
të vlerësohen. - Përzgjidhen të paktën 4 komponentë/çështje apo grup çështjesh që
do të përfshihen në vlerësim si p.sh.:
§ detyrat e shtëpisë;
§ projektet apo detyrat për tema/ RN/ kompetenca;
§ raporte të vëzhgimeve/ punët praktike, punët laboratorike etj.;
§ raporte/ përmbledhje javore të veprimtarive të kryera nga nxënësi.
Çdo çështje është notuar me 4 nivele1 (nga 1 te 4). Çdo nivel mund të ketë maksimumi
25 pikë dhe totali është 100 pikë.
Nivelet e arritjes
Komponenti që
vlerësohet

1

2

3

4

Komente/
Shënime

Në arsimin fillor janë 5 nivele arritjesh, kurse në ciklin e mesëm të ulët dhe të lartë
janë 4 nivele.
TOTALI I PIKËVE_________
Duhet përmirësim ______________________________________________________
Ka progres
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Referuar përmbajtjes së portofolit:
- A janë koleksionuar në portofol dokumentet si më poshtë?
Detyra me shkrim;
Teste të përfunduara;
Punë krĳuese;
Projekte;
Eksperimente;
Koleksione;
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Prezantime;
Video të krĳuara nga nxënësit;
Prezantime multimediale;
Fotografi, apo objekte të tjera dixhitale të të nxënit;
Çmime/ çertifikata/ vetëvlerësime dhe rekomandime.
Portofoli mund të jetë online ose digjital.

1.

Model detyrash
Lënda: Gjeografi 7
Detyrë _________________
Emërto planetet në sistemin tonë diellor.

2.

Paraqit me materiale të ndryshme modelin e sistemit diellor.

1 . Identifikoni në hartë lumenjtë kryesor të vendit tonë.
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Detyrë __________
Adresa ime në hapësirë
Detyrë _________________

Emri dhe mbiemri ___________________________________
Rruga dhe numri i shtëpisë ___________________________
Qyteti/Fshati _______________________________________
Bashkia __________________________________________
Qarku _____________________________________________
Shteti _____________________________________________
Kontinenti _________________________________________
Planeti ____________________________________________
Sistemi ____________________________________________
Galaktika __________________________________________

Gjeni temperaturën mesatare të javës së katërt të muajit nëntor për qytetin e Fierit.

Temperature e javës së katërt të nëntorit është ……………
Projekti: Unë dhe mjedisi përreth

Model evidence për detyrat në portofol
Lënda: Gjeografi
Detyra
Detyra 1

Tema per çdo detyrë

Pikët

Paraqisni me material të ndryshme modelin e sistemit diellor

10

Detyra 2

Identifikoni në hartë lumenjtë kryesor të vendit tonë

10

Detyra 3

Adresa ime në hpësirë
Gjeni temperaturën mesatare të javës së katërt të muajit nëntor për
qytetin e Fierit
Unë dhe mjedisi përreth

5

Detyra 4
Projekti
Nota
Piket

4
0-13

5
14-20

6
21-26

7
27-32
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8
33-38

9
39-44

5
20
10
45-50

Rrethi i Fierit dhe Fusha e Myzeqese
Enida Bashalliu
Majlinda Rina
Aida Koroveshi
Erjona Konomi
Abstrakt
Në vitin 1769 Fieri ishte një fshat me rreth 24 shtëpi prej balte dhe qerpiçi të ndërtuara
nga voskopojarët që sapo ishin ngulur në Fier dhe rrethinat përreth. Qyteti modern
i Fierit u themelua më 1864 nga Kahraman Pashë Vrioni dhe djali i tĳ, Omer Pashe
Vrioni, të cilët me ndihmën e urbanistëve dhe arkitektëve francezë hodhën themelet
e qyetit modern të Fierit. Fizionominë e këtĳ plani, qyteti i Fierit e ruan edhe sot ku
ndërthuren dy sisteme; ai kuadratik dhe rrezor.
Pjesa e parë
Rrethi i Fierit
Kushtet natyrore
Rrethi i Fierit ka nje pozite shume te favormshme gjeografike dhe ndodhet ne
jugperendim te Shqiperise,ne jug te Myzeqese,me dalje te gjere ne Detin Adriatik,nga
grykederdhja e Semanit deri ne grykederdhjen e Vjoses.rrethi i Fierit kufizohet me
Lushnjen ne veri , me Beratin ne lindje dhe ne juglindje me Mallakastren , ne jug
me Vloren dhe laget me detin
Adriatik ne anen perendimore .
Rrethi i Fierit ka nje reliev fushor
.Lartesia mesatare e rrethit
te Fierit eshte 24 m.E gjithe
siperfaqja e rrethit ndodhet ne
lartesine 0-54m. I gjithe teritori
shtrihet ne fushen e Myzeqese
dhe pershkohet nga lumi i
Semanit me deget e tĳ te paketa
.Fusha ne jug te Semanit quhet
fusha e Myzeqese se Vogel.
Ndonese ultesira eshte e rrafshet
,jo e valezuar ,ajo pershkohet
nga nje sere kurrizesh kodrinore
,si kodra e Ardenices e te
Mbrostarit ,zgjatimi kodrinor
i Peshtanit (300m),i Levanit ,i
Pojanit ,Kodrat qe zbresin nga
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Mallakastra ne drejtim te Patosit dhe te Roskovecit ,etj, te cilat e ndajne ate ne disa
fusha te vecanta .Keto jane te perbera nga toka argjilore te papershkueshme nga ujrat
. Tokat e kesaj pjese te Myzeqese hare pas here i perbytete Vjosa dhe Semani,duke
sjelle ,formimin e kenetave dhe te mocaleve .Pjesa lindore e fushes vuante sidomos
nga thatesira .Ne gjysmen e dyte te shekullit te XX u ndertuan mjaft kanale ujites .
Klima
Klima e rrethit te Fierit eshte nje tjeter mundesi qe ka dhene natyra e kesaj zone .Ajo
eshte klime e ngrohte ,ndikuar nga masat ajrore te ngrohta detare .
Temperatura mesatare vjetore -15,3 grade celcius
Muaji me i ftohte eshte Janari – 7 grade celcius
Muajt me te nxehte ,korriku e Gushti –mbi 30 grade celcius
Temperatura me e ulet , -5 grade celcius ,me 26 janar 1954
Temperatura me e larte , 42,2 grade celcius ne Gusht 2005
Mesatarja vjetore e rreshjeve arrin ne 924 mm
Rreshjet bien ne trajte shiu , bora eshte nje dukuri e rralle . Rreshjet ne pjesen me te
madhe bie ne vjeshte , ne dimer dhe ne pranvere . Muajt me te lagesht jane dhjetori
dhe janari.Muji me i thate eshte korriku.
Hidrografia
Lumi me i madh ne Fier qe e ndan ate ne dy pjese eshte Semani , i formuar ne Arreze
Poshnje ( Berat ),nga bashkimi i Devollit me Osumin .Semani eshte lum fushor ,por
me pak uje , dhe per shkak se ujrat e Devollit derdhen ne liqenin artificial te ThaneMurrizit (Kucove-Lushnje –Elbasan).Semani e ka ndertuar vazhdimisht shtratin e
tĳ. Dikur ky lum kalonte midis kodrave te Divjakes dhe Ardenices , dhe derdhej ne
keneten dhe lagunen e Karavastase . Shkumbini ne veri dhe Semani ne jug e kane
rrethuar kete lagune si nje dare te forte.
Semani ka prurje te pakta ujrash , sidomos ne periudhen e thate te vitit , por prurjet
me te medha i ka ne dimer . Prurjet me te medha ,prej 1800m3/sek , i ka ne Uren e
Kucit . Me qe ka shume materiale te ngurta eshte quajtur si me i turbullti ne vendin
tone .
Lumi i Gjanices eshte nje nga deget e Semanit ,lumi qe kalon permes qytetit te Fierit
ne afersi te ballshit . Ai buron ne Cerrile dhe pershkon 42 km rruge e derdhet ne
Seman prane Mbrostarit .Edhe pse vazhdojne perpjekjet per pasrimin , rregullimin e
tĳ, Gjanica eshte lumi me i ndotur ne Shqiperi , kryesisht nga nafta.
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Tokat, Bota Bimore dhe Shtazore
Mbulesa bimore eshte e kufizuar
dhe ky ka qene vazhdimisht
shkaku qe tokat jane gerryer nga
erozioni.Por ne gjysmen e dyte te
shekullit te XX keto u zhveshen
akomaedhe me teper dhe erozini
veproi me me egersi.
Tokat e bregdetit te Myzeqese se
Vogel jane te kripura ,pjesa tjeter e
tokave eshte e bute , e hirte kafe. Gjithashtu prane lumenjve Vjose dhe Seman kemi
toka aluvionale .
Popullsia
Rrethi i Fierit ka
qene qysh ne kohet
e lashta nje vend
i banuar ,sidomos
ne kodra.Kete e
deshmojne
prania
e qyteteve ilire dhe
ngulimet helene ne
bregdet.Edhe
ne
periudhen e mesjetes kemi vazhdimesi arberore te banoreve .Mjafton te permendim
qe Apolonia vĳonte me Pojanin , kishin lindur qendra e banimit te reja .Kjo zone
eshte 12 km larg Fierit . Qyteti i Apolonise u themelua ne 558 p.e.s. ne nje koder prane
detit dhe afer grykederdhjes se lumit Aoos (Vjosa ) Por ne shekujt e sundimit osman
kjo treve ra ne prehrin e semundjeve dhe u zhyt ne erresire dhe varferi ,duke i sjelle
dem te madh popullimit aktiv.Siperfaqja e Fier eshte 785km2,banojne 267000banore
dhe ka nje dendesi rreth 255 banore/km2.55% e popullsise jetojne ne zonat rurale , e
cila tregon per rendesine qe ka sektori i bujqesise per kete rreth . Eshte nje nga rrethet
me te medhenj te republikes ,duke marre parasysh siperfaqen e vogel. Rritja e madhe
epopullsise eshte vene re ne gjysmen e dyte te shekullit XX . Regjistrimi i parë i
populsisë është ai i vitit 1923 ku Fieri ishte nënprefekturë nënvarësinë e Beratit. Në
përbërjen e Fierit futeshin 2 krahina: rrethi Fier me 71 fshatra, 2193 shtëpi dhe 12.760
banorë, krahina e Semanit me 22 fshatra, 305 shtëpi dhe 1940 banorë. Vete qyteti i
Fierit kishte 5 lagjje dhe 1493 banorë.
Gjatë fillimit të shekullit të XX-të deri në vitet e Luftës së Dytë Botërore në Fier
ndodhën mjaft ndryshime demografike. Aty u vendosën banorë te ardhur nga
Labëria, Çamëria dhe Kosova si dhe grupe të ndryshme popullatash të ardhur nga
Toskëria si nga Mallakastra, Berati, Gjirokastra etj. Ndërsa pas Luftës në qytetin e
Fierit u vendos një numër i madh çamësh të dëbuar nga Greqia.
Ne vitin 1958 sipas ndarjes së re administrative rrethi kishte një siperfaqe prej 1175
km2. Në të bënin pjesë 4 qytete si dhe 139 fshatra te grupuar dhe 21 te bashkuar. Me
shndërimin e rrethit ne qendrën ekonomike me të zhvilluar pas kryeqytetit, ndodhi
një proces i zhvilluar urbanizimi. Për të plotësuar nevojat e industrisë dhe bujqësisë,
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filloi një levizje e madhe migratore drejt Fierit. Ne vitin 1965 qyteti i Fierit numëronte
20 000 banorë, kurse ne 1982 kishte 35 000 banorë. Ne vitin 1985, Fieri si rreth kishte
një popullsi prej 226.200 banorë, dhe dendësi 192 b/km2. Popullsia qytetare arrinte
shifrën 27.6 % ndërsa ajo fshatare 72.4 %. Rritja natyrore ishte 2.09 %.
Qendrat me te medha te banuara ne rrethin e Fierit jane : Fieri,Patosi,Roskoveci,Lev
ani,Mbrostari,Mbyeti,Pojani,Hoxhara,Ndernenasi, etj.
Me fillimin e viteve 90–të në Fier ndodhën mjaft ndryshime demografike. Një pjesë e
madhe e banorëve kanë emigruar drejt shteteve te huaja dhe kryeqytetit si dhe kanë
ardhur banorë nga rrethet e Mallakastrës, Tepelenës, Beratit, Elbasanit, Gjirokastrës
si dhe nga zonat veriore e verilindore të Shqipërisë. Ne vitin 2001 popullsia e rrethit
të Fierit ishte 199.082 banorë. Ndërsa qyteti i Fierit ka një popullsi 82.262 banorë.
Dendësia e popullsisë për rrethin e Fierit 255 banorë/km2, një nga më të lartat në
Shqipëri. Mosha mesatare e popullsisë është 38 vjeç.
Shtimi i popullsise ne vite
Industria
Per gato 20 vjet te gjysmes se dyte te
shek XX,Fieri u be nje qender e madhe
industriale dhe bujqesore .Ka 25 vjet
qe industria e ketĳ rrethi hesht,ose
punon shume pak. Ne pergjithesi
eshte gjalleruar industria e lehte dhe
ushqimore ,industria poligrafike ,
e drurit , si edhe dege te industrise
tekstile dhe e kepuceve .Nuk eshte
ne funksion industria e plehrave kimike , energjetike (TEC-i).Funksionon mier
industria e ndertimit dhe e materialeve te ndertimit . nentoka e rrethit te Fierit eshte
e pasur me rezerva nafte dhe gazi,por edhe ne industrine nxjerrese te tyre . Industria
e vertete ne rrethin e Fierit Filloi ne viete 50 te shek te kaluar .U krĳua nje industri
shumedegeshe , me uzina, fabrika ,linja e reparte , por qe ne fillim te viteve 90 mbeti
pa treg dhe ishte e detyruar te falimentonte ,pervec pak degeve qe mbĳetuan dhe u
pershtaten ne ekonomine e tregut . Llojet e industrise ushqimore ( Fabrika mielli ,
buke , makaronash , perpunimi i perimeve dhe frutave , fabrika e vajit , konservash
, etj ) .Gjithashtu njohen zhvillim industria e lehte , e material-ndertimit , e drurit ,
poligrafike , mekanike . Industria energjetike perfaqesohej nga TEC-et dhe sidomos
TEC-i i madh i Fierit . Industria kimike eshte nje dege tjeter qe njohu zhvillim te
madh ne rrethin e Fierit , e perfaqesuar nga Uzina e Prodhimit te plehrave azotike ,
shkurt Azotiku i Fierit , i cili sot eshte jashte funksionit .
Bujqesia
Deri ne mesin e shekullit te kaluar Fieri ka qene nje rreth bujqesor i prapambetur , ku
vertet prodhohej dhe per kete ndihmonte relievi, klima ,kushtet natyrore , por asgje
me teper. Jeta e fshatarit ishte e mjruar dhe e prapambetur .
Mase e rendesishme per zhvillimin bujqesor ishte puna per bonifikimin dhe tharjen
e kenetave ( fusha Fier-Roskovec).Ne Kurjan u ndertua edhe liqeni i madh artificial
, qe do ti sherbente per ujitjen e tokave edhe ne ditet tona . Bonifikimi i Hoxhares u
be me vone u be ,me vone ,por ishte nje veper e madhe , madje edhe shendetesore ,
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ne luften kunder malarjes . Ndertimi i kanalit ujites Vjose-Levan-Fier ne vitet 50 te
shekullit te kaluar ndihmon ne ujitjen e tokave . Krahas bonifikimeve jane ngritur
edhe argjinaturat e lumit Seman .
Rrethi i Fierit ka nje bujqesi komplekse dhe qe dallohet per prodhimin e bimeve
te arave ,pemtarine dhe blegtorine. Dritherat e bukes zene vendin kryesor ,sidomos
gruri e misri. Ne Fier mbillej gjithashtu edhe oriz, kurse pas 1990 nuk mbillet me.
Bimet industriale (pambuku, luledielli,duhani) kane zene nje vend te madh deri ne
1990 .
Fieri dallohet edhe per blegtorine e zhvilluar , sidomos ne rritjen e gjedhit , te lopes
dhe te bagetive te imta ( dhen e dhi) te shpendeve , derrave e kafsheve te punes .
Sherbimet
Fieri eshte nje nyje e transportit rrugor dhe atĳ hekurudhor.Permes tĳ kalojne rruget
drejt jugut dhe lidhjeve me Greqine. Autostrada Lushnje –Fier eshte nje nyje mjaft
e rendesishme ashtu sic eshte ajo Levan –Tepelene dhe Levan-Vlore.Rruget e tjera
jane ato qe jane ndertuar ne gjysmen e dyte te shek XX , ne drejtim te Beratit , rruget
rurale ne drejtim te Lushnjes dhe Vlores . Linja hekurudhore kalon nga Lushnja
ne Fier dhe ndahet ne dy dege ,njera shkon ne Vlore e tjetra ne Ballsh. Transporti
hekurudhor eshte i amortizuar , sot po punohet per rikthimin e tĳ ne pune .
Tregetia dhe transporti tashme jane dege teresisht
private te ekonomise. Pas vitit 1990 , e para qe u
privatizua ishte tregetia .
Bregdeti i Adriatikut ne rrethin e Fierit , eshte i ulet
me rere te imet dhe i shoqeruar me duna rere. Eshte
nje bregdet i bukur , i qete , ende i pa shfrytezuar
mire ne drejtim te turizmit . Plazhi i Semanit prej
kohesh ka ngjallur interesin e qytetareve ashtu si
edhe plazhi i Darzezes

Plazhi i Semanit
Plazhi i Darzezes
Nje nga pikat tradicionale te pelegrinazhit ne rrethin e Fierit eshte Apolonia (Pojani
).Turizmi eshte nje dege relativisht e re.Monumentet më të rëndësishme arkeologjike
janë : muri rrethues, biblioteka, Odeoni, Portiku dhe Kisha Bizantine e shekullit
te XIII. Kërkimet e para mbi thesarin historik të Apolonise u bënë gjatë Luftes së
Parë Botërore nga arkeologet austriak, që zbuluan dhe eksploruan muret e mëdha
që rrethonin qytetin e dikurshëm. Zbulimet sistematike filluan në vitin 1924 nga
Misioni Arkeologjik Francez drejtuar nga Leon Rey. Ata nxorrën ne dritë kompleksin
e monumenteve te qendrës së qytetit. Zbulimet kanë vazhduar nga arkeologët
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shqiptarë pas çlirimit.
Qendra të tjera të popullimit parahistorik në rrethin
e Fierit kanë qenë edhe Stefanafana, Nemfeumis,
kështjella Argyas, Kolkondasi, Cakrani, Margellici,
Portëza, Petova etj.

Arsimi
Shkolla e pare shqipe ne rrethin e Fierit eshte hapur ne vitin 1908 , ne Libofshe .
Por vetem ne gjysmen e dyte te shekullit te XX arsimi u zhvillua ne permasa dhe ne
cilesine e duhur . Sot krahas shkollave publike jane edhe ato jo-publike .
Fusha e Myzeqese
Pjesa e dyte
Fusha e Myzeqese eshte fusha me e madhe
dhe me e rendesishme e vendit tone ,perfshin
gjithe pjesen jugore te Ultesires Bregdetare
. Ne kuptimin fiziko-gjeografik shtrihet nga
Shkembi i Kavajes ne veri e deri ne Vlore ne
jug ,ne nje gjatesi prej 100 km , dhe nga bregu
i Adriatikut ne perendim e deri ne rreze te
kodrave te Darsise ne Mallakaster ne lindje
ne nje gjeresi prej 50km.
Relievi i fushes se Myzeqese dallohet nga lartesia absolute shume e vogel dhe nga nje
pjerresi shume e dobet ne drejtim te perendimit ku kalojne lumenjte per tu zbrazur
ne det. Pjesa me e madhe e Fushes se Myzeqese shtrihet nga 0-20 m mbi nivelin e
detit , por ka edhe disa vende ku ajo eshte nen nivelin e detit si ne ish keneten e
Terbufit ,Divjake ,Hoxhare ,etj. Lartesite me te medha te Fushes se Myzeqese nuk i
kalojne 30-35 m dhe gjenden ne skajin lindor te saj , atje ku sapo fillojne te ngrihen
kodrat qe e rrethojne ate nga lindja .Vitet e fundit eshte vene re se relievi i Myzeqese
ka prirje te ulet .
Klima e Myzeqese dallohet per butesine e saj me te madhe ne krahasim me pjeset e
tjera te Ultesires Perendimore ose Bregdetare. Kjo lidhet me poziten jugore te saj dhe
me faktoret e tjere lokal.Sasia e rreshjeve ne Fushen e Myzeqese varion nga 1056 deri
ne 101 mm.
Myzeqeja pershkruhet nga rrjedhjet e poshtme te lumenjve Shkumbin , Vjosa ,Semani
,si edhe nga nje rradhe lumenjsh dhe perrenjsh me te vegjel si Darci, Gjanica,Shushica,
etj. Gjate stines se veres pjesa me e madhe e ujit shfrytezohet per ujitje . Per shkaqe
te ndryshme , te tre keta lumenj i kane ndryshuar shpesh rrjedhat e poshtme te tyre
. Semani gjate 100 vjecarit te fundit ka ndryshuar 5-6 here grykederdhjen e tĳ , duke
shkuar me ne jug .
Tokat e Myzeqese ne pjesen me te madhe jane te hirta kafe livadhore ,te cilat me
masat agrobiologjike qe jane marre ,jane kthyer ne toka shume pjellore .gati te gjitha
mbillen me kultura arash ( Drithra buke dhe bime industriale ) .Ne kodra toka
eshte e hirte kafe dhe eshte e mbjelle kryesisht me drure frutore .Bimesia natyrore
e Myzeqese eshte shume e varfer ashtu si edhe e gjithe Ultesira Bregdetare . Gati e
gjithe mbulesa bimore eshte e kultivuar nga dora e njeriut , sic jane bimet e arave
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, druret frutore , si edhe druret pyjore te mbushut artificialisht . Bimesia natyrore
(kryesisht makje mesdhetare dhe me rrelle masive pyjore ) gjenden ne disa sektore
te vegjel , nga gryka e Shkumbinit e deri ne ate te Vjoses dhe ne kurrizet kodrinore
. Ne rripin bregdetar gjenden kryesisht , kallamishtet , zhukat , marinat, etj. Masivet
kryesore pyjore te myzeqese gjenden kryesisht ne zonen bregdetare , ku shtrihet pylli
halor mesdhetar i Divjakes , nje nga me te medhenjte ne Ultesiren Bregdetare me
siperfaqe prej rreth 1200 ha , qe eshte shpallur edhe Park Kombetar.Pylli i Divjakes
shtrihet nga gryka e Semanit e deri ne ate te Shkumbinit ne nje gjatesi prej 20km dhe
gjeresi 1-1,5km .
Rrjedhjet e poshtme te lumenjve Shkumbin ,Seman dhe Vjose e ndane Myzeqene ne
kater pjese te medha ,me siperfaq te barabarte :Fusha e Kavajes , Fusha e Myzeqese
se Madhe , Fusha e Myzeqese se Vogel dhe Fusha e Myzeqese se Vlores .
Fusha e Kavajes shtrihet nge Shkumbini ne juglindje e deri ne bregun jugor te gjirit
te Durresit ne veriperendim ,dhe nga rreza lindore e kodrave te Kryevidhit ne
perendim e deri ne rrezen e kodrave te Kavajes ne lindje.
Fusha e Myzeqese se Madhe ( ose Myzeqeja e Lushnjes ) shtrihet midis Shkumbinit
ne veri e Semanit ne jug. Kjo eshte fusha me e madhe e me e rendesishme e gjithe
Myzeqese.
Myzeqeja e Vogel (ose Myzeqeja e Fierit ) shtrihet midis Semanit dhe Vjoses .Ajo
perbehet nga fusha e Frakulles ne te djathte te Vjoses se Poshtme , fusha e roskovecit
,fusha e Bubullimes , fusha e Fierit ose e Pojanit , fusha e Hoxhares , etj. Keto dy te
fundit dallohen per reliev teper te ulet e te sheshte . Ne mes te tyre ngrihet kodra e
Pojanit 100m ku gjenden edhe rrenojat e qytetit te lashte te Apolonise.
Myzeqeja e Vlores shtrihet ne te majte te Vjoses se Poshtme .Pjesa me e madhe
e Myzeqese se Vlores se ze Fusha e Novoseles , Fusha e Akernise ,ajo e ZhukGrykepishes , e Poros ,etj, qe shtrihen midis grykes se Vjoses , lagunes se Nartes ,
Vlores dhe Detit Adriatik.
Bibliografia
Gjeografia fizike e Shqiperise-Vellimi II-Tirane 1991.
Historia e Fierit –Hysen Emiri.
Fieri 2006,informacioni qe ju duhet .
bashkiafier.gov.al/sq-al/Qyteti/Pages/Historia-e-Qytetit.aspx
https://sq-al.facebook.com/notes/fieri/historia-e-fierit-ne-me-teper..
index.fieri.com/fieri_history/index.1.html
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Strategji afatgjatë e zhvillimit të Institucionit Arsimor dhe inteligjencat
Enida Bashalliu
Amarda Muskaj
Adelina Memaj
Sonila Ferko
Qëllimi
Krĳimi i një modeli të suksesshëm arsimor duke patur parasysh:
-Karakteristikat e zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të shoqërisë shqiptare
sot.
-Karakteristikat e zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të botës globale sot.
-Përvojat më të mira të arsimit botëror, shqiptar dhe ne shkollen tone.
Të mësuarit duke bërë
Institucioni
Mundëson përmes investimit në mjete didaktike kthimin e klasave në tregues të
koncepteve.
Mbështet financiarisht lëvizjen e fëmĳëve brenda dhe jashtë qytetit sipas kërkesës së
mësuesve për ta zhvilluar jashtë shkollës mësimin.
Mbështet nga ana logjistike organizimin e projekteve dhe realizimin e tyre me cilësi.
Mësuesi
Çdo mësues analizon të gjitha konceptet që nxënësi do të marrë dhe ndan në kokën
e tĳ dhe në letër si do t`i realizojë. Qasja duhet të jetë sa më praktike dhe jashtë
institucionit. Mundësitë e kufizojnë. Për këtë klasifikon:
Orë praktikisht që realizohen duke e prekur nxënësi konceptin, dĳen dhe duke
vepruar me të.
Orë që pjesërisht preket koncepti dhe dĳa e pjesërisht veprohet mbi të.
Orë që praktikisht është e pamundur të preket por vjen në forma alternative (maket,
foto, video, plastelinë, mjete rrethanore etj).
Modeli më i mirë që kap të gjitha fazat e mendimit nga informacioni në praktikë dhe
që zhvillon edhe aftësi të tjera si planifikim, bashkëpunim, kreativitet, performancë
prezantuese etj. është projekti.
Çfarë bën institucioni në ditet e projekteve ?
Po ju? – kapituj të ndryshëm mund të trajtohen si projekte (me fazat kërkim e
përpunim informacioni, vizitë në vend, konkluzione, prezantimi përfundimtar).
Për këtë planifikoni fort dhe luftoni të kapni mundësinë e ngulitjes njëherë e
përgjithmonë dhe pronësimit të konceptit nga nxënëse (duke bërë).
Identifikimi i nevojave individuale apo në grupe të vogla i nxënësve dhe
mbështetja e motivimi për ti plotësuar ato. Si do të realizohet kjo?
Motoja është: Nxënësi në vëmendje dhe jo klasa.
Nxënësi është një subjekt njerëzor emocional individual në zhvillim dhe i ndryshëm
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nga çdo shok apo shoqe në klasë. Ka karakteristika të ndryshme gjenetike, familjare,
kulturore, fizike etj.
Ai është tek ne, për të marrë një arsimin cilësor dhe të vlefshëm për jetën e tĳ. Dhe ne
duhet ta njohim sa më mirë në mënyrë që t`ja bëjmë këtë proces të lehtë, të këndshëm
ose sa më pak stresues dhe të bezdisshëm, motivues dhe garues si në lojë.
Ai/ajo sot nuk ka elementin e ndërgjegjshëm ku duhet të mësojë se i duhet për jetën.
Më së shumti për të ia vlen “sepse buzëqesh mësuesi/mësuesja dhe e ka me sy të
mirë ose kënaq mamin dhe babin”.
- Si të krĳojmë një klimë kohezive ku çdo individ të ketë motiv dhe arsye për të
lexuar apo praktikuar?
- A mund ta bëjë këtë ai nëse vazhdon të ketë pengesa e boshllëqe mal nga e kaluara?
- Si ta bëjmë të ndihet i barabartë dhe njësoj kontribues në klasë për një të mirë të
përbashkët?
Nëse garën e nis me vonesë, jo në stad me të tjerët, kjo nuk e bën optimist për ta
fituar atë.
Identifikimi i nevojave në kohë reale përmes formave identifikuese në kohë të
shkurtër (brenda orës, në 2 ose 3 orë) dhe ndihma për ta zgjidhur. Nuk ka vlerë
përsëritja në fund të kapitullit. Nëse nuk janë ngritur themele e mure të forta çfarë
mund të na bëjë çatia apo aredimi për sigurinë tonë.
Këshillë – identifiko dhe zgjidh në kohë reale. Institucioni ta ka dhënë këtë mundësi
dhe këtë detyrë. Ti je arkitekti i mirë edukimit dhe mirëqenies së tyre. Projektoje
bukur atë.
Institucioni
Hapa institucionalë në ndihmë të identifikimit të nevojave individuale apo në
grupe të vogla të nxënësve dhe mbështetja e motivimi për t`i plotësuar ato.
Puna me nivele në lëndët: anglisht, matematikë, gjuhë në ciklin e lartë (konkretisht
VI, VII me nivele, VIII, IX matematikë me dy mësues).
Shtimi i një ore konsultim/studim si ngarkesë mësimore reale e 3 lëndëve të
mësipërme (të gjithë mësuesit e gjuhës angleze, matematikë dhe gjuhë shqipe iu
shtohet 1 orë në javë në ngarkesën mësimore).
Mësues primarë – mësues asistentë në klasat I, II, III jo vetëm brenda orës por edhe
në studim.
Zvogëlimi i ngarkesës mësimore i mësuesve të Ciklit të Ulët dhe të Lartë në lëndët
matematikë dhe gjuhë dhe lënia e orëve të tjera në dispozicion të mësuesit për të
punuar individualisht apo në grupe të vogla.
Mësuesi
Ju kolegë shfrytëzoni maksimalisht hapësirat që iu janë lënë për të bashkëpunuar me
nxënësit dhe për t`i ndihmuar ata të kapërcejnë pengesat. Qëndroni edhe një herë
pas pune me 2 – 3 nxënës nëse keni vështirësi, bashkëpunoni me prindërit edhe për
ndonjë të shtunë në mënyrë që së bashku me nxënësit t`ia dilni në këtë sfidë të re .
Zbulon dhe zhvillon aftësitë dhe talentet e nxënësve në lëndë të veçanta në
shkencat shoqërore, shkenca ekzakte, arte e sporte, duke i motivuar më të mirët
me bonuse e bursa.
Institucioni
Çfarë bën institucioni si politika dhe investim për këtë?
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I jep mundësi nxënësit të provojë dhe të zbulojë veten në të gjithë gamën e zhvillimit
të personalitetit të një fëmĳe si dhe në të gjithë lëndët mësimore (sistemi i krediteve).
Shkenca shoqërore – përfundojnë me projekte modulare dhe vlerësim.
Shkenca ekzakte – dita e shkencës.
Shkenca shoqërore – olimpiada e shkrimit.
Shkenca ekzakte – olimpiada e matematikës.
Arte – orë ekstra me grupe dhe talente, shfaqje në bazë klase dhe shkolle.
Sporte – kampionate (kredite për t`u shpërndarë).
Mësuesi
Po çfarë bën mësuesi i lëndës kur institucioni e ka politikë të rëndësishme zhvillimin
e aftësive në çdo fushë?
Këshillë: Mësuesi motivon interesin, kënaqësinë dhe talentin e fëmĳëve në lëndën
apo fushën përkatëse. Bën përpjekje për të zhvilluar më tej dhe motivon hap pas
hapi arritjet e tĳ. Çdo orë mësimore ka vlerën e saj në formim dhe peshë njësoj të
rëndësishme në institucion. Vlerësoni punën tuaj me nxënësin në çdo orë mësimore
si të vetmen dhe më të rëndësishmen në formimin e fëmĳës dhe në vetë institucionin
tonë dhe do t`ja dalim.
Zhvillimi profesional dhe i vazhduar i stafit mësimdhënës dhe jo vetëm si dhe
motivimi i mësuesve i bazuar në një skemë të njohur e të pranuar të zhvillimit të
karrieres
Mësues i nivelit të parë – Është mësuesi i cili ka fituar vendin e punës në bazë të
vlerave akademike e mësimdhënëse që ka demonstruar para fillimit të kësaj detyre në
institucion ose me rekomandime të besueshme nga institucione të tjera. Ky mësues:
• Ka rezultate të larta në testet e jashtme të shkollës ose ato shtetërore.
• Është vazhdimisht në përmirësim të vetes dhe punës përmes trajnimeve dhe
shkollimeve të vazhdueshme.
• Është mësues i vlerësuar nga komuniteti i prindërve, kolegët dhe drejtuesit.
• Është i hapur dhe ndihmon mësuesit asistentë, ndihmës në realizimin e detyrave
të tyre.
Mësues i nivelit të dytë – i cili jep lëndët primare në prezencën e mësuesit ndihmës dhe
udhëheq jo vetëm realizimin me cilësi të procesit për nxënësin por edhe përgatitjen
e mësuesve ndihmës dhe mësuesve asistentë. Ky mësues:
• Drejton në mënyrë mini shkencore procesin e ecurisë akademike të nxënësve dhe
profesionale të kandidatëve për t`u bërë mësues i nivelit të parë.
• Drejtues
• Rezultate të larta dhe kënaqësi e lartë e prindit për prezencën dhe punën në
institucion.
• Kualifikime të vazhdueshme, rezultate të larta në nivelet e shkollimit, përvojë
shumëvjeçare ose Master mundësisht në drejtim.
• Aftësi të larta komunikuese dhe menaxhuese.
• Kreativitet në punë dhe përhapje e modelit në institucion.
• Përvojë në nivele më të larta të drejtimit ose mësimdhënies në gjimnaz, universitet
apo trajnues në rrjetet profesionale.
Klimë pozitive dhe marrëdhënie bashkëpunuese:
Drejtues – mësues,
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Mësues – mësues,
Mësues – nxënës,
Nxënës – nxënës.
Familje e madhe ku të gjithë vĳnë me dëshirë për të realizuar këtë mision të
përbashkët dhe largohen të kënaqur për gjithçka kanë bërë për ta arritur. Rezultati
i punës kur kryhet me pasion, dëshirë, dashuri është shumë më i lartë nga rezultati
i një pune të mirë organizuar e kontrolluar, në kushte të plota hierarkike. Po, po i
realizuam të dyja?
Këshillë: Jini gjithmonë:
• Etikë, tolerantë dhe bashkëpunues me kolegët.
• Mbështetës, motivues e të dashur me fëmĳët.
• Etikë, bashkëpunues, të respektuar e korrektë me stafin drejtues, dhe mbi të gjitha:
• Të duam dhe respektojmë njëri – tjetrin që sfidat të na bëhen më të lehta dhe
suksesi më i sigurt.
Edukimi
Edukimi me vlera qytetare, etikë, tolerancë, përgjegjësi individuale dhe në grup.
Globalizmi iu jep mundësinë të provojnë aftësitë dhe të ndërtojnë të ardhmen kudo.
Po cilat janë ato vlera të shtuara që do t`ju mundësojnë bashkëjetesën dhe suksesin
në botë të të ardhmen? Shoqëria jonë si shoqëri në tranzacion nuk i ka të rrënjosura
thellë disa prej elementëve të tillë. Shkolla ka mundësi që të ndërtojë strategji që ta
bëjnë të mundur akomodimin, punësimin, bashkëjetesën e fëmĳës së sotme që është
njeriu internacional nesër.
Institucioni
Çfarë bën institucioni?
Komunikim, bashkëpunim, tolerancë, mirëkuptim, qytetari janë pjesë të një skaleti
që mban institucionin dhe që nuk negociohen por mësohen e praktikohen çdo ditë.
Projekte dhe veprimtari edukative me tema me ndjeshmëri të larta sociale do të
shoqërojnë javët e projekteve dhe veprimtaritë në bazë klase.
Rregullorja e brendshme e shkollës dhe sistemi i krediteve shërbejnë kushtetutë dhe
roje që të mos tolerohet shkelja e normave të sjelljes në klasë e komunitetin shkollor.
Ndihmë dhe këshillim për psikologen e shkollës.
Promovim moral dhe material i bashkëpunimit dhe kontributit në komunitet .
Mësuesi
Çfarë duhet të bëjë mësuesi?
Mësuesi e shikon nxënësin si qytetar të nesërm dhe para se të merakoset për
njohuritë shkencore është i impenjuar të përcjellë e ndihmojë për t`u bërë fëmĳë të
mirë, qytetarë të vegjël fizikisht dhe mendërisht të shëndetshëm, të qetë e të lumtur.
Bashkëpunimi me prindërit dhe komuniteti
Motoja e këtĳ bashkëpunimi: Më shumë se gjysma...
Ëndrrat, qëllimet, e sotmja dhe e ardhmja e familjeve bazohen në edukimin e fëmĳëve.
Mundësia dhe arsyeja e fortë për të punuar janë fëmĳët dhe besimi i prindërve.
Për të punuar fëmĳët dhe për t`i ndihmuar sa më shumë ata në zhvillimin dhe
edukimin e tyre duhet të kemi parasysh:
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Për çdo prind fëmĳa është qendra e universit.
Çdo fëmĳë është i ndryshëm nga tjetri dhe duhet të trajtohet si i tillë.
Më shumë se gjysma ...
Nuk mjafton vetëm të njohësh fëmĳën, të identifikosh mundësitë dhe nevojat dhe të
punosh fort. Nuk mjafton ...
Çelësi i suksesit qëndron diku tjetër dhe ai është bashkëpunimi me prindërit dhe
ndikimi përtej shkollës.
Institucioni
Çfarë bën institucioni për këtë?
Njohja me filozofinë e institucionit, rregulloren, sistemin e krediteve dhe aktivitetet
që do të zhvillohen në çdo vit akademik.
Komunikim me prindërit në të gjithë nivelet, informacion në kohë reale me filozofinë:
Etikë por të drejtpërdrejtë, motivues por jo gënjeshtarë.
Takim me prindër për informim të ecurisë.
Takim një ditor me prindër për njohje me rezultatet akademike e më gjerë.
Ndihmë e specializuar për qasje ndryshe të prindërimit me ndihmën e psikologes së
shkollës dhe specialistëve në fushën e edukimit.
Mësuesi
Çfarë duhet të bëjnë mësuesit?
Të shohin prindërit si mundësinë më të mirë që puna e tyre e përditshme të përkthehet
në afatgjatë e sukses.
Motoja jonë si mësues:
Etikë por të drejtpërdrejtë. Motivues duke u nisur nga vlerat, por pa gënjeshtra. Tolerantë dhe
të duruar për të mos prishur urat e bashkëpunimit.
Kujdes: Pjesë e familjes dhe e komunikimit nuk janë vetëm prindërit por edhe
gjyshërit, motrat, vëllezërit dhe të afërmit. Me të gjithë zhvillohet një mënyrë
komunikimi.
Albanët zhvillojnë filozofinë afatgjatë jo si qëllim në vetvete, jo vetëm brenda rrethit
familjar, por në një komunitet më të gjerë. Ky komunitet ka rrugën e tĳ të zhvillimit
si dhe impaktin e tĳ ndaj nxenesve .
Për këtë arsye institucioni do të aktivizojë nga komuniteti njerëzit që e duan
zhvillimin, që njohin dhe duan arsimin .Një forum konsultativ prej 12 – 15 vetash me
të drejtë këshillimi por jo vendimmarrje do të mblidhet 2 herë në vit për të diskutuar
dhe mbështetur me propozime konkrete. Drejtues, prindër, mësues, specialistë të
arsimit, akademikë do të jenë në përbërje të këtĳ forumi konsultativ.
Ky është sekreti i strategjisë afatgjatë të zhvillimit të Institucionit Arsimor . Gjatë
rrugës ajo do të mbushet me rrugët dhe format më të mira që rezultojnë të suksesshme
gjatë aplikimit të tyre.
Unë besoj se: Nje mesues i cili e dashuron profesionin e tĳ arrin te kaperceje barriera
dhe krĳon lidhje te forta e te shendetshme me nxenesit . Lidhja dhe bashkepunimi
mesues-prind –nxenes do te krĳoj nje klime pozitive bashkepunimi ,do te rrise
besimin tek shkolla ,dhe do te krĳoje nje model te mire te arsimimit .Nëse këtë
strategji e aplikojmë me dëshirë, dashuri, përgjegjësi të lartë dhe kreativitet së bashku
do t`ja dalim të rritim dhe edukojmë breza me vlera qytetare me aftësi përshtatje e të
suksesshëm e njëherazi të krĳojmë modelin më të mirë në arsimin shqiptar.
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‘Të gjithë ne jemi inteligjentë’
Inteligjenca është aftësia për t’u marrë me abstraksione, për të zgjidhur problemet
dhe për të nxënë. Çdo qënie njerëzore zotëron disa inteligjenca, seicila me një
potencial të caktuar.
Dr. Hauard Gadner
Kjo është Teoria e Inteligjencave të Shumëfishta
Duke eksploruar Teorinë e Inteligjencave të Shumëfishta
“Nuk ka rëndësi sa i zgjuar je, por ka rëndësi për çfarë je i zgjuar”,- thotë Gardner
dhe vazhdon: si qënie njerëzore ne të tërë zotërojmë aftësi për të zgjidhur probleme
të llojeve të ndryshme.”
“Inteligjenca është aftësia për të zgjidhur problemin apo për t`i dhënë formë një
produkti, i cili vlerësohet në një apo më shumë mjedise kulturore”.
“Është shumë e rëndësishme që të njohim të gjitha inteligjencat njerëzore dhe të gjitha
kombinimet e tyre. Ne jemi kaq të ndryshëm sepse kemi kombinime të ndryshme
intelegjencash.
Nëse e kuptojmë këtë, atëherë do të kemi një mundësi më të mirë për t’u marrë me
problemet e ndryshme me të cilat ballafaqohemi çdo ditë”
Hauard Gardner
Inteligjenca gjuhësore
• Inteligjenca gjuhësore është një mrekulli ende e mbështjellë me mister.
• Si ndodh që një fëmĳë nga rrëmuja e tingujve të mësojë një gjuhë?
• Ka vetëm një kusht normal – duke biseduar me një folës të aftë, me nënën.
Përshkrimi i inteligjencës gjuhësore të nxënësit
• Shkruan mirë për moshën që ka.
• Tregon përralla dhe anekdota.
• Ka një kujtesë të mirë për datat, emrat, vendet etj.
• I pëlqen të lexojë libra.
• I shqipton fjalët saktë.
• Ka një fjalor të pasur për moshën.
• Komunikon me të tjerët në mënyrë tepër të zgjedhur.
Inteligjenca logjikore-matematikore
• Kur Piazhe pyeti fëmĳët e moshës së çerdhes: Çfarë e bën erën? Një fëmĳë u
përgjigj: Erën e bëjnë pemët duke tundur degët e tyre”
• Eshtë aftësia për të përdorur numrat dhe për të arsyetuar në mënyrë shkencore.
• Piazhe e konsideron si faktorin
•
qëndror të inteligjencës.
Nxënësit me këtë inteligjencë kanë aftësi të kuptojnë:
- Shembujt logjikë dhe marrëdhëniet;
- Pohimet dhe lidhjet shkak – pasojë;
- Funksionet dhe proçeset komplekse;
- Abstraksionet.
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Inteligjenca matematikore
- Bën shumë pyetje mbi mënyrën se si gjërat funksionojnë.
- I pëlqen të merret ose të luajë me numrat.
- Pëlqen orën e matematikës.
- I pëlqen shahu dhe lojërat e tjera që kërkojnë llogjikë.
- I duken interesante lojërat matematikore dhe në kompjuter.
- I pëlqen të merret me eksperimente në klasë.
- Tregon interes për lëndët e shkencave natyrore.
Inteligjenca muzikore
Nisur nga perspektiva neurologjike, inteligjenca muzikore
është inteligjenca jonë e parë që zhvillohet.
“Muzika është në ajër - ne thjesht marrim nga ajo aq sa duam”.
Eduard Elgar
Efektet që krĳohen me anë të muzikës, tingujve, ritmit dhe dridhjeve janë ndoshta
më të fuqishme se ato që ka krĳuar çdo lloj inteligjence tjetër.
Inteligjenca muzikore
• Kujton meloditë e këngëve.
• Ka një zë të mirë kur këndon.
• I bie një instrumenti muzikor, këndon në një kor ose grup.
• Flet ose lëviz në mënyrë ritmike.
• Troket ritmikisht gishtat në tavolinë ndërsa është duke punuar.
• Është i ndjeshëm ndaj zhurmave të mjedisit.
• Këndon këngë që i ka mësuar jo në shkollë.
Inteligjenca ndërpersonale
• Inteligjenca ndërpersonale është aftësia për të kuptuar njerëzit. Kjo inteligjencë
është aftësia për të bashkëpunuar me të tjerët, është të mësuarit nga dhe për të
tjerët.
• Sa të aftë jemi ne në të vërtetë?
• Sa jemi ne në gjendje të vlerësojmë dhe të kuptojmë gjithçka që në thelb përfshin
bashkëpunimin me të tjerët?
Ata mund të notojnë nën ujë si peshqit, mund të fluturojnë në qiell si zogjtë, por
nuk kanë mësuar të ecin krah për krah si vëllezër .
Martin Luther King
Inteligjenca ndërpersonale apo shoqërore manifestohet në dy mënyra:
• Së pari, në zhvillimin e kuptimit të vetes, të të qënit një person me ndjenja dhe
emocione që drejtojnë sjelljen.
• Së dyti, në aftësinë për të kuptuar dhe për t’u identifikuar me ndjenjat dhe
emocionet e të tjerëve.
• Inteligjenca ndërpersonale është aftësia për të cilën ne të gjithë kemi nevojë, por
është kaq e dukshme tek mësuesit, psikologët ose politikanët.
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Nxënësit me këtë inteligjencë kanë
• Ndjeshmërinë ndaj shprehjeve të fytyrës, gjesteve, mimikës dhe shprehjes së zërit;
• Aftësinë për të bërë dallimin midis shumë të dhënave personale dhe t`i japin
prioritet ndjenjave në këto të dhëna;
• Aftësinë t’i përgjigjen këtyre të dhënave, të minimizojnë emocionet negative ose
të frymëzojnë njerëzit për veprime pozitive.
Inteligjenca ndërpersonale
- I pëlqen të shoqërohet me të tjerët.
- Ka prirje për të qënë lider i një grupi.
- U jep këshilla shokëve që kanë probleme.
- I pëlqen të mësojë fëmĳët e tjerë.
- Bën pjesë në grupe të ndryshme.
- I pëlqen të luajë me fëmĳët e tjerë.
- Ka dy ose më shumë shokë të ngushtë.
- Shqetësohet për të tjerët.
- Të tjerët e pëlqejnë shoqërinë e tĳ/saj.
Inteligjenca trupore – kinestezike
“Dihet – tha Dudu, mënyra më e mirë për ta shpjeguar është duke e bërë”
Liza në botën e çudirave
Përfshin në vetvete:
- Aftësi ndërtuese
- Aftësi projektuese
- Aftësi të shkathtësisë
- Aftësi komunikuese
Nxënësit me një inteligjencë të tillë kanë aftësi fizike.
• Funksionim harmonik të muskujve;
• Ekuilibër;
• Lëvizje fizike;
• Forcë muskujsh;
• Fleksibilitet;
• Shpejtësi dhe ndjeshmëri në prekje.
Përshkrimi i inteligjencëes trupore tek nxënësi
• Merr pjesë në një ose më shumë sporte.
• Lëviz gishtat, trupin, këmbët nëse qëndron i ulur për një kohë të gjatë.
• Imiton me zgjuarsi njerëzit e tjerë.
• I pëlqen të ndajë dhe të bashkojë përsëri pjesët e një objekti.
• I pëlqen të vrapojë, të hidhet, të rrotullohet.
• Tregon aftësi për punët e ndryshme me dorë.
• Ka një mënyrë dramatike të shprehjes së vetvetes.
• I pëlqen të punojë me argjilë dhe punë të tjera ku përdoren gishtat .
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Inteligjenca pamore - hapësinore
Për të zhvilluar një mendje të plotë:
Studio shkencën e artit, Studio artin e shkencës, Mëso si të shikosh (përdor shqisat).
Leonardo Da Vinci
Nxënësit me inteligjencë pamore – hapësinore kanë aftësi të kuptojnë:
• Ngjyrat;
• Vĳat;
• Format;
• Hapësirat;
• Marrëdhëniet që ekzistojnë ndërmjet këtyre elementëve.
Inteligjenca hapësinore
• Lexon harta, diagrama etj. shumë më me lehtësi sesa një tekst.
• Humbet shpesh në ëndërrime.
• Pëlqen veprimtaritë artistike (arti).
• Vizaton mirë.
• I pëlqen të shikojë filma.
• I pëlqen të merret me formim figurash etj.
• Bën ndërtime tridimensionale interesante.
Inteligjenca intrapersonale
“Njohuritë tona mbi mendjen e fëmĳës janë të krahasueshme me një hartë të
botës të shekullit XV – një përzierje të vërtetash dhe gabimesh… zona të tëra të
pamata mbeten për t`u zbuluar”.
Arnold L. Gesell
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostron një sens pavarësie dhe karakter të fortë.
Është realist për aftësitë dhe dobësitë që ka.
Kur është vetëm luan ose mëson mirë.
Preferon më mirë të punojë vetëm se me të tjerët.
Ka aftësi të shprehet se si ndjehet.
Është i/e aftë të mësojë nga sukseset ose dështimet në jetë.
Ka një vetëvlerësim të mirë.
Ka një vetëkontroll dhe vetëdrejtim të mirë.

Inteligjenca natyrore
Kjo inteligjencë lidhet drejtpërsëdrejti me njohjen, vlerësimin dhe kuptimin e botës
materiale që na rrethon.
Nëse e ndiejmë veten të tërhequr nga kafshët dhe sjellja e tyre, atëherë mund të
themi se kjo inteligjencë funksionon realisht brenda nesh.
Dr. Gardner shprehet se inteligjenca natyrore mund të vërehet tek ai person që
: “… është në gjendje të njohë florën dhe faunën, të dallojë format e shfaqjes së
natyrës dhe ta përdorë këtë aftësi në mënyrë produktive (në gjueti, në bujqësi, në
shkencat biologjike etj)”.
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Nxënësi me këtë inteligjencë:
• Flet shumë për kafshët e dashura shtëpiake.
• I pëlqen shumë natyra.
• Është i/e ndjeshëm naj natyrës.
• I pëlqen të ujisë ose kujdeset për bimët në klasë.
• Tregon shumë interes kur flitet për ekologjinë, natyrën, bimët ose kafshët.
• Flet shumë në klasë për të drejtat e kafshëve ose për planetin në rrezik.
• I pëlqen të merret me koleksione bimësh, fluturash ose projekte të ndryshme për
natyrën.
• Sjell në shkollë bimë, insekte, gjethe etj. dhe ua tregon shokëve të klasës.
• Ka rezultate të mira në lëndën e biologjisë, e shkencave të tjera natyrore.

40

Modele të planifikimit të orëve projekt
Enida Bashalliu
Majlinda Rina
Aida Koroveshi
Adelina Memaj
Abstrakt
Teknikat dhe metodat e hulumtimit u japin nxenesve rastin dhe mundesine te nxene e te
praktikojne aftesite e tyre intelektuale , te nxjerrin perfundime dhe ti zbatĳne ato ne situata
te reja e te ndryshme . Nje prej teknikave dhe metodave te hulumtimit jane dhe punet me
projekte . Keto pune kane te bejne me veprimtarine individuale ose ne grup , ecila kerkon
investigimin dhe zgjidhjen e problemeve , qe jane planifikuar e do te mbyllen me nje
konkluzion te nxjerre nga vete nxenesi , ose nxenesit nen udheheqjen e mesuesit . Projektet
jane investigimi i pavarur nga ana e nxenesve e ceshtjeve te ndryshme per nje periudhe pak
a shume te gjate kohore .
Tematikat e perzgjedhura per projektet eshte e domosdoshme bashkepunimi me nxenesit ,
rrahja e mendimeve dhe diskutimet me ta , pasi jane vete ata te cilet do te punojne per projektin
. Ne qofte se tema do te jete e zgjedhur nga vete nxenesit , atehere ata do te punojne me me
perkushtim e dashuri , dhe si rezultat do te perftohet nje produkt interesant , i dobishem dhe
nxenesit do te kene perfituar mjaft nga projekti .

Fazat e punes ne projekt
Faza e pare: Organizimi i klases ne grupe . Caktohen detyrat per secilin grup .Secili
grup zgjedh drejtuesin e vet dhe i vendos emer grupit .
Faza e dyte: Ne kete faze tregohet kujdes e vemendje per te ndjekur punen e secilit
grup. Dokumentohen dhe arkivohen materialet e fotografuara ,fiksohen caste nga
puna ne grup e ncenesve , mblidhen te dhenat e siguruara nga pyetesoret , ndiqen
nxenesit gjate punes jashte ores mesimore , etj. Diskutohet rreth materialeve te
grumbulluara e te perzgjedhura , diskutohet rreth menyres se si do te paraqitet
materiali .
Faza e trete: Kjo eshte faza kur nxenesit paraqesin perfundimet e kerkimeve dhe te
hulumtimeve te tyre .Perfundimi i detyres i ngjan nje veprimtarie disi ceremoniale .
Ne te marrin pjese jo vetem nxenesit dhe mesuesja lendore, por edhe shoke te tyre ,
mesues te tjere , prinder ,etj . Gjithe puna e tyre ekspozohet ne klase per te pare edhe
te ftuarit e tjere. Eshte e rendesishme qe paraqitjen e punes ta bejne vete nxenesit ,
dhe lideret e grupeve .
Qellimi i punes me projekte eshte qe nxenesit te arrĳne te mesojne duke bere ; te
provojne kenaqesine e punes ne grup ; te kuptojne lidhjem midis lendeve dhe te
arrĳne te esojne te vendosin lidhjet mes tyre ; te provojne forma te reja te te mesuarit
; etj
Suksesi i nje ore projekti lidhet edhe me menyren se si mesuesi e organizon ate . Me
poshte jepen shembuj te organizimit te oreve projekt .
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Projekt 1
Tema: ”Une dhe mjedisi perreth”
Klasat e VII– ta
Ideoi Mesuesja: Enida Bashalliu
PUNE ME PROJEKT
Lenda : GJEOGRAFI
Klasa : VII -te
Tema: “Une dhe mjedisi perreth”
Kohezgjatja : 3 ore
Vendndodhja : Ne shkolle dhe ne zona perreth mjedisit tone lokal
Ideoi dhe punoi mesuesja e lendes : Enida Bashalliu
Titulli: Une dhe mjedisi perreth
Qellimi :
• Te aktivizohen nxenesit per te bere nje projet
• Te mesojne te menaxhojne nje veprimtari .
• Te menaxhojne buxhetin e nje
veprimtarie .
• Objektivat :
• Te identifikojne problemet mjedisore
qe ka ne mjedisin tone lokal.
• Te pershkruajne rruget dhe politikat
qe duhen ndjekur per eleminimin
eproblemeve te ndryshme mjedisore.
• Te analizojne shkaqet e ndotjes
mjedisore te lumit Gjanica.
• Te vleresojne pasojat qe sjell ndotja
e ajrit, tokes ,ujit dhe ajo akustike ne
mjedisin tone lokal.
• Te paraqese album me foto te
mjediseve te pastra e te ndotura nga
mjedisi yne lokal.
Njohurite kryesore qe do te
pervetesohen:
Gjate ketĳ projekti nxenesit duhet te
menaxhojne mire buxhetin; te identifikojne problemet
mjedisore qe paraqiten ne mjedisin tone lokal; te analizojne
shkaqet e ndotjes mjedisore dhe te vlersojne pasojat e tyre .
Shtrirja kohore e projektit:
Ora e Pare : Tetor 2017
Ora e Dyte : Janar 2018
Ora e Trete : Prill 2018
Partneret : Nxenesit , mesuesja dhe prinderit .
Burimet kryesore te informacionit : Interneti , teksti .
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Mjetet : Kompjuter , Cd , interneti , format A4, aparat fotografik , vinovil ,fletore
shenimesh ,etj.
Metodologjia :Puna ne grupe , praktike e udhehequr , praktike e pavarur , diskutimi
.
Ndarja e grupeve : Nxenesit do te ndahen ne grupe ku secili prej tyre do te zgjedhe
liderin e me pas ndarjen e detyrave :
1. Grupi i gjeografeve – percaktimi i zones qe do te studiojne .Evidentimi i
problemeve mjedisore .
2. Ndotja e ajrit
3. Ndotja e ujit
4. Ndotja e tokes
5. Ndotja akustike
6. Grupi i piktoreve
7. Grupi i fotografeve
Pershkrimi i punes : Cdo grup do te jete i
perbere nga 5 nxenes ,te cilat do te kene
detyra te percaktuara edhe brenda grupit .
Buxheti : Secili grup llogarit nevojat dhe se si do te perballohen ato.
Grupi perfitues direk dhe indirekt :
Nxenesit e klases
Komuniteti i prinderve
Garancia per suksesin :
Qellimi dhe objektivat e qarta dhe puna pergatitore e bere me nxenesit .
Ndihma e mesueses dhe prinderve .
Niveli i pergatitjes se nxenesve dhe etja e tyre per te tilla projekte .
FAZA E PARE ( Tetor 2017)
Prezantimi perpara nxenesve me temen e projektit .
Njohja e nxenesve me qellimin dhe objektivat e ketĳ projekti kurrikular , metodat ,
materialet burimore .
Ndarja e nxenesve ne grupe dhe orientime per cdo grup per punen qe do te kryejne .
Udhezime dhe sqarimet e nevojshme per materialet qe do te grumbullojne .
FAZA E DYTE (Janar 2018 )
Nga muaji tetor e deri ne fazen e dyte , nxenesit do te punojne per te mbledhur
informacione ne menyre te pavarur .
Pasi kane grumbulluar infomacione dhe foto te ndryshme ne lidhje me temen do
te behet ne klase edhe nen udheheqjen e
mesueses perzgjedhja e informacioneve te
nevojshme e te duhura ne lidhje me temen ,
ne menyre qe qellimi dhe objektivat e ketĳ
projekti kurrikular te realizohen .Materialet te
cilat pergjidhen me pas do te perpunohen ne
menyre te pavarur nga vete nxenesit . Pasi te
kene realizuar kete proces , nxenesit do te jene
gati per fazen e trete .
FAZA E TRETE ( Prill 2018 )
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Ne kete faze nxenesit paraqesin
perpara klases dhe prinderve ,
produktin e tyre perfundimtar
ne formen e nje albumi , posteri
( te digjitalizuar) ,duke diskutuar
rreth problemeve mjedisore ,
shkaqet dhe pasojat e tyre ; rrugen
e zhgjidhjes es ketyre problemeve
.
Ne kete faze do te behet edhe
vleresimi per cdo nxenes ,per
punen e kryer .
Percaktimi i produktit perfundimtar :
Nxenesit ne fund te ketĳ projekti te keni evidentuar problemet mjedisore te mjedisit
te tyre lokal; te percaktojne shkaqet dhe pasojat e tyre ; te kene krĳuar album e foto
e vizatime me mjedise te ndotura dhe te pastra ; te riciklojne me mbetje te ndryshme
( leter , plastike , etj )
Mesuesja qe punoi me kete pune me projekt: Enida Bashalliu
Projekt 2
Pune me projekt
Tema: Ore e lire –Projekt -Ambientalisti ivogel
Lenda: Gjeografi
Klasat e IX-ta
Kohezgjatja: 5 ore
Vendndodhja: Mjediset e shkolles
Ideoi dhe punoi mesuese : Majlinda Rina
Qellimi:
• Te aktivizohen nxenesit per te bere nje
projekt
• Te mesojne te menaxhojne nje
veprimtari
• Te menaxhjojne buxhetin e nje
veprimtarie
• Objektivat e projektit:
• Te hulumtojne informacione e te dhena mbi gjendjen e mjedisit sot ne bote e
Shqiperi.
• Te ndertoje nje harte te Shqiperise duke paraqitur gjendjen e ndotjes se mjedisit.
• Te ndertoje fletepalosje qe synojne ndergjegjesimin per nje mjedis te paster.
• Te kuptoje rendesine e nje mjedisi te paster dhe rendesine e jetes se shendetshme
ne nje mjedis te shendetshem e te paster.
• Te edukohen me ndjenjen dhe dashurine per mjedisin.
• Te kontibuoje per shtimin e gjelberimit ne shkolle duke mbjelle pemen/pemet e
klases se tyre qe do t`u mbeten te tjereve breza.
• Te jepen mesazhe te rendesishme qe edukojne dhe evokojne nje mjedis te paster
e te shendetshem.
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• Te menaxhojne buxhetin e nje veprimtarie/ pune me projekt.
• Te ndertoje nje album virtual qe paraqet gjendjen e mjedisit sot ne bote.
Grupet pjesemarrese: Nxenes, mesues, prinder
Mjetet qe nevojiten per realizimin e kesaj veprimtarie: CD, laptop, format A4,
lapustila. videoprojektor, tabak prej shkume deti, bojra uji, penela, peme qe do te
mbillen.
Metodologjia: puna ne grupe, grupi i eksperteve, praktike e pavarur, praktike e
udhehequr, krĳim, diskutim.
Fazat e punes: Kjo veprimtari do te zhvillohet ne pese faza; organizim i punes,
grumbullimi i te dhenave, perpunimi i te dhenave, konkluzionet e punes per
projektin, produkti perfundimtar.
Ndarja e grupeve: Grupi i hulumtuesve, grupi i krĳuesve, grupi i realizuesve ne
harte, grupi i realizuesve te punes ne Power Point.
Pershkrimi i punes: Cdo grup do te perbehet afersisht nga gjashte nxenes te cilet do
te zgjedhin edhe liderin per grupin e vet.
Buxheti: Secili grup llogarit nevojat dhe se si do te perballohen ato.
Zhvillimi
1- Njihen nxenesit me temen dhe objektivat e ketĳ projekti
2- Ndahen ne grupe dhe zgjidhet nje koordinator per secilin grup
3- Jepen detyrat dhe drejtimet per cdo grup.
4- Nxenesit punojne sipas grupeve dhe ne fund do te kontrollohen nga mesueset
ideatore ne kete projekt.
5- Pas mbledhjes se informacionave dhe te dhenave, fotove, nxenesit do te kujdesen
per perpunimin e te dhenave per t`i dorezuar ato ne kohen e duhur.
6- Do te behen konkluzionet e kesaj pune me projekt.
7- Prezantohet produkti perfundimtar qe jane gjithe detyrat e lena sipas grupeve.
8- Nxenesit interpretojne kenge te grupeve apo kengetareve te rrymes se grupit ku
perkasin.
9- Vleresime me note ne regjister per pune ne grup dhe pune individuale.
Koha e zhvillimit te projektit dhe drejtimet e punes: Kjo pune do te shtrihet gjate
muajve: tetor, nentor, dhjetor, janar, maj.
Secilit grup i jepet skeda me ceshtjet per te cilat do te punoje.
Pershkrimi i punes: Brenda grupit nxenesve mund t`u jepen detyra sipas ceshtjeve
te parashtrurara.
Pergatitet mjedisi fizik ku do te zhvillohet veprimtaria.
Nxenesit ulen te grupuar sipas grupeve dhe paraqesin produktin perfundimtar
sipas detyrave dhe ceshtjeve te ngarkura per t`u punuar ne grup. Prezantimi behet
nga kryetari zgjedhur i grupit dhe nxenesit e grupeve te tjera mund te jene aktive
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duke drejtuar pyetje e duke marre informacionin qe duan te dine. Grupet bejne
prezantimin e punes se pergatitur per t`u shfaqur ne videoprojektor per albumin
virtual, punen qe kane pergatitur ne harte, grupi qe ka pergatitur fletepalosjet.
Grupi perfitues dretjperdrejt e jo drejtperdrejt:
- Nxenesit e klasave te nenta
- Politikat e pushtetit vendor per arsimin dhe kulturen.
- Komuniteti i prinderve.
- Politikat pedagogjike te sistemit arsimor.
Garancia per suksesin:
Qellimi dhe objektivat e qarta dhe puna pergatitore bere me nxenesit.
Niveli i pergatitjes se nxenesve dhe etja e tyre per te tilla projekte.
Percaktimi i produktit perfundimtar: Nxenesit te jene informuar mbi gjendjen e
mjedist sot ne bote e Shqiperi, te edukohen me ndjenjen e dashurise per mjedsin
dhe kujdesin ndaj tĳ, te ndertojne fletepalosje ndergjegjesuese per rendesine e mjedit
te paster e te shendetshem dhe mbjelljen e pemes/pemeve ne mjeditet e oborrit te
shkolles.
Mesuesja qe punoi me kete projekt: Majlinda Rina
Projekt 3
Tema: Bullizmi
Plani i veprimtarisë
Punoi dhe ideoi mesuese : Aida Koroveshi
Qëllimi i veprimtarisë :Prindërit, nxënësit të
jenë të aftë të njohin bulizmin, të klasifikojnë
forma të ndryshme të tĳ dhe të japin
kontributin e tyre vullnetar në ndërgjegjësimi
e sensibilizimin e komunitetit.
Objektivat e veprimtarisë
Në fund të trajnimit prindërit dhe nxënësit do
të jenë të aftë:
Të ndërgjegjësojë prindërit dhe nxënësit
për fenomenin e Bullizmit dhe përmasat që
po merr kjo dukuri në fëmĳët e moshës nga 9 – 15 vjeç.
Të njohë prindërit e fëmĳët me dukurinë e Bullizmit.
Të klasifikojnë llojet e Bullizmit që hasen dhe format e shfaqjes së tĳ.
Të japë mendim dhe ide rreth parandalimit të këtĳ fenomeni.
Të përgatisë dhe të shpërndajë fletë informuese rreth Bullizmit.
Kohëzgjatja: 4 orë
Vendi i trajnimit: klasa e shkollës
Partnerët: Prindërit, nxënësit, mësues, përfaqësues të komunitetit.
Grupet e punës: nxënës, prindër, përfaqësues të komunitetit, përfaqësues të
drejtorisë, psikologia, mësues.
Rezultatet:
Ndërgjegjësimin e komunitetit dhe të fëmĳëve rreth kësaj dukurie.
• Fortësimin e mardhënieve nxënës-mësues-prind.
• Reagim ndaj këtĳ fenomeni.
• Në fund të këtĳ projekti pjesëmarrësit do të jenë në gjëndje t’u japin përgjigje
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pyetjeve:
• Ç’është Bulizmi?
• Cilat janë moshat dhe personat që preken nga kjo dukuri?
• Llojet e Bullizmit.
• Si duhet të veprojmë kur jemi objekt i tĳ ose shoku/shoqja jonë.
• Si të mbrohemi nga bullizmi në rrjetet sociale.
Mjetet: laptop, video projector, fleta formati, lapsa, etj.
Buxheti: buxheti i shkollës.
Tematika e secilës orë në kuadrin e projektit
Nr.

Tema

Objektivat

1

Ç’është “BULLIZMI”?

Të njohë bulizmin.
Të njohë forma të ndryshme të Bullizmit dhe format e
shfaqjes së tĳ.

2

Bulizmi në shkollë.
Si ta parandaloni?

Të njohë forma të shfaqjes së burlizmit në shkollë.
Të japë mendime ide se si mund të rrisim frymën e
bashkëpunimit me fëmĳët- mësuesit - prindërit

3

Kujdesi me rrjetet sociale pas
shkolle. Hartimi i një flete
informuese për bulizmin.

Të flasë rreth kujdesit për përdorimin e rrjeteve sociale
pas shkolle.
Të hartojë me fantazi një fletë palosje informuese për
bulizmin.

4

Shpërndarja
informuese

Të bashkëveprojë me të tjerët për realizimin me sukses
të shpërndarjes së fletëpalosjeve.

e

fletëve
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Planifikimi i veprimtarisё Hapi i parë
• Prezantimi me temën e trajnimit dhe me objektivat e trajnimit.
• Informimi rreth temës dhe problematikave që hasen.
• Zhvillimi i trajnimit
Në këtë fazë pjesëmarrësit në projekt do të njihen me dukurinë e bullizmit.
“Një nxënës është objekt i aksioneve të Bullizmit ose viktimë e tĳ, kur vjen në mënyrë
të përsëritur gjatë kohës, nga aksionet fyese nga një ose më shumë shokë”.
Olwees 1996
Hapi i dytë
• Format e Bullizmit në shkollë.
• Pasojat e tĳ afatgjata në jetën e fëmĳës.
• Parandalimi dhe këshilla të dobishme se si mund t’i mbrojmë nga bulizmi.
Në këtë fazë pjesëmarrësit në projekt do të njihen me bulizmin në shkollë dhe
mënyrat si ta parandalojnë atë.
Rastet e dhunës në institucionet arsimore dhe edukative janë kthyer në një shqetësim
të madh. Për këtë nevojitet parandalimi i menjëhershëm nëpërmjet masave të
ndryshme si nga drejtuesit, edhe nga prindërit. Bulizmi në shkollë është në rritje të
vazhdueshme. Ky shqetësim po prek si të rinjtë adoleshentë, edhe të vegjlit në shkollat
fillore. Por, përpara se të kalojmë te një sondazh, i cili është kryer kohët e fundit, le
të ndalemi te domethënia e këtĳ termi. Ai përfshin sjelljet e përsëritura, të dëmshme
e agresive ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës dhe mund
të jenë si fizike, ashtu edhe psikologjike. Ato përfshĳnë goditjet, rrahjet, ngacmimet
verbale, gjestet fyese, përjashtimin ose thjesht presionin për t’iu përshtatur dëshirave
të atyre që krĳojnë sjelljen buliste.
Duke shkuar më në brendësi të të dhënave të sondazhit, rezulton se episodet e
Bullizmit më të zakonshme janë shprehjet ofenduese dhe tallja, si në ambientet e
shkollës, edhe në rrjetet sociale.
Ndërkohë, nuk janë të paktë dëshmitarët e drejtpërdrejtë të episodeve të Bullizmit në
shkollë që në gjysmën e rasteve, nuk kanë pasur kurajën të ndërhyjnë për të mbrojtur
viktimën fatkeqe të momentit. Por gjithësesi kundër Bullizmit në shkollë, mund të
bëhet shumë: “topi” në këtë pikë u kalon si prindërve, edhe mësuesve, pse jo edhe
sistemit arsimor në tërësi.
Parandalimi, komunikimimesprindërvedhemësuesve
Si mund të luftohet bulizmi në shkollë? Përmes punës dhe bashkëpunimit ndërmjet
prindërve dhe mësuesve. Në fakt është e rëndësishme që parandalimi i bullizmit
të jetë fryt i aktivizimit të njëkohshëm të të dyja këtyre palëve. Kjo do të thotë se,
nëse prindërit kanë një dyshim bulizmi mbi fëmĳën e tyre, këtë duhet t’ua thonë
menjëherë mësuesve. Dhe anasjelltas, nëse mësuesit vërejnë raste dhune fizike dhe
psikologjike ndërmjet nxënësve të tyre, atëherë duhet të bëjnë menjëherë mbledhje
me prindërit.
Hapi i tretë
• Kujdesi dhe vemendja që duhet t’i kushtojnë prindërit përdorimit të rrieteve
sociale nga fëmĳët e tyre.
• Si mund të kontrollojnë rrjetet sociale që përdor fëmĳa pa u shnëdrruar në diktat.
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• Krĳimin e një flete informuese.
Një nga mënyrat më të këqĳa dhe më të përhapura, nëpërmjet së cilës zhvillohet
bulizmi në shkollë, është përdorimi i rrjeteve sociale, apo i chat-it për të ofenduar
viktimat e bullizmit. Në këtë kuptim, gjendja bëhet më e rëndë, sepse bëhet fjalë për
një rast nga i cili ata kanë tendencë të fshihen nga kontrolli i prindërve.

Ndaj, për t’i kthjelluar fëmĳët tuaj, është i rëndësishëm një minimum kontrolli edhe
në momentin kur ata përdorin rrjetet sociale; mjafton të mos viheni shumë re, pa
bërë shumë zhurmë. Gjeni një mënyrë për t’u bërë shokë ose shoqe me fëmĳën tuaj
për të kuptuar marrëdhëniet e tĳ/saj në shkollë. Kështu do të vendosni balanca mes
lirisë dhe kontrollit ndajfëmĳës suaj.
Prindërit si ndikues të bullizmit
Është shumë i vështirë edhe zbulimi i atyre prindërve, të cilët ndikojnë për keq
te fëmĳët e tyre me situata buliste. Në këtë rast u takon mësuesve që të zhvillojnë
mbledhje të herëpashershme me prindërit për të kuptuar natyrën e tyre apo sjelljen
që kanë me fëmĳët. Gjithashtu, është e rëndësishme të ndërhyni dalëngadalë.
Me ndihmën e mësuesit dhe me idetë e tyre kĳohen fletëpalosje informuese për
bulizmin.
Hapi I katërt
Shpërndarjen e fletëve informuese në lagjet përreth shkollës.
Falenderimet më të përzemërta për bashkëpunimin.
Pjesëmarrësit në këtë projekt organoizohen në grupe dhe shpërndajnë në shkollë
dhe në lagjet përreth fletëpalosjet e krĳuara. Falenderohen pjesëmarrësit për
bashkëpunimin dhe përkushtimin e tyre
Mesuesja qe punoi me kete projekt: Aida Koroveshi
PROJEKT 4
Lenda: Edukim fizik, sporte dhe shëndet
Klasa: VI
Tema: Droga dëmton rëndë shëndetin tonë
Koha: 6 orë x 45min
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Ideoi dhe punoi mësuesja e lëndës: Adelina Memaj
Lënda: Edukim fizik
Klasa: VI
Tema: Droga dëmton rëndë shëndetin
Koha: 6 orë X 45 min
Muajt: Tetor, Dhjetor, Janar, Shkurt, Mars, Prill
Rezultatet e të nxënit sipas kopetencave kyce
Kopetenca personale
• Nuk përdor duhan,alkool, droge,
• Di se duhani dhe alkooli përmban lëndë droge,
• Di se duhani, alkooli dhe droga krĳojnë varësi në organizmin e njeriut,
• Di se cfarë është varësia nga lëndët droga dhe si krĳohet ajo,
• Dallon se cfarë janë lëndët droga dhe krĳon varësi.
• Përdor barnat vetëm me rekomandimin e mjekut.
•

Kopetenca per jetën, sipërmarrjen, mjedisin
• Identifikon rreziqet që vĳnë nga përdorimi i droges.
• Identifikon efektet nga përdorimi i drogës.
Kopetenca dixhitale
• Perdor internetin per te mbledhur informacion shtese per temen e projektit.
• Perdor programet kompjuterike per te realizuar e prezantuar punen me projekt.
Kopetenca te te menduarit
• Njeh efektet negative të duhanit dhe alkoolit.
• Njeh efektet negative të drogave.
Kopetenca e komunikimit dhe të shprehurit
• Komunikon lirshëm dhe ndan mendimet me mësuesen, shokët, shoqet dhe
prindërit.
• Punon në grup për realizimin e detyrave të ngarkuara.
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• Ndërton marrëdhenie të mira me shokët dhe shoqet.
• Kopetenca qytetare
• Ndërgjegjoson veten dhe bashkëmoshatarët se droga dëmtonë rëndë organizmin
tonë
• Përdor mjetet e komunikimit për të stabilizuar shoqërinë për rrezikun ndaj
drogave
• Rezultatetet e të nxënit sipas kopetencave të fushës
• Identifikon llojet e drogave
• Diskuton mbi pasojat e përdorimit të tyre
• Liston dëmet që I sjellin ato shëndetit tonë
• Sensibilizon bashkëmoshatarët mbi dëmet e drogave të ndryshme
• Përdor të gjitha mjetet e komunikimit për të sensibilizuar shoqërinë mbi mos
përdorimin e tyre
• Forcon frymën e bashkëpunimit në grup

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurikulare
• Shkencat natyrore
• Shkencat shoqërore
• Gjuhën dhe komunikimin
• TIK
Mjetet e nevojshme: Format A4, tabakë, kartonë, ngjyra, veshje për dramatizimin
Burimet: Interneti, Libra të ndryshëm.
Teknika dhe metoda: Hulumtimi, Punë në grup, Punë individuale, Bashkëbisedim.
Hapat që do të ndiqen
Hapi i parë (ora e parë): Hulumtimi dhe kërkimi
• Prezentimi I temës së projektit dhe rezultatet e pritshme nga ky projekt,
Ndarja e nxënësve në grupe, përzgjedhja e ideve dhe
ndarja e detyrave përkatëse
Grupi i parë ----- Grupi i biologëve do të hulumtojnë
• Llojet e drograve
• Efektet negative në organizëm
• Pasojat e përdorimit të tyre
• Organet që preken më shumë
• Përhapja e drograve në Shqipëri
• Masat parandaluese
• Varësia kimike ndaj tyre.
Grupi i dytë----Grupi i letrarëve
• ESE: Jo drogës, droga vret
• Poezi, krĳime, ngjarje, intervista nga ish përdorues droge
• Interpretimi I një ngjarjeje (improvizim).
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Grupi i tretë---- Grupi i vizatimit
Vizatime, skica, mesazhe për luftën ndaj drogrës.
Grupi i katërt----Grupi i informatikës
Të dhënat, statistika grafike mbi numrin e përdoruesve të drogës në botë dhe në
vendin tonë. Ruajtja e informacioneve te mbledhura në POËERPOINT.
Hapi i dytë (ora e dytë)
Grumbullimi i informacionit, bashkëbisedim
Nxënësit sjellin në klasë informacione ose tregojnë mundësitë që kanë për ndarjen e
plotë të informacionit. Lideret e grupit ndajnë detyrat individuale.
Hapi i tretë (ora e tretë)
Përpunimi i të dhënave, punë në grup
Nxënësit përpunojnë informacionet e marra në punë në grup. Ata përzgjedhin
informacionet më të mira sipas grupeve dhe hedhin idetë për vizatimet ose krĳimet
që do të realizojnë.
Hapi i katërt (ora e katërt)
Puna në grupe vazhdon dhe në oren e katërt. Nxënësit krĳojnë albume më vizatime
si dhe me improvizime.
Hapi i pestë (ora e pestë)
Komunikimi i punës së bërë
Nxënësit bejnë gati materialet e punuara për secilin grup. Organizohen improvizime.
Hapi i gjashtë (ora e gjashtë)
Prezantimi i projektit
• Prezantimi në POËERPOINT të materialit të mbledhur
• Prezantimi I një albumi, skicave grafike mbi numrin e përdoruesve të drogës në
botë dhe në vend
• Leximi I eseve, poezive, krĳimeve, ngjarjeve dhe intervistave
• Interpretimi I një ngjarjeje
• Buxheti
• Grupet e punës llogarisin nevojat e veta dhe si do ti përballojnë ato
• Rezultatet e pritshme
• Njohja me lëndët, droga, me varësinë që krĳojnë ato si dhe efektet negative në
organizëm
• Bashkëbisedim në grup për arritjet e një pune sa më të mirë
• Puna dixhitale e nxenësve
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Kontratat e Posaçme në të drejtën e konsumatorit
Geron Ibrahimi
Abstrakt
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” rregullon disa forma të posaçme kontraktore dhe
marrëdhëniet që krĳonhen me to, midis konsumatorëve dhe tregtarëve.1 Ligji u jep rëndësi
përcaktuese cilësive të palëve kontraktuese, në dallim të dispozitave të përgjithshme të Kodit
Civil, që i konsiderojnë ato në pozita të barabarta. Kjo nuancë në rregullimin ligjor, ndodh
për arsye të mbrojtjes së interesave dhe të drejtave të konsumatorëve përkundrejt praktikave
abuzive të tregtarëve.2
Në ligj parashikohen disa forma të kontratës së shitjes, kontratata elektronike, të cilat kanë
një përdorim gjithmonë e më të madh dhe kontratat e përdorimit me afat të pasurive të
paluajtshme. Në këtë kapitull do të trajtojmë në mënyrë më të detajuar tre kontrata, të cilat
janë më të përdorura për krĳimin e marrëdhënieve të konsumatorëve me tregtarët.

Shitja dhe ofrimi i shërbimit jashtë qendrave të tregtimit
Kontratat e shitjes dhe të ofrimit të shërbimeve jashtë qendrave të tregtimit3 lidhen
ndërmjet shitësit, furnizuesit ose ofruesit të shërbimit dhe konsumatorit sipas
një skeme të organizuar të tregtimit të drejtpërdrejtë, ose sipas një promovimi
të shërbimit nga shitësi, furnizuesi ose ofruesi i shërbimeve, i cili për qëllime
kontraktuale përdor një ose më shumë mjete komunikimi të drejtpërdrejtë deri në
çastin e lidhjes së kontratës.4 Dy janë metodat e realizimit të shitjes së mallrave dhe
ofrimit të shërbimeve me anë të kësaj kontrate që përdorin tregtarët.
Shitja dhe ofrimi i mallrave dhe shërbimeve sipas një skeme të organizuar të tregtimit
të drejtpërdrejtë, që nënkupton praninë fizike të tregtarit apo të personave të tjerë të
angazhuar prej tĳ në ambientet e konsumatorit, gjatë situatave që nuk i përgjigjen
një situate normale tregtimi. Sipas kësaj metode, në të shumtën e rasteve, shitjet
e mallrave realizohen në banesën e konsumatorit, siç është shitja e drejtpërdrejtë,
5
paraqet një avantazh për konsumatorin pasi ai nuk zhvendoset dhe ia sjellin mallrat
pranë banesës.
Shitësit që e përdorin këtë metodë janë mjaft agresivë ndaj konsumatorit për ta bindur
këtë të fundit të blejë produktin edhe sikur të mos e kishte ndërmend apo të mos i
duhej për plotësimin e nevojave të tĳ. Konsumatori, i befasuar dhe nën presionin e
vazhdueshëm të ofertës së shitësit për të blerë mallin, mund të marrë një vendim të
gabuar në dëm të interesave të tĳ ekonomike duke e blerë mallin. Konsumatori nuk
ka munësinë efektive të vlerësojë krahasimisht çmimin në raport me cilësinë e mallit
1

Shih pjesën V të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
Ky është një ndër qëllimet kryesore të së drejtës së konsumatorit, të ekuilibrojë marrëdhëniet
midis konumatorëve dhe tregtarëve.
3
Sipas nenit 3 pika 6 e Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, “jashtë qendrave të
tregtimit” është vend ii punës, shkollës, banimit të konsumatorit, gjatë një ekskursioni ose situatave
të ngjashme që nuk i përgjigjet një situate të zakonshme tregtimi.(neni 672 K.C)
4
Shih përmbajtjen e dispozitës së nenit 30 të Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
5
Shih Jean Calais-Auloy, “La loi sour le demarche a domicile et la protection des consummaterus”
DALLOZ 1973, faqe 266.
2
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të ofruar dhe mallrave të tjerë të njëjtë apo të ngjashëm që janë në treg.6
Sipas metodës së dytë, shitja emallrave dhe ofrimi i shërbimeve realizohet me anë
të një promovimi të tyre nëpërmjet një ose më shumë mjeteve të komunikimit të
drejtpërdrejtë, deri në çastin e lidhjes së kontratës. Lidhja e kontratës realizohet me
praninë fizike të shitësit dhe konsumatorit, i cili e ka pranuar propozimin e bërë
nëpërmjet mjeteve të komunikimit të drejtpërdrejtë siç është televizori, telefoni,
internet etj. Në të kundërt, pra kur palët nuk janë të pranishme në lidhjen e kontratës,
do të zbatoheshin dispozitat ligjore që rregullojnë kontratën e shitjes në largësi
apo kontratat e shitjes nëpërmjet internetit.7 Në thelb të kontratës së shitjes jashtë
qendrave të tregtimit, është përdorimi i mjeteve të komunikimit të drejtpërdrejtë
që sjellin lidhjen e kontratës në kushtet e përcaktuara në Ligjin Nr “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”8
Kontrata e shitjes së mallrave dhe të ofrimit të shërbimeve jashtë qendrave të tregtimit
ka një rregullim të posaçëm në ligjin “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, në lidhje
me detyrime të ceçanta të shitësit dhe në lidhje me përmbajtjen e saj. Ndërsa, përsa
i përket aspekteve të tjera juridike, për të zbatohen dispozita të veçanta të Kodit
Civil9 mbi kontratat dhe dispozitat e veçanta mbi kontratën e shitjes mbi kontratën
e furnizimit.
Shitësi, furnizuesi ose ofruesi i shërbimeve është i detyruar të përmbushë detyrimet
e posaçme të Ligjit“Për mbrojtjen e konsumatorëve”. Ai ka detyrim të njoftojë me
shkrim konsumatorin për të drejtën e heqjes dorë nga kontrata, për emrin dhe adresën
e personit ndaj të cilit do të ushtrohet e drejta e heqjes dorë. Detyrohet gjithashtu,
të tërheqë mallrat e shpërndara dhe të kthejë shumat e paguara nga konsumatori,
brenda tetë ditëve nga njoftimi i këtĳ të fundit për heqjen dorë nga kontrata.10
Njoftimi me shkrim i konsumatorit për mundësinsë për të ushtruar të drejtën
e heqjes dorë nga kontrata dhe për adresën se ku mund të drejtohet, mund të
përfshihet si klauzolë në përmbajtjen e kontratës së lidhur ose mund të realizohet
më pas. Në këtë rast njoftimi duhet t’i komunikohet individualisht konsumatorit.
Mospërmbushja e këtyre detyrimeve të shitësit, furnizuesit apo ofruesit të shërbimit
përbën kundravajtje administrative të sanksionuar me gjobë.11
Shitja dhe ofrimi i shërbimit në largësi
Kontratat e shitjes dhe të ofrimit të shërbimeve nëlargësi lidhen ndërmjet shitësit,
furnizuesit ose ofruesit të shërbimit dhe konsumatorit sipas një skeme të organizuar të
6
Shih artikullin “La tutela del consumatore come variabile competitiva” e autorit Giovanni Crisi,
botuar në http:/revistagiuridica.it
7
Ky qëndrim është bazuar në qendrimin e Gjykatës së Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane
në Vendimin e datës 22.04.1999, e cila ka konsideruar se: “Rregullat e imponuara nga Direktiva
85/577/CEE-Mbi mbrojtjen e konsumatorëve në kontratat e lidhura jashtë qendrave të tregtimitnuk zbatohen në rastet kur vendi ku ftohet klienti të lidhë kontratën është i ndryshëm nga a ii
qendrave të tregtimit.”
8
Kushtet e përcaktuara në nenin 3 pika 6 e Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”,
janë :
1. Vendi i punës, i shkollës, i banimit të konsumatorit, gjatë një ekskursioni ose situatave të ngjashme
2. Që nuk i përgjigjet një situate nurmale tregtimi
9
Shih nenin 659 e në vazhdim të Kodit Civil.
10
Shih dispozitet e neneve 26-30 dhe dispozitën e nenit 31 të Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”.
11
Shih dispozitën e nenit 56 pika 2 e Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
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shitjes ose të ofrimit të shërbimit nga shitësi, furnizuesi ose ofruesi i shërbimeve, i cili
për qëllime kontraktuale, përdor ekskluzivisht një ose më shumë mjete komunikimi
në largësi 12 deri në çastin elidhjes së kontratës.13 Karakteristikë kryesore e kësaj
kontrate është mungesa e pranisë fizike e njëkohshme e dy palëve kontraktuese,
janë mjetet e komunikimit në largësi që përdoren për të bërë të mundur lidhjen e saj.
Shitësi duhet detyrimisht të marrë paraprakisht pëlqimin paraprak të konsumatorit
për përdorimin e mjeteve të komunikimit në largësi.
Forma klasike e shitjes në largësi prej shumë kohësh ka qenë shitja me korrespondencë,
ku shitësi bënte ofertat e tĳ nëpërmjet katalogëve, shpalljeve publike etj dhe blerësi
jepte pëlqimin e tĳ me anë të një mjeti postal. Zhvillimet e fundit të telekomunikacionit
si telefoni, faksi, televizori përdoren për të kontaktuar klientët dhe për këtë arsye
përdoret edhe emir i shitjes në largësi.14
Shitja dhe ofrimi i shërbimit në largësi përfaqëson për konsumatorin avantazhe të
mëdha, pasi në ndryshim me shitjen në dyqane ajo eviton zhvendosjen e personave
dhe në krahasimme shitjen jashtë qendrave të tregtimit, e lejon konsumatorin të
mendohet përpara se të marrë vendimin për të blerë. Kontrata e shitjes dhe e ofrimit
në largësi paraqet disa disavantazhe për konsumatorin.
Konsumatori duhet t’i nënshtrohet dhënies së informacioneve të karakterit privat
mbi kërkesën e shitësve, veprim i cili përbën një ndërhyrje në jetën e tyre private.
Konsumatori, me anë të kësaj kontrate vendos të blejë vetëm mbi pamjen e disa
imazheve ose të disa përshkrimeve të tjeshta, gjë që përbën rrezik që ai të marrë
në dorëzim një mall që nuk i korrespondon saktësisht pritshmërive të tĳ. Ekziston
rreziku për konsumatorin që në disa raste të ndodhë që edhe pas dhënies së pëlqimit
për blerje, të mos i dorëzohet malli dhe as të ketë mundësi të rimbursohet, pasi shitësi
mund të jetë kthyer në insolvabël ose mund të jetë zhdukur fare.15
Sipas përkufizimit që jep Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” për shitjen në
largësi nuk ka rëndësi natyra e kontratës, pavarësisht se shitet një malloseofrohet
një shërbim, zbatohen rregullat e përcaktuara në këtë ligj, që nga momenti që një
kontratë lidhet në largësi midis një tregtari dhe një konsumatori. Në kontratën e
shitjes në largësi duhet të ekzistojnë dy element në mënyrë cumulative në të njëjtën
kohë. Njëri element ka karakter negative, pasi kontrata lidhet pa praninë fizike të të
dy palëve. Elementi tjetër ka karakter pozitiv, për lidhjen e kontratës në largësi, palët
duhet të përdorin ekskluzivisht një ose disa mjete teknike të komunikimit në largësi.
Prania e këtyre dy elementeve e dallon kontratën e shitjes në largësi nga kontrata e
shitjes jashtë qendrave të tregtimit, e cila për lidhjen e saj kërkon praninë fizike të
njërës prej palëve.
Pavarësisht se cili është mjeti i përdorur në komunikimin në largësi, shitësi që bën
propozimin duhet në çdo rast, përpara lidhjes së kontratës në largësi, 16 të vërë në
12

Sipas paragrafit të dytë të nenit 32 të Ligjit Nr. 11.09.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”,
mjete të komunikimit në largësi janë të gjitha mjetet që përdoren për lidhjen e kontratës pa praninë
fiziketë njëkohshme të të dyja palëve, si letërkëmbimi, katalogu, posta elektronike, faksi,telefoni
dhe televizori. Ligji jep një listë treguese, por jo përjashtuese të mjeteve të komunikimit në largësi.
13
Shih përmbajtjen e dispozitës së nenit 32 të ligjit Nr.9135, datë 11.09.2003 “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”
14
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 112.
15
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 112.
16
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, përcakton në nenin 33 të tĳ, detyrimet që duhet të
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dispozicion të konsumatorit disa të dhëna. Konsumatori duhet të njoftohet për emrin
dhe adresën e shitësit ose të ofruesit të shërbimit, për karakteristikat kryesore të
mallit ose të shërbimit, për çmimin, sasinë, kostot që nuk janë të përfshira ne çmim,
për mënyrën e pagesës, mënyrën e shpërndarjes, për të drejtës për të hequr dorë nga
kontrata, për kushtet se kur mund të kthehet malli ose të refuzohet shërbimi dhe për
periudhën kohore gjatë të cilës oferta është e vlefshme.17
Këto të dhëna me karakter tregtar, duhet t’u jepen konsumatorëve të qarta dhe të
kuptueshme.18 Ligji“Për mbrojtjen e konsumatorëve”nuk shprehet se cila është
pasoja ligjore përsa i përket përgjegjësisë civile kur mungon një nga këto të dhëna
detyruese. Konsumatorit, në raste të tilla i lind e drejta të kërkojë pavlefshmërinë e
kontratës përpara gjykatës, për arsye se vullneti i tĳ është i metë, pasi nuk ka ditur
të dhënat e nevojshme përpara lidhjes së kontratës.19 Tregtarët, përveç përgjegjësisë
civile, kanë përgjegjësi administrative në rast se nuk përmbushin detyrimin për
ofrimin e të dhënave të mësipërme, pasi ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” e
tregon kundravajtje administrative mosveprimin e tyre.20
Gjatë zbatimit të kontratës në largësi dhe jo më vonë se përfundimi i afatit të
zbatimit të saj, konsumatori duhet të marrë konfirmim me shkrim nga shitësi dhe
ofruesi i shërbimeve edhe për kushtet dhe proçedurat për ushtrimin e së drejtës për
të hequr dorë nga kontrata. Gjithashtu, duhet të njoftohet për adresën se ku mund
të drejtojë kundërshtimet, për shërbimet pas shitjes dhe të garancisë nëse ka, si dhe
për zgjidhjen e kontratës.21 Përveç të dhënave detyruese që përmenden në ligj, përsa
i përket kontratës në largësi, tregtarët në të njëjtën kohë duhet të përmbushin edhe
detyrimin për dhënien e informacionit të përgjithshëm, detyrim të cilin e parashikojnë
dispozitat e përgjithshme të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
Pavarësisht se me çfarë mjeti të komunikimit në largësi është bërë oferta, propozimi
apo pranimi, në çdo rast konsumatori angazhohet juridikisht në një kontratë të tillë
vetëm me anë të dhënies së nënshkrimit të tĳ, menjëherë pasi ka dhënë konfirmimin
për propozimin e bërë nga tregtari.22 Ky moment është i rëndësishëm për arsye se me
të lidhet edhe pasoja e (pa)vlefshmërisë së kontratës në largësi. Mungesa e miratimit
të konsumatorit sjell pavlefshmërinë absolute të kontratës në largësi.23
Momenti i lidhjes së kontratës në largësi është shumë i rendësishëm, pasi me të
lidhen një sërë të drejtash dhe detyrimesh të të dyja palëve kontraktuese, siç është e
drejta e heqjes dorë nga kontrata.24 Legjislacioni ynë civil pranon si çast të lidhjes së
kontratës momentin kur propozuesit i ka mbërritur përgjigja për pranimin nga pala
tjetër, brenda afatit të caktuar, nëse ka një të tillë.25
përmbushë shitësi gjatë fazës parakontraktore, për lidhjen e kontratës në largësi.
17
Shih dispozitën e nenit 33 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
18
Direktiva e 97/7/CE Mbi kontratat e lidhura në distancë, i autorizon shtetet anëtare që t’u
ngarkojnë barrën e provës tregtarëve, për të provuar që i kanë përmbushur detyrimet për të dhënat
e përcaktuara në nenin 33 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
19
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 112.
20
Shih dispozitën e nenit 56 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
21
Shih nenin 34 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
22
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 112.
23
Shih pikën e paragrafit të dytë të nenit 36 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
24
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” ushtrimin e së drejtës për të hequr dorë nga kontrata e
lidh me kalimin e afatit 7-ditor nga lidhja e kontratës apo e dorëzimit të mallit.
25
Shih Prof.As.Dr. Mariana Semini Tutulani “E drejta e detyrimeve dhe e kontratave”, Pjesa e
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Ky përfundim rrjedh nga interpretimi sistematik i neneve 665/2 dhe 667/1 të Kodit
Civil. I njëjti rregullim ligjor vlen edhe për kontratën në largësi të lidhur midis
konsumatorit dhe shitësit për arsye se ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” nuk
parashikon ndonjë rregullim të posaçëm për këtë çështje. Mbërritja e miratimit të
konsumatorit tek shitësi, përbën edhe çastin e lidhjes së kontratës në largësi.
Dispozitat e ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve” që rregullojnë kontratën në largësi
nuk zbatohen për kontratat që u referohen furnizimeve të vazhdueshme me mallra
ushqimorë dhe kontratave të fushës së telekomunikacionit, nëpërmjet telefonave
publikë. Duke përjashtuar vetëm këto dy lloj kontratash në largësi, nenet 32,33,34
dhe 35 të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, zbatohen për çdo lloj kontrate të
shitjes.
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”përcakton rastet kur kontrata e shitjes në largësi
është e pavlefshme. Përveç rasteve të përcaktuara nga dispozitat e përgjithshme të
Kodit Civil për pavlefshmërinë e kontratave,kontrata në kargësi e lidhur midis një
konsumatori dhe një shitësi është e pavlefshme kur, konsumatorit i jepen mallra ose
shërbime të cilat megjithëse nuk i ka kërkuar, shoqërohen me kërkesën për pagesë
dhe në rastin kur mungon miratimi i konsumatorit për lidhjen e kësaj te fundit.
E drejta për të hequr dorë nga kontrata
Në kontratën e shitjes dhe të ofrimit të shërbimit jashtë qendrave tregtare dhe në
kontratën e shitjes dhe të ofrimit të shërbimit në largësi, konsumatori, prezumohet
se nuk ka mundësinë reale të marrë vendimin e duhur për të blerë mallrat dhe
shërbimet. Kjo ndodh për shkak se këto kontrata lidhen në kushte dhe në situata të
ndryshme nga ato të përditshmet në të cilat është mësuar të veprojë konsumatori. Ai
nuk mund të krahasojë mallin që blen me një mall të njëjtë apo të ngjashëm me të në
treg, ose nuk mund të vlerësojë cilësinë dhe karakteristikat thelbësore të tĳ.26
Për këto arsye, ligjvënësi e ka vleësuar si të nevojshme të parashikojë një mbrojtje të
posaçme dhe të përshtatshme për konsumatorin, duke parashikuar në favor të tĳ të
drejtën për të hequr dorë nga lidhja e kontratës, brenda një afati 7 ditor.27 E drejta për
të hequr dorë nga lidhja e kontratës është një e drejtë e njohur edhe në Kodin Civil,
në rastin kur ekzistojnë kushtet dhe rrethanat e përcaktuara në të.28
Në ndryshim nga Kodi Civil, Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”ia njeh të
drejtën për të hequr dorë nga kontrata vetëm njërës pale, konsumatorit.29 Dallim
tjetër thelbësor qëndron në faktin se konsumatori nuk duhet të provojë kushtet dhe
rrethanat e përcaktuaranë Kodin Civil, pasi ato i prezumon Ligji “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”.30
Shitësi, furnizuesi dhe ofruesi i shërbimeve që kanë lidhur një kontratë jashtë
përgjithshme, Shtëpia Botuese Afërdita, Tiranë 1998, faqe 68.
26
Shih artikullin “La tutela del consumatore come variabile competitiva” e autorit Giovanni Crisi,
botuar në http://revistagiuridica.it
27
Shih nenin 31 dhe nenin 35 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
28
Shih nenin 672 të Kodi Civil.
29
Shih Prof. As.Dr. Mariana Tutulani “ Disa mendime teorike dhe praktike lidhur me zgjidhjen,
revokimin dhe tërheqjen nga kontrata”, Revista “Studime Juridike”, botim i Universitetit të Tiranës,
Fakulteti i Drejtësisë, Nr.1, Qershor 2005, faqe 153.
30
Që të mund të revokohet kontrata në kushtet e nenit 672 të Kodit Civil, duhet të konkurrojnë të
gjitha kushtet së bashku dhe pala që e ushtron këtë të drejtë ka barrën e provës përpara gjykatës,
në të kundërt, revokimi nga kontrata duhet të konsiderohet i pavlefshëm.
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qendrave të tregtimit me konsumatorin, e njoftojnë me shkrim për të drejtën për t’u
tërhequr nga kontrata, brenda një periudhe 7 ditore nga çasti i lidhjes së kontratës.31
Ligji Për mbrojtjen e konsumatorëve” e përcakton njoftimin si detyrim të shitësit i
cili duhet të informojë me shkrim konsuatorin, 32 për këtë të drejtë dhe për emrin dhe
adresën e personit ndaj të cilit do të ushtrohet.
Konsumatori ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata e lidhur në largësi pa iu
nënshtruar sanksioneve dhe pa dhënë shpjegime, brenda një periudhe prej 7 ditësh
kalendarike nga dita e marrjes së mallit ose e lidhjes së kontratës për shërbim, me
kusht që brenda këtĳ afati shërbimi të mos jetë kryer.33 Konsumatori që nuk është
njoftuar për të drejtën e tërheqjes nga kontrata, ai mund ta ushtrojë këtë të drejtë nga
çasti kur merr dĳeni për të.
Ligji nuk përcakton se deri në cilin moment mund ta ushtrojë konsumatori të drejtën
për t’u tërhequr në rastin kur nuk është njoftuar nga tregtari me shkrim për këtë.
Ligji kujdeset të mbrojë në maksimum interest e ligjshme të konsumatorëve, duke e
sanksionuar shitësin për nisjen e afatit për të hequr dorë nga kontrata nga momenti
kur konsumatori merr dĳeni, duke qenë se është një detyrim ligjor për të të njoftojë
konsumatorin për këtë të drejtë. Megjithatë, duhet të mbahen parasysh edhe interest
e tregtarëve, nuk është aspak e drejtë që konsumatori të ushtrojë të drejtën e heqjes
dorë nga kontrata në largësi pasi e ka konsumuar apo përdorur mallin për plotësim
të nevojave të tĳ.34 Gjithashtu, në intërpretim të nenit 34 të Ligjit Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, e drejta për të hequr dorë nga kontrata në largësi nuk mund të
ndodhë më vonë se përfundimi i afatit tëzbatimit të saj.
Vërehen nuanca midis parashikimit që bën Ligji Për mbrojtjen e konsumatorëve”për
të drejtën për të hequr dorë nga kontrata e lidhur jashtë qendrave të tregtimit dhe të
drejtës për të hequr dorë nga kontrata e lidhur në largësi. Megjithëse, afati brenda
të cilit duhet të ushtrohet e drejta për të hequr dorë nga kontrata është i njëjtë, prej
7 ditësh, momenti nga kur fillon të llogaritet është i ndryshëm për të dyja kontratat.
Kjo është e natyrshme pot ë mbahet parasysh edhe foma e posaçme e lidhjes së
secilës kontratë.
Në kontratën e lidhur jashtë qendrave të tregtimit palët kontraktuese janë të
pranishme në çastin e lidhjes së saj, ndaj është llogjike që afati 7 ditor të fillojë nga
çasti i lidhjes, pavarësisht nëse mund të jenë përdorur mjetet e komunikimit të
drejtpërdrejtë. Ndërsa në kontratën e lidhur në largësi palët nuk janë të pranishme
fizikisht në çastin e lidhjes së kontratës, për këtë arsye vetëm me dorëzimin e mallit
konsumatori mund të ketë mundësinë efektive të kontrollojë përputhshmërinë e
cilësive të mallit me premtimet e shitësit. Për këtë arsye është e natyrshme që afati
7 ditor i heqjes dorë nga kontrata e lidhur ne largësi te fillojë të llogaritet nga ky
moment.35
Po para këtĳ momenti, pra para se të dorëzohet malli, a ka të drejtë konsumatori të
ushtrojë të drejtën e heqjes dorë nga kontrata e lidhur në largësi? Në interpretim
literal të nenit 35/1 të Ligjit Për mbrojtjen e konsumatorëve”, duket e palejueshme
31

Shih dispozitën e paragrafit të parë të nenit 31 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
E drejta për infromim është një e drejtë bazë e konsumatorit, përcaktuar në dispozitat e
përgjithshme të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
33
Shih dispozitën e paragrafit të parë të nenit 35 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
34
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 120
35
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 112
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të ndodhë një veprim i tillë. Duke mbajtur parasysh edhe interest e tregtarëve për të
cilët është më pak e dëmshme që e drejta për të hequr dorë nga kontrata të ushtrohet
nga konsumatori përpara se të bëhet dorëzimi i mallit. Pra, është mëse e arsyeshme
që konsumatori të mund të ushtrojë të drejtën për heqje dorë nga kontrata në largësi
edhe para dorëzimit të mallit.36
Ligji Për mbrojtjen e konsumatorëve” parashikon se në kontratën e lidhue në largësi
kur konsumatori nuk është njoftuar për të drejtën e heqjes dorë nga kontrata, afati
7 ditor fillon nga momenti i marrjes dĳeni për këtë të drejtë, ndërsa hesht përsa i
përkey kontratës së lidhur jashtë qendrave të banimit. Kjo ndodh për arsye se ligji
ka parashikuar si detyrim të tregtarëve që me kontratën e lidhura jashtë qendrave
të tregtimit, njoftimi për të drejtën e heqjes dorë nga kontrata të jetë në përmbajtjen
e kontratës. Ndërsa në kontratën e lidhur në largësi kjo e drejtë duhet t’i njoftohet
konsumatorit përpara lidhjes së kontratës dhe nuk është kusht që njoftimi të jetë
pjesë e permbajtjes së kontratës, ndaj për të mbrojtur konsumatorin nga abuzimet
e mundshme, ligji ka parashikuar edhe pasojën e mungesës së një njoftimi të tille.37
Konsumatori duhet të njoftojë shitësin brenda afatit 7 ditor se ai është tërhequr nga
kontrata. Ligji nuk kërkon ndonjë formë të cilën duhet ta respektojë konsumatori, për
njoftimin e heqjes nga kontrata. Ai është i lirë në këtë aspekt të realizojë njoftimin me
mjetin të cilin e vlerëson më të përshtatshëm. Momenti i njoftimit për t’u tërhequr nga
kontrata, në rastin e kontratës së lidhur jashtë qendrave të tregtimit, ka rëndësi për
palët pasi që nga ky moment shitësi është i detyruar që brenda 8 ditëve kalendarike
të tërheqë mallrat e shpërndara dhe t’i kthejë konsumatorit shumën e paguar për
mallrat ose për shërbimin e ofruar. Ndërsa ligji nuk përcakton ndonjë afat, të cilin
duhet të respektojë shitësi për kthimin e shumës së paguar nga konsumatori, në
rastin e tërheqjes nga kontrata e lidhur në largësi.38
Dallim tjetër midis ushtrimit të së drejtës së konsumatorit për të hequr dorë nga
kontrata e lidhur jashtë qendrave të tregtimit dhe nga kontrata e lidhur në largësi
qëndron në pagimin e shpenzimeve për transportin për kthimin e mallit. Në
kontratën e lidhur jashtë qendrave të tregtimit, këto shpenzime janë në ngarkim të
shitësit, pasi ai është i detyruar në bazë të ligjit të tërheqë mallrat nga konsumatori
brenda 8 ditëve nga njoftimi i tërheqjes. Ndërsa, në rastin e kontratës së lidhur
në largësi shpenzimet e kthimit të mallit janë në ngarkim të konsumatorit. Ky
parashikim ligjor mund të pengojë ushtrimin efektiv të së drejtës për të hequr dorë
nga kontrata, në rastin kur shpenzimet e kthimit të mallit janë më të mëdha se vlera e
mallit qe do t’i kthehet shitësit nga konsumatori. Në një rast të tille konsumatori nuk
ka interes të ushtrojë një të drejtë të tille, edhe pse nga lidhja e kontratës në largësi
atĳ mund t’i jenë dëmtuar interesat dhe të dtejtat e mbrojtura nga Ligji Për mbrojtjen
e konsumatorëve”.39
Afati 7 ditor, brenda të cilit konsumatori mund të heqë dorë nnga kontrata, është një
afat prekluziv, me kalimin e të cilit konsumatori e humbet këtë të drejtë. Por, për të
36

Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 120.
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Direktiva e 97/7/CE Mbi kontratat e lidhura në distancë, i autorizon shtetet anëtare që t’ua
ngarkojnë barrën e provës tregtarëve, për të provuar që i kanë përmbushur detyrimet për të
njoftuar konsumatorin për të drejtën e heqjes dorë nga kontrata.
38
Direktiva e 97/7/CE Mbi kontratat e lidhura në distancë,ka përcaktuar një afat 30 ditor në
dispozicion të shitësve për të kthyer shumat e paguara nga konsumatorët.
39
Shih Jean Jean Calais-Auloy dhe Frank Steinmetz në “Droit de la consommation”, DALLOZ,
Botimi VI, faqe 120.
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metat e sendit, të konstatuara pas kalimit të afatit 7 ditor, konsumatori ka të drejtë t’i
kundërshtojë në bazë të dispozitave të përgjithshme të Kodit Civil.40
Kontrata e ofrimit të shërbimit telefonik
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, në Kreun e III të Pjesës së V, parashikon disa
aspekte të veçanta të kontratave të shitjes së energjisë, të ofrimit të shërbimit të ujit
dhe të telekomunikacionit.41 Këto kontrata janë objekt i rregullimit ligjor të ligjeve
sëpecifike,por disa aspekte të tyre gjejnë rregullim edhe në ligjin “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, vetëm në rastin kur njëra prej palëve kontraktuese ka cilësinë e
konsumatorit, sipas kuptimit të këtĳ ligji.42
Është e kuptueshme ratio legis i rregullimit të posaçëm në ligjin “Për mbrojtjen e
konsumatorëve” duke patur parsysh numrin e madh të konsumatorëve që përdorin
shërbimet e ofruara nëpërmjet kontaratave të tilla. Aspekt i rëndësishëm për t’u patur
në konsideratë është se për ofrimin e këtyre shërbimeve në treg veprojnë operatorët
shtetërorë ose privatë dhe tregu përkatës është monopol ose oligopol, të paktën kjo
është situata aktuale në Shqipëri.43 Kjo situatë e rrit mundësinë e abuzimit të këtyre
operatorëve, kundrejt konsumatorëve. Është mëse e nevojshme një koracë e dyfishtë
mbrojtjeje, për kategorinë më pak të mbrojtur, atë të konsumatorëve.
Kontrata e ofrmit të shërbimit telefonik
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” është kujdesur të rregullojë mënyrën e
faturimit për energjinë e konsumuar apo për impulset telefonike të harxhuara,
detyrime të ofruesve për këto shërbime dhe të drejtën e konsumatorëve për t’u
dëmshpërblyer. Në këtë seksion të këtĳ kapitulli, do të trajtojmë më hollësisht, vetëm
kontratën e ofrimit të shërbimit telefonik.
Operatori publik i telekomunikacioneve, në zonën ku ushtron veprimtarinë, ka për
detyrë të ofrojë shërbime dhe pajisje telekomunikacioni përdoruesve dhe operatorëve
të tjerë, pa bërë favorizime ose diskriminime, kur është organizëm me fuqi të
ndjeshme në treg.44 Ndërsa ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” e parashikon këtë
detyrim në raport me konsumatorin dhe në mënyrë të pakushtëzuar.45Parashikohet
detyrimi i ofruesit të shërbimit për të siguruar lidhjen e rrejtit të shpërndarjes si dhe
sigurimin e shërbimit të mirëmbajtjes, për çdo konsumator në kushte të njëjta dhe
40
Shih dispozitat e neneve 28 dhe 29 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”dhe të nenit 712/2
të Kodit Civil.
41
Shih dispozitat e neneve 37 dhe 38 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
42
Shih p.sh. Ligjin Nr.8662, datë 18.09.2000 “Për trajtimin si titull ekzekutiv të faturës së konsumimit
të energjise elektirke”, ligjin Nr.7962, datë 13.07.1995 dhe ligjin Nr.8618, datë 14.06.2000 “Për
Telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë.”
43
Për furnizimin e konsumatorit me energji elektrike në Shqipëri vepron një operator i vetëm,
ndërmarrja shtetërore e KESH-it e organizuar si shoqëri tregtare aksionere,ku 100% e aksioneve
të saj janë pronë e shtetit. Për ofrimin e shërbimit telefonik fiks për konsumatorin, vepron një
operator i vetëm, ndërmarrja shtetërore e ALBTELECOM, e organizuar si shoqëri tregtare
aksionere ku 100% e aksioneve janë pronë e shtetit. Për ofrimin e shërbimit të telefonisë mobile për
konsumatorin, veprojnë efektivisht dy oeratorë të liçensuar, si “VODAFONE ALBANIA”sh.a dhe
“AMC COMMUNICATION”sh.a pritet të fillojë edhe operatori i tretë i liçensuar “EIGLE MOBILE”
sh.a.
44
Shih dispozitën e pikës a të nenit 18 të Ligjit “Për Telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë”
45
Ligji “Për Telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë”, kushtëzon përmbushjen e këtĳ
detyrimi me gëzimin e pozitës sëndjeshme në treg të operatorit.
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jodiskriminuese.46 Operatorët publikë të telekomunikacioneve duhet t’u sigurojnë
përdoruesve të tyre, shërbime të standarteve cilësore, të miratuara në të gjithë
territorin ku ushtrojnë veprimtarinë. Në raste të veçanta, përdoruesi mund të lidhë
kontratë me operatorin për cilësi më të lartë shërbimi, kundrejt pagesës.47
Kontrata e ofrimit të shërbimeve telefonike publike është kontrata e pajtimit e lidhur
midis operatorit dhe përdoruesit, i cili është konsumator, në rastin kur ai e gëzon këtë
cilësi sipas ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”. Cilido ka të drejtë të pajtohet dhe
të përdorë shërbimet publike të telekomunikacionit, në rast se ato janë të pranishme
në zonën ku ka vendbanimin ose ushtron veprimtarinë.48 Kontrata e pajtimit është
një kontratë tip, duke qenë e tillë ajo duhet të mbështetet dhe të respektojë parimin
e barazisë kontraktore të palëve. Kontrata e pajtimit hartohet nga operatori dhe
miratohet nga Enti Rregullator i Telekomunikacioneve.49
Në rastin kur E.R.T-ja vlerëson se, një ose disa prej kushteve të kontratës së
pajtimit kanë karakter të padrejtë për konsumatorët, sipas ligjit “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, ajo i kërkon operatorit suprimimin e tyre nga kontrata. Në rastin
kur operatori i shërbimit telefonik publik nuk reagon brenda dy javëve, E.R.T-ja
ka të drejtë të kërkoje në gjykatë shfuqizimin e tyre nga kontrata e pajtimit, si të
pavlefshme.
Operatori i shërbimeve publike telefonike duhet të garantojë saktësi në vënien e tarifës
dhe në faturimin e shërbimeve të kryera prej tĳ. Faturimi bëhet në mënyrë periodike,
sipas përcaktimit në kontratë dhe përdoruesi50 njoftohet për detyrimin financiar të tĳ,
brenda një muaji nga data e faturimit por jo më vonë se 15 ditë kalendarike përpara
afatit yë pagesës së tyre.51 Fatura duhet t’i dorëzohet konsumatorit në vendin e tĳ të
banimit, në mënyrë zyrtare, me postë ose dorazi. Operatori i shërbimeve telefonike
publike i jep pa pagesë çdo përdoruesi të tĳ një faturë, e cila përmban elementet bazë,
që lejojnë verifikimin dhe kontrollin e tarifës së faturuar. Për të vërtetuar saktësinë
e tarifës dhe të faturimit, operatori duhet të ruajë kopje të faturave të paktën për dy
vjet.52
Elementet bazë të faturës percaktohen nga E.R.T-ja. 53 ëtë kompetencë ERT-ja duhet
ta ushtrojë duke mbajtur parasysh elementët e domosdoshëm që duhet të përmbajë
fatura në bazë të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”. Fatura për shërbimet e
telekomunikacionit, shpërndarë konsumatorit, duhet të përmbajë informacion të
plotë lidhur me:54
Listën e numrave të telefonave të thirrur;
Kohën dhe zgjatjen e telefonatave të bëra;
Numrin e impulsive dhe çmimin total për një periudhë të caktuar.
46
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në Republikën e Shqipërisë” në krahasim me dispozitën e paragrafit të dytë të nenit 38 të Ligjit “Për
mbrojtjen e konsumatorëve”
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Shërbimet ndaj kondsumatorit për faturimet, me të dhënat e domosdoshme të
mësipërme, janë pa pagesë. Janë me pagesë të arsyeshme faturat me të dhëna të
hollësishme,shërbim i cili duhet t’i sigurohet përdoruesit nga operatori, me kërkesë
të tĳ. Është e domosdoshme që fatura e shpërndarë e konsumatorit të përmbajë
të dhënat e përcaktuara në nenin 37 të ligjit, në mënyrë që ajo t’i japë mundësinë
konsumatorit për të verifikuar me përpikmëri llogaritjen e shërbimit të siguruar në
një përiudhë të caktuar.
Jurisprudenca në këtë kuadër
Janë dy Vendime të Gjykatës së Luksemburgut, të cilat përforcojnë të drejtat e
konsumatorëve, në lidhje me faturat e shërbimit publik të telefonisë fikse.
Në Vendimin e 14.09.2002, 55 Gjykata deklaroi se: “rregullat mbi mbrojtjen e të dhënave
me karakter privat nuk i pengojnë operatorët telefonikë t’i vënë në dispozicion
abonentëve fatura me të dhëna të detajuara për çdo komunikim të secilit abonent
dhe ata nuk mund t’i kërkojnë atĳ që të paguajë për këtë shërbim të ofruar.” Gjykata
në këtë vendim konfirmoi qëndrimin e Komisionit që Austria nuk kishte respektuar
angazhimet e saj për të garantuar që faturat telefonike për përdorimin e telefonisë
publike fikse, duhet të jenë mjaftueshmërisht të detajuara, në mënyrë të tillë që t’u
lejojë përdoruesve të këtĳ shërbimi të kontrollojnë koston e çdo komunikimi.
Gjykata nuk e pranoi argumentin e paraqitur nga Austria, sipas të cilit faturat me
të dhëna të detajuara nuk mund t’u ofrohen abonentëve, veçse me një çmim të
arsyeshëm pasi dispozitat mbi faturimin e detajuar të parashikuara në Direktivën
98/10/CE56 janë hierarkisht të varura nga dispozitat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të
dhënave me karakter privat.57 Megjithëse, në Direktivë58 nuk specifikohet se cilat janë
të dhënat që duhet të përfshihen në një faturë të detajuar standarte, Gjykata vlerëson
se mënyra e faturimit të përcaktuar sipas Austrisë, u krĳon abonentëve të vetmen
mundësi që të kuptojnë vetëm numrin, llojin e komunikimeve dhe shumën totale të
përcaktuar për çdo kategori të komunikimeve. Sipas kësaj mënyre të faturimit nuk
është e mundur të identifikohet në çdo kategori të thirrjeve, thirrjet individuale e për
rrjedhim të mund të identifikohet se nëse fatura i përgjigjet realitetit.
Gjykata u shpreh se: “Një faturë e cila përmban vetëm të dhëna mbi numrin e
komunikimeve(thirrjeve), mbi totalin e njësive të përdorura dhe mbi çmimin total që
i korrespondon atyre, nuk u jep mundësinë abonentëve për verifikim dhe kontroll
mbi shpenzimet për përdorimin e linjës telefonike fikse publike, sipas kërkesave të
paragrafit të dytë të nenit 14 të direktivës.”59
Në një vendim tjetër, që nuk ka të bëjë me telefoninë vokale, Gjykata e Drejtësisë
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Vendimi i Gjykatës së Luksemburgut në çështjen C-411/02 Komisioni i Komunitetit Europian
kundër Republikës së Austrisë.
56
Direktiva 98/10/CE e datës 26.02.1998,zbatohet mbi furnizimin e një linje të hapur(ONP) për
telefoninë vokale dhe vendosjen e një shërbimi të përgjithshëm të telekomunikacioneve, në një
mjedis konkurrencial. Botuar në Gazetën Zyrtare të Komunitetit Europian L101, datë 01.04.1998.
57
Edhe ne Shqipëri ekziston detyrimi ligjor i operatorëve të shërbimit të telekomunikacioneve,
për ruajtjen e të dhënave me karakter privat, ky detyrim sanksionohet në nenin 22 të Ligjit “Për
telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë”
58
Paragrafi i dytë i nenit 14 të Direktivës 98/10/CE i korrespondon paragrafit të dytë të nenit
10 të Direktivës 2002/22/CE, që ka të bëjë me shërbimin universal të telefonisë vokale, e cila ka
zëvendësuar Direktivën 98/10/CE që prej 25.07.2003.
59
Paragrafi 19 i arsyetimit të Vendimit të Gjykatës së Luksemburgut në çështjen C-411/02 Komisioni
i Komunitetit Europian kundër Republikës së Austrisë.
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vlerësoi se Franca nuk ka respektuar angazhimet e saj mbi ngarkimin e mundësive
për të gjithë abonentët, që të ruanin të njëjtin numër të rrjetit telefonik publik fiks
edhe kur ata ndryshojnë ofruesin e shërbimit telefonik.60 Vendimi i Gjykatës së
Luksemburgut në këtë çështje në mënyrë të qartë theksoi të drejtën e çdo abonenti që
të ketë mundësinë efektive të ruajtjes aë numrit të tĳ, pavarësisht se cili është ofruesi
i shërbimit. I njëjti parim, i disponibilitetit efektiv zbatohet edhe në të tjera shërbime
të rëndësishme që i ofrohen konsumatorëve siç është mbajtja e numrave celularë dhe
përzgjedhja e operatorit të telefonisë celulare.
Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” parashikon rastet në të cilat konsumatorit
të shërbimeve telefonike dhe të furnizimit me energji elektrike apo me ujë, i lind e
drejta për t’u dëmshpërblyer.61 Rastet e parashikuara në ligj janë specifike vetëm për
këto kontrata, gjithësesi konsumatori gëzon të drejtën për t’u dëmshpërblyer sipas
rregullave të përgjithshme të parashikuara nga Kodi Civil, në çdo rast të shkarkimit
të dëmit.62
Konsumatori ka të drejtë të kërkojë në gjykatë dëmshpërblimin e dëmit të shkaktuar
nga ndërprerjet teknike të shërbimit. Jo çdo ndërprerje teknike e shërbimit që i
shkakton dëm konsumatorit, përbën shkak ligjor për të ngritur padinë e shpërblimit të
dëmit. Nuk konsiderohet e tillë, ndërprerja teknike e shërbimit e cila është shkaktuar
nga forca madhore siç janë fatkeqësitë natyrore, ndërprerja teknike e shkaktuar nga
vendosja e gjendjes së jashtëzakonshmedhe ndërprerja teknike e lajmëruar më parë.
Konsumatori ka të drejtë të ngrejë padinë e shpërblimit të dëmit kur atĳ i është
shkaktuar një dëm nga ndërprerjet teknike të shërbimit për të cilat ai nuk është
lajmëruar më parë dhe këto ndërprerje e kanë penguar atë të përdorë shërbimin
për një përiudhë më të gjatë se 24 orë. 63 Është detyrim i furnizuesit apo i ofruesit
të shërbimit të garantojë siguri, cilësi dhe vazhdueshmëri të shërbimeve. Duhet që
këto rrethana dhe kushte të përmbushen njëkohësisht në të njëjtën kohë, në mënyrë
që të lindë e drejta e konsumatorit pëe të kërkuar dëmshpërblim.64 Barra e provës
për vërtetimin e fakteve të pretenduara i takon konsumatorit, ndërsa operatori i
shërbimit ka barrën e provës për të vërtetuar se, ndërprerjet teknike janë shkaktuar
nga forca madhore apo nga vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme apo se ai e ka
lajmëruar më parë konsumatorin për ndërprerjet teknike të shërbimit.
Konsumatori ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë për shpërblimin e dëmit edhe
në rastin kur dëmi i është shkaktuar nga të metat që ka patur shërbimi i ofruar nga
operatori. Dëmshpërblimi përfshihet në detyrimin e palës tjetër kontraktuese e cila
detyrohet të furnizojë ose t’i ofrojë konsumatorit shërbim me siguri dhe cilësi.65
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Vendimi i Gjykatës së Luksemburgut i datës 09.09.2003, në çështjen kundër Francës.
Shih dispozitën e paragrafit të dytë të nenit 38 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
62
E drejta përdëmshpërblim, sipas Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”është një ndër të drejtat
bazë të konsumatorit.
63
Shih dispozitën e pikës a të paragrafit të dytë të nenit 38 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
64
Duhet që konsumatorit t’i jetë shkaktuar:
1.Një dëm efektiv;2.Dëmi të jetë shkaktuar nga ndërprerjet teknike të shërbimit;3.Ndërprerje të
cilat janë të ndryshme nga ato të përcaktuara nga neni 38 i Ligjit Shih dispozitën e paragrafit të
parë dhe pikën b të paragrafit të dytë të nenit 38 të Ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”;4.
Konsumatori të mos jetë lajmëruar më parë për ndërprerjen; 5. Ai të pengohet të përdorë shërbimin
për shkak të këtyre ndërprerjeve për më shumë se 24 orë.
65
Shih dispozitën e paragrafit të parë dhe pikën b të paragrafit të dytë të nenit 38 të Ligjit “Për
mbrojtjen e konsumatorëve”
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Ndryshimet në arsim në 20 vitet e fundit e problematika në fushën arsimore
Elona Aliaj
Eriselda Naka
Pas ndryshimeve politike,shoqërore e sociale që pësoi Shqipëria pas viteve 90
këto ndryshime u reflektuan edhe ne fushen e arsimit si një nga fushat më të
rëndesishme te çdo shoqërie dhe cdo sistemi që identifikon një shtet.
Arsimi mbart vlerat e nje kombi te cilat transmetohen brez pas brezi,dĳa,kultura,
trashëgimia për tu zhvilluar e ecur përpara.Një komb i arsimuar është padyshim
një komb i zhvilluar.Në sistemin tonë shkollor në këto 20 vitet e fundit janë bërë
ndryshime të shpeshta e rrënjësore.
Nga nje sistem rus që ishte tradicional për ne ku sistemi arsimor niste me një strukturë
4vite cikli fillor,4 vjet cikli i mesëm i ulët dhe 4 vjet gjimnaz për të vazhduar më tej
për studime universitare ndryshoi në 5 vjet cikli i ulët fillor,4 vjet cikli i mesëm i
ulët dhe 3 vjet gjimnazin .Një ndryshim rrënjësor solli edhe ndryshimi i teksteve
nga tekste të unifikuara ne zgjedhje të teksteve ne bazë shkolle ku padyshim
rriti konkurrencën për tekste më cilësore . Ne këto 20 vite arsimi është munduar
të përshtatet sa të mundë me ndryshimet sociale në vendin tonë,por edhe për tu
afruar me vendet e zhvilluara europiane.
Arsimi ynë vinte nga një politizim ku ne shkollë kishte lënde si histori partie duhej
ndryshuar rrënjësisht,por jo gjithmonë ka rezultuar efikas,por konkluzioni është qe
është eksperimentuar në arsim ku edhe sot e kësaj dite vazhdon të eksperimentohet.
Po ky eksperimentim a i kalon kufijtë kohorë,e hapsinorë?
Reformat e fundit në arsim dhe debatet që i kanë që i kanë shoqëruar si ne media
edhe shoqëri për problemet e arsimit edhe shkollës tregojnë një rritje të ndërgjegjes
që këto probleme nuk i përkasin vetëm shkollës por gjithë shoqërisë.Reformimi ka
qenë kaq i shpejtë e në vazhdimësi brenda një kohe të shkurtër ka sjellë edhe
shume problematika.Kjo reformë në arsim ka prekur kurrikulat,legjislacionin dhe
infrakstrukturën.Reformat e kryera shpeshherë edhe me ngut e kane gjetur mësuesin
e papërgatitur për te përballuar gjithë këto ndyshime ku rasti më i fundit eshte ai
i disa ditëve më parë ku gjithë armata e mësuesve të sistemit parauniversitar
lajmerohet nepërmjet medias për ndryshime te lëndëve të zhvilluara gjatë një dite
mësimi duke kaluar nga gjashtë lëndë në tre lëndë në ditë ku secila prej tyre do të
realizohet në 90 minuta.
Do të ketë efekte pozitive?
Sigurish që po,fëmĳët do të kenë një çantë më të lehtë, problem shqetësues edhe
ky i viteve të fundit ku si prind padyshim ka qenë edhe shqetësimi ynë.Do te kenë
përqëndrimin për të mësuar tre lëndë ne vend të gjashtë lëndëve.
A është i mirëmenduar?
A u pyetën grupet e interesit(mësuesit,prindërit e nxënësit)
Ndoshta është një vendim i nxituar ?
Vendoset një ndryshim që në pamje të parë duket i thjeshtë , i realizueshëm kollaj
dhe duke qenë se nuk është i mirëstudiuar ,i provuar vazhdojmë te eksperimentojmë
.Duke e parë nga këndvështrimi i një mësueseje mendoj se nuk ishte i nevojshëm
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në mes të një procesi mësimor ,se duhej studiuar pak më mirë për të bërë më të
mirën e mundshme .Mirë mësuesi se do përshtasë planin mësimor,ditor me orë
90-minutëshe por a është studiuar se sa është përqëndrimi dhe bashkëpunimi i
nxënësit në një lëndë që mos ti kthehemi metodës së vjetër ku mësuesi flet e nxënësi
dëgjon.Mos ndoshta në gjithë këtë proces duhej dëgjuar edhe mësuesi duke qenë se
mbart rolin edhe peshë kyç në arsim?!
Kurikula e re dhe reforma ne vetvete mbartin si synim ndryshimin e konceptit
në arsim,pra vënia në qendër e nxënësit,ku gjithë mësuesit duhet të kuptojnë që
të vendosësh në qendër nxënësin nuk do të thotë që mjafton të përdorësh teknika
mësimdhënieje që në literaturën pedagogjike njihen si “mësimdhënia me në qendër
nxënësin”por shkolla duhet ti shërbejë nxënësit,ku nxënësi mos të shihet si objekt.
Çdo individ në shoqëri ka veçori ku shkolla ndihmon në zbulim të tĳ.Te nxënësi
duhet parë zgjidhja e jo problemi,arritjet jo duke i vënë në dukje dobësitë e duke i
ulur vetvlerësimin .Kur gjithçka fokusohet te nota nis një konflikt i heshtur apo
edhe i zhurmshëm ndonjëherë mësues-nxënës.Kjo bën që nota nga një mjet nxitës
e vlerësues i rezultateve të arritura te kthehet në një presion psikologjik dhe burim
konflikti,ku shkolla nga nje vend miqësor të kthehet në një makth të vërtetë për
nxënësin.
Ndikimi i shoqërisë dhe presioni i madh për të arritur rezultate ka prodhuar edhe
efekt të kundërt ku në vend të nxisë dëshirën për të mësuar ka rritur dëshirën për
të pasur një diplomë.
Një tjetër ndryshim gjatë këtyre viteve është edhe matura shtetërore ku pati si
synim të nxirrte vlerat e gjithësecilit,por ku është pranuar edhe nga vetë MAS që
është keqadministruar(kopjuar)Matura shtetërore shfaq një sërë problematikash që
kanë nevojë urgjente të zgjidhen.Administrimi është nje detyrë me përgjegjësi për
mësuesin për tu kryer me seriozitetin që i takon për të mos lejuar kopjimin dhe
deformuar rezultatet ku gjithkush prej nxënësve të marrë frutet e punës së vet.
Nxënësit të mos edukohen me antivlera ku mjafton të dish të kopjosh e renditesh në
krye të listave në universite.
Në këto 20 vite vihet re se edhe vete profesioni i mësuesit ,dikur shumë i vlerësuar
e i kërkuar nuk është më në preferenca të të rinjve ose i kërkuar nga studentë jo të
mirë .Kjo ndodh për një sërë faktorësh si:profesioni i mësuesit nuk është nga më të
mirëpaguarit,mundësia e punësimit dhe siguria te vendi i punës etj.
Sistemi tradicional shkollor ka qenë kritikuar dhe vazhdon të kritikohet se nuk i
përgatiti nxënësit për të menduar në mënyrë racionale për veten e tyre dhe t’i mësojë
‘si të mësojnë’.
Për shume kohë është menduar se fëmĳët janë inteligjentë,ata do mund të kuptojnë
n mënyrë të natyrshme se çfarë thotë mësuesi dhe do të mësojnë duke praktikuar
shkathtësitë e duke përvetësuar më shumë njohuri.
Mësuesi nuk mund të bejë më shumë me ata nxënës që nuk janë aq inteligjentë për
të kuptuar mësimin,por ndërkohë psikologët nuk janë të këtĳ mendimie me këto
pikëpamje ,pasi inteligjenca është e modifikueshme ,e përpunueshme dhe është
e mundur që të përmirësohet cilësia e të menduarit të nxënësve. Ata mund të
bëhen shumë krĳues ,kritikë e reflektues përmes zhvillimit të shprehive që mund t’i
pajisin ata për jetën pas shkollës.
“Në shumicën e risive që kanë pasur jetë të gjatë,mësuesit kanë qenë të përfshirë që
në fillim në fazën e planifikimit”
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A është i rëndësishëm mendimi dhe përvoja e mësuesit në eksperimentimin e risive
të reja të futura rishtazi në arsim?!
A është infrakstruktura jonë e përshtatshme për të futur teknologjinë gjatë procesit
mësimor?
Ndërkohë në pjesën më të madhe të shkollave në gjithë Shqipërinë për të realizuar
nje orë mësimi digjitale është pothuajse e pamundur se interneti nuk punon,se
kompjuterat janë jashtë përdorimi,se rrjeti elekrik është i amortizuar ,për sistem
ngrohje sigurish nuk bëhet fjalë dhe mësuesi është i detyruar të veshë përparësen
e bardhë poshtë xhupi që në këndvështrimin tim zhvlerëson personalitetin e tĳ në
sy të nxënësve,ku shkolla nuk ka palestër edhe pse një prej risive të fundit në
arsim ishte pikërisht shtimi i orëve të fiskulturës për të luftuar obezitetin që sipas
statistikave dhe studimeve të fundit është duke u rritur me hapa galopante në vitet e
fundit.Shumë mund të mendojnë që këto shkolla e këtë infrastrukturë mund te jenë
në ndonjë fshat të thellë të Kukësit,apo në ndonjë zonë ku popullsia është e vogël e
është harruar por jo këto shkolla ndodhen në Fier,Vlorë,Sarandë, Durrës e Shkodër
,në shkolla ku numri nxënësve e kalon 800-ën.
Mund të themi se mësuesit janë heronjtë e heshtur që punojnë në këto kushte,asnjëherë
nuk është vlerësuar e të marrë mirënjohjen e merituar.
Zhvillimi i teknologjisë është reflektuar edhe në procesin e mësimnxënies,pasi ka
hyrë gjerësisht në jetën e njerëzve dhe lehtëson mjaft të përditshmen e gjthësecilit.Një
nga vlerat më pozitive e internetit është mundësia ndërvepruese e drejtëpërdrejtë
që i ofrohet çdo përdoruesi për të shprehur mendimin e tĳ në lidhje me tema të
caktura,pra jep mundësi për të qenë komunikues.Anë tjetër pozitive e përdorimit
të internetit në funksion të mësimdhënies si edhe të mësimnxënies është marrja e
informacionit në kohë reale ,pa humbur kohë.
Përdorimi i internetit ka sjell perveç anëve pozitive edhe ato negative si mosreflektimi
i nxënësve mbi informacionet e marra,mos verifikimin e mjaftueshëm të të dhënave
dhe varësinë teknologjike.
Çdo ditë e më shumë po shohim fëmĳë të varur nga përdorimi i internetit ,nga
përdorimi i rrjeteve sociale,nga lojërat elektronike që në mënyrë sporadike kanë
qenë edhe të rrezikshme për jetën e tyre.
Aleanca për fëmĳët 2000 thotë se duhet ndaluar përdorimi i kompjuterave te
fëmĳët e moshave të vogla shkollore,derisa të mësojmë për efektet e tyre afatgjata.
Hulumtuesit kanë mendimn se kompjuterat i shkëputin fëmĳët nga veprimtaritë
fizike,sociale e kulturore të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e tyre.Qëndrimi
para kompjuterit apo me smartfonë në dorë i bën të tërhequr,nuk bashkëveprojnë
me moshatarët e tyre,nuk marrin çjesë në diskutime,nuk reagojnë rreth ngjarjeve të
ndryshme.
Natyra e hulumtimit në arsim
Po Ç’është hulumtimi?
Nga frengjishtja e vjetër ,recercher-të kërkosh,të gjurmosh apo të kërkosh përsëri.
Termi hulumtim ka shumë kuptime dhe forma.Për herë të parë është përdorur në
shek.XVI dhe përmbajtja e tĳ është :kërkim intesiv,një shqyrtim i orientuar drejt
zbulimit(Onion1966).
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Në një nivel më të thjeshtë, hulumtimi ,në mënyrë efikase përfshin bërjen e një
pyetjetjeje
Kërkimin për gjetjen e një përgjigjeje dhe më pas paraqitjen e gjetjeve te të tjerët.
Hulumtimi i shërben realizimit të qëllimit për zhvillimin profesional,përmbushjen e
nevojave të shumta dhe propozimin rreth ndryshimeve në shkolla por padyshim ky
i fundit duhet të jetë i mirëstudiuar dhe funksional për mos të mbetur në letra si një
objektiv i arritur por edhe pse mund të jetë i pazbatueshëm.
Probleme të mësimdhënies
Siç përmendëm dhe më lart mësimdhënia është art që për fat të keq jo të gjithë
mesuesit e zotërojnë,është pasioni që të ka shtytur të zgjedhësh këtë profesion ,është
gjithashtu edhe në sfidë.
Kur në klasë ka zhurmë dhe mësuesi i afrohet tek dy nxënës që peshpërisin apo
përpiqen që të krĳojnë klimë jo të mirë.Problemet e menaxhimit kanë të bëjnë me
krĳimin dhe ruajtjen e një klime që çon në mësimnxënie të efektshme.Mësimdhënia
e planifikuar mirë dhe motivimi mund ti pakësojnë problemet e menaxhimit e të
disiplinës,por të nxënët mund të ndërpritet për shkak të mungesës së pjesëmarrjes
së përgjegjshme apo të respektit.Praktikat më të mira të menaxhimit të klasës
lidhen me parandalimin e sjelljeve jo të mira ,format pozitive të ndërhyrjes dhe
pasojat jodënuese, përpara se të kalohet në dënim.Nuk duhet të jetë dënimi për te
parandaluar veprime të pahĳshme por një mjedis që e orienton veprimtarinë drejt
të nxënit.
Natyra e sjelljes së padëshirueshme nxënësit
Kemi shume tipe sjelljesh të pahĳshme e të padëshirueshme të cilat duhen trajtuar
me kujdes.
-Të folurit jashtë radhe e pa leje.
-Të qenurit i zhurmshëm .
-Mungesë vëmendjeje ndaj mësuesit.
-Ngritja pa shkak nga vendi.
-Ardhja me vonesë në shkollë.
-Ngacmimi i shokeve apo shoqeve të klasës.
-Moskryerja e detyrave të caktuara.
Sjellja e keqe e nxënësit mund të ndodhë në çdo kohë .Ajo mund të jetë e naryrave të
ndryshme ,duke filluar nga ajo mëbe lehta ,siç është moskushtimi i vëmendjes deri
tek ato më seriozet siç është goditja e një nxënësi në zënie e sipër.
Autoriteti i mësuesit do të rritet ,nëse ai është në gjendje të reagojë evdhe të trajtojë
sjelljen negative me efektivitet dhe me drejtësi.
Disa nga cilësitë e mëpshtme mund të jenë nj sukses për të eliminuar sjelljet negative
në klasë:
Mosnxitja e nxënësve drejt një bashkëbisedimi të nxehtë.Qortimet duhet të theksojnë
atë që duhet të bëjnë nxënësit dhe jo të jenë një ankesë për sjelljen e keqe.Mesuesi
nuk duhet të bërtasë të humbë kontrollin se ndikon në bprishjen e klimës në klasë.
Vënia në dukje e sjelljes jokorrekte duhet të jetë e prerë,për mos të lënë vend për
shfajësime e zbutje të qortimit.Do të kritikojmë sjelljen dhe jo nxënësit.Nuk duhen
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bërë në asnjë mënyrë kërcënime boshe.Mënjanimi i qortimeve armiqësore ,sidos
tallja apo sarkazma mund të shkatërrojnë respektin reciprok.
Vitet e fundit në arsim ka patur ndryshime në politikat arsimore ,ku të gjithë
nxënësit me nevoja të veçantaqë ishin në shkolla speciale,janë përfshirënë klasa
normale.Tashmë nëpër klasa ka nxënës me dallime t mëdha në aftësinë e të nxënit,në
aftësitë sociale si edhe me motivin për të mësuar, tani kemi në klasa edhe nxënës
me aftësi ndryshe ,nxënës me hiperaktivitet dhe çrregullime të vëmendjes si edhe
autikë.
Vështirësia më e madhe për mësuesit janë nxënësit me çrregullime emocionale apo
të sjelljes për tu trajtuar në klasat normale.Ata janë burimi i shqetësimit për shumë
mësues.
Profesionistët e arsimit i përkufizojnë çrregullimet e sjelljes si sjelljes si sjellje që
shmangenaq shumë nga norma,saqë nuk lejojnë zhvillimindhe rritjen normale,ku
shmangia nënkupton dallimin nga standardet .Standardet e sjelljes ndryshojnë
sipas situatës ,grupmoshës,kulturës,prejardhjes etnike dhe periudhes kohore.
Duke qenë se nxënësit me çrregullime emocionale dhe të sjelljes shpesh thyejnë
rregullat dhe kapërcejnë kufijtë,ndodh që mësuesit të përdorin metoda të ndryshme
disiplinimi.
Një tjetër risi e viteve të fundit është edhe “Arsimi gjithëpërfshirës”
Arsimi gjithëpërfshirës është një hap drejt përfshirjes sociale,ecila nuk i takon
vetëm shkollës por mbarë shoqërisë. Tashmë shkollat janë mjedise ku promovohet
gjthëpërfshirja duke i kthyer ato në “Shkolla qendër komunitare”.Në këto shkolla
nxitet bashkëpunimi me komunitetin
Vendimarrja e përbashkët,si edhe gjithëpërfshirja dhe respektimi i diversitetit.
Shkolla si qendër komunitare afroi më shumë prindërit me shkollën ,me fëmĳët për
procesin e mësimnxënies,me mësuesit për të bashkëpunuar akoma edhe më shumë
në këtë proces të rëndësishëm.
Një tjetër ndryshim është edhe mënyrave vlerësimit të nxënësve.
Vlerësimi me dosje.
Dosja për zhvillimin e të nxënit përdoret për të mbledhur modele të punës së
nxënësve,gjatë një kohe të caktuar.Ato i lejojnë mësuesit të mbledhë elemente në
punime te tilla si gabimet gjatë procesit të të nxënit,tipin e të menduarit dhe mënyrat
e zgjidhjes së problemeve të përdorura nga nxënësi gjatë të nxënit,si edhe shprehitë
e nxënësve për të kapur gabimet e tyre dhe korrigjimin e tyre gjatë procesit të të
nxënit.
Dosja ne vetvete përmban gjashtë hapa për të kryer funksionin dhe qëllimin e tyre si
një element vlerësimi:
-Përcaktimi i qëllimit të dosjes.
-Përcaktimi i përmbajtjes së dosjes.
-Përcaktimi i kritereve për materialet,punimet që do të përfshihen në dosje.
-Përcaktimi i organizimit të dosjes dhe rubrikave të saj.
-Përcaktimi i kohës së vlerësimit të dosjes.
-Përcaktimi i përdorimit të vlerësimit dhe i përmbajtjes së dosjeve.
Përveç vlerësimit me dosje,kemi vlerësimin e vazhdueshëm me nota.
Vlerësimet me nota apo shprehje mbështetin motivimin e nxënësve për të mësuar –
jo motivimin e tyre për një notë më të mirë.
A ndryshon në të vërtetë të punuarit për notë nga të punuarit për të mësuar???Si
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mësues mund të përdorim notat për te nxitur atë lloj të mësuari për të cilin kemi
pikësynim që nxënësit të arrĳnë në lëndën tonë.Notat e lartë mund të kenë një
bvlerë si nshpërblim ose si nxitje për angazhimin e nxënësit në procesin e të nxënit
kuptimor.Notat e ulëta nuk inkurajojnë përpjekje të mëdha, nxënësit priren për tu
terhequr ose mund të ndihen të paaftë për të bërë pëmirësime.Duhet patur kujdes
që mos te humbasin besimin te vetja dhe te shkolla.
Ndikimi i mësuesit në mësimdhënie
Nxënësit janë perceptues dhe marrës të mirë të emocioneve që mësuesi transmeton
dhe reagojnë plkërisht ndaj tyre.Një mësues që është entuziast për lëndën dhe tregon
përmes shprehjeve të fytyrës,larmisë së intonacionit,veprimeve të përgjithshme e
mban të përqëndrar nxënësin sesa një mësues tjetër që nuk i ka këto cilësi.
Midis profesionistëve të arsimit sot zhvillohet një debat në lidhje me përcaktimin
e një mësimdhënieje të suksesshme dhe në karakteristikat e mesuesve të tillë Në
perfundim të diskutimeve(Grigg 2010)janë përcaktuar tri karakteristika:
• Mësues karizmatik
• Ekspert
• Reflektues
Mësuesi karizmatik sjell në klasë entuziazëm dhe pasion për mësimdhënien.Janë
gazmorë dhe tregohen të vëmendshëm ndaj nxënësve.Këta mësues shquhen për
kujdesin ndaj nxënësve ,ne raste delikate.Ruhen gjatë në kujtesën e nxënësve për
personalitetin e tyre dhe ndiqen shpeshherë si model.Shquhen per metodologjinë e
mësimdhënies,shpjegojnë mirë,deklamojnë këndshëm.
Mësuesi ekspert ka të bëjë më shumë me demonstrimin ne cilësive të këtyre mësuesve
.Janë zotërues mjaft të mirë të lëndës ,kanë shprehi të mira komunikimi,kërkojnë
të standardizojnë karakteristikat e këtyre mësuesve,të cilët shërbejnë model,duke
formuluar modelin e kompetencës.Kompetencat përfshĳnë dĳet,shprehitë dhe
vlerat.
Mësuesit reflektues mbledhin informacionin për çdo gjë qënndodh në klasë,të
menduarit për të arsyetuar.Mësimdhënia reflektuese është proces i vetë-vëzhgimit
dhe vetë-vlerësimit,është mjet i zhvillimit profesional duke filluar që në klasë.
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Koncepti i drites dhe i ngjyrave
Eriselda Naka (Sula)
Abstrakt
Është njohur, që në antikitet, roli i dritës dhe i ngjyrave në vizionin për botën. Përmes dritës
bëhen të dukshme të gjithë objektet që na rrethojnë. Ndërsa elementi ngjyrë i jep objekteve një
dimension plotësues, një vlerë me cilësi, të tillë që e pasuron më shumë raportin tonë. Drita
dhe ngjyrat kanë qënë gjithmonë objekt studimesh nga ana e cdo lloji vezhguesish, artist,
poet, filozofët, psikologët dhe natyrisht kimistët, fizikantët dhe matematicienet. Në këtë temë
do te flitet per disa aspekte fizike dhe psikologjike te drites dhe ngjyrave. Qellimi yne eshte
eksplorimi deri ne fund i argumentit te ngjyrave ne kendveshtrimin fizike dhe psikologjik.
Eshte e qarte se aspekti fizik i automjetit te ndricuar (nga drita), e cila ne nje fare menyre
eshte nje ene e ngjyrave te ndryshme dhe gjithashtu eshte e qarte se aspekti psikologjik i vete
drites eshte subjektiv, shume shpesh dhe pa krĳuar keqkuptime, do te flasim per driten dhe
ngjyren si dy gjera te pa dallueshme nga njera tjetra.

Drita dhe ngjyrat ne antikitet
Eshte folur per driten si pasoje e faktit qe njeriu shikon. Lindi keshtu kuptimi i drites
dhe erresires si dy “kushtezime” ku njera mungon, domethene mohimi i tjetres. Per
shume kohe u kerkua per te njohur mekanizmin e te parit. Ishte e qarte qe ne fillim se
ai qe shikonte ishte shpirti , mendja dhe psikika e njeriut dhe problemi qendronte ne
perkufizimin e njohjes se formes, ngjyrat dhe pozicioni i trupave, edhe shume larg.
Ne antikitet u mendua per rrezet dalese nga syri qe shkojne per te eksploruar boten
e jashtme, sic propozonte shkolla e pitagores, e cila ne bazat e veta kishte teorine
e rrezeve te dukshme. Kjo nenkuptonte se vizioni plotesohej permes nje “zjarri te
padukshem”, i cili dilte nga syte dhe shkonte per te prekur objektet duke nxjerre
formen dhe ngjyrat. Nje shkolle tjeter, ajo e atomisteve mbante idene se drita ishte
e atribuar nje fluks trupash, “eidola”, marre nga organi i te parit. Ne fund shkolla
platonike pranonte dy lloje rrezesh : nje nga jashte , nga objekti drejt syrit eshte nje
nga syri drejt objektit. Ne perplasjen e ketyre kendveshtrimeve duhej te lindte nje
ide. Ne ato kohe nuk flitej per driten si nje subjekt i ndare. Nuk ekzistonte problemi
per te gjetur natyren e drites.
Kendveshtrimi Alhazen
Ne mesjete dalin ne pah idete e Alhazen, studiuesi arab me i njohur dhe me i
studiuar ne perendim. Propozimi i pare i studimit te tĳ rreth drites eshte : “Drita
ne drejtim te syrit dhe ngjyra e ndricuar lendojne syrin” Domethene se nqs syri
vuan duke pare nje objekt shume te shndritshem, nuk mund te themi se ka dicka
qe shkon nga syri drejt objektit sepse nuk do te kishte arsye te lendohej perpara
nje objekti me teper se me nje tjeter; por eshte e nevojshme te pranojme se dicka
shkon nga objekti drejt syrit; dhe kjo dicka ka vetine te reflektohet (pasqyrohet) ne
pasqyre. E gjithe kjo provon se drita ushtron nje veprim mbi syrin dhe vizioni vjen
per rrezet e emetuara nga objekti drejt syrit. Në fillim të shekullit 11, Alhazen (Ibn
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al-Haytham) shkroi Librin e Optika simbolit Kitab al-manazir) në të cilën ai shqyrtoi
reflektim dhe thyerja dhe propozoi një sistem të ri për vizionin shpjegimin dhe të
lehta në bazë të vëzhgimit dhe eksperimenti. Ai hodhi poshtë "teorine e emisionit" te
Ptolemeut optika me rrezet e saj të emetuara nga syri, dhe në vend të vënë përpara
idenë që reflektoi dritë në të gjitha drejtimet, në linjat e drejtë nga të gjitha pikat e
objektet shikohet dhe më pas hyn në sy, edhe pse ai nuk ishte në gjendje të shpjegojë
mekanizmin e saktë sesi syri kap rrezet. Puna e Alhazen ishte injoruar në botën
arabe, por ajo u përkthye anonime në latinisht rreth 1200 pas Krishtit dhe u zgjerua
më nga murg polish Witelo duke e bërë atë një tekst standard në optikë në Evropë
për 400 vitet e ardhshme. Alhazen hedh nje ide tjeter : “ ne qofte se syri do te kishte
thjesht ndjeshmeri, pa elemente drejtues, syri nuk do te mund te dallonte driten dhe
ngyrat te perziera dhe te vecuara, idene e sakte mund ta shpjegojme duke pranuar
se cdo pike e objektit te vezhguar i korrespondon nje pike ne sy ”. Nga studimet e tĳ
njohim se Alhazen themeluesi i vertete i asaj qe sot quhet “optika fiziologjike”
Ne vitin 1604 Kepleri e pershkroi ngyren ne kete menyre : (2) Ngjyra eshte drita
ne potencial, drita zhytet ne materien e paster, po ashtu drita eshte pa ngjyre dhe
ajo merr nuance nga nje trup me ngjyre. Duke qendruar ne argumentin e ngjyres
theksojme se me te gjithe filozofine e shekujve te kaluar, ngjyra ka mbartur nje mister,
ne lidhje me cilen jane thurur idete me te cuditshme dhe me te bukura, por te gjitha
bashkohen me nje parim: qe drita eshte dicka dhe ngjyra dicka tjeter qartesisht ne
dallueshme nga e para.
Kendveshtrimi Goethe
Ne lidhje me kete permendim vetem per arsye historike, ate qe poeti i madh dhe
filozofi gjerman i shekullit XVIII Goethe thoshte :
“ Ngjyrat jane pjese e erresires. Ato ne fakt fshihen nga kontrasti mes drites dhe
erresires, perzierja e ketyre dy subjekteve” I gjithe keqkuptimi vjen sepse istrumenti
i vezhgimit fizik, dmth prizmi i perdorur nga Goethe ishte i vendosur ne menyre te
gabuar. Situata mund te permblidhet keshtu : “filozofia e coi kuptimin e drites ne
fizike, por mbante akoma ne posedim kuptimin e ngjyrave. Ne ato kohe mendohej
se drita ishte dicka e ndryshme nga ngjyrat po ashtu edhe mund te modifikohej
dhe si rrjedhoje edhe te ngjyrosej (ti jepeshin ngjyra). Ne vitin 1665 Padre Grimaldi
u vendos ne pozicionin per te konsideruar “lumen non coloratum” dhe vertetoi
qe drita mund te ngjyroset me reflektim ose me thyerje. Duke perdorur nje prizem
barabrinjes, ne te cilin dergojme drite diellore, e cila permban ngyren e kuqe ne
njeren ane te rrezes se drites, dhe ate bojeqielli ne anen e kundert, dhe nje tonalitet
te se verdhes ne mes, e dhene sipas mjeteve qe perdornin. Ne kete menyre Padre
Grimaldi mendon per te vertetuar qe ngjyrat jane nje modifikim i i drites ku me drite
e kishte fjalen per driten e bardhe, dmth ate te diellit.
Zhvillimi i koncepteve te drites dhe ngjyrave
Kendveshtrimi Newton
Studimi serioz per driten dhe ngjyrat filloi me operen e madhe te Newton. Ne
librin e tĳ “Optika” publikuar ne vitin 1704. Newton propozoi idene e tĳ te re :
Ngjyrat nuk jane tamam nje modifikim i drites, sic pershkruhej nga paraardhesi i
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tĳ Padre Grimaldi, por jane vetem si rezultat i efektit fizio-psikologjik i veprimit te
ndryshimit te mases se grimcave ne syrin e vezhguesit. Ai tha se ngjyra eshte shkak i
vete natyres se rrezatimit: ne kete ekzistojne grimcat me masa te ndryshme, behet fjale
per seleksionimin ose perzierjen ne proporcione te ndryshme, per te patur ngjyra te
ndryshme. Per te konfirmuar pikpamjet e tĳ, beri shume eksperimente me te vertete te
admirueshme dhe elegante por edhe bindese. Dy vecanerisht rezultuan vendimtare.
E para eshte per te demostruar qe nje rreze drite eshte e perbere nga grimca te njejta,
nuk shperhapet kur kalon permes shume prizmave. Ai arriti ate sot quhet rrezatim
monokromatik, dhe e realizoi po ashtu si behet edhe sot, ne pajisjet e posacme.
Duke derguar mbi prizem nje rreze te “drites se bardhe” formohet spektri: duke
perdorur nje carje te holle lejohet te kaloje nje porcion i ketĳ spektri. Nqs kjo rreze do
te kaloje ne nje prizem tjeter ose ne shume prizma nuk peson me asnje shperhapje.
Eksperimenti tjeter ka te beje me kompensimin (bashkimin) e te gjitha rrezeve te
drites se bardhe, qe nje prizem i kishte shperndare , dhe ne perftimin e se njejtes “drite
te bardhe” qe perdorem ne fillim. Pastaj vazhdon te beje klasifikimin e ngjyrave,
duke kaluar drita ben ndarjen e ngjyrave nga e kuqja ne portokalli, te verdhe , jeshile,
bojeqielli, lejla dhe vjollce. Newton e sqaron qarte qe te mos mendojme se grimcat
jane te ngjyrosura, madje ai thote se rrezet e tĳ nuk do ti quante te kuqe pikerisht per
faktin se nuk jane te kuqe por do te bejne te duken te kuq objektet nga te cilat jane
emetuar.
Ne perfundim, mund ta permbledhim kete pjese te pare te teorise se Newtonit :
Ngjyrat perfundimisht te marra nga filozofia e koherave te vjetra jane percaktuar,
matur, rregulluar, analizuar, sintetizuar dhe kane nxjerre teori me modelin e drites
korpuskulare, gravitacionale duke atribuar masa te ndryshme ne ngjyra te ndryshme.
Teoria e Newtonit ishte teoria me e akredituar deri ne ate moment dhe pershkruante
se si drita eshte e perbere nga grimca, edhe pse kuptohet ne menyre krejt ndryshe
nga grimca qe do te flasim me vone, fotonet.
Teoria valore e drites ishte publikuar nga Christian Huygens ne vitin 1690, por linte
te pazgjidhura disa ceshtje dhe nuk kishte marre shume sukses.
Eksperimenti i Young me dy carje u ndoq ne 1802 dhe ekperimentet per polarizimin
dhe difraksionin e drites u ndoqen nga fizikante te tjere ne vitet e ardhshem, por
mund te ishin te shpjegueshme vetem ne teorine valore te drites keshtu qe teoria e
Huygensit u morr serish ne konsiderate dhe pas modifikimeve te rendesishme dhe
te medha u vendos.
Ne gjysmen e pare te shekullit te XIX valet e Frensel, fizikantit francez, ishin vale
elastike, vale terthore. Lenda ne te cilen ato perhapeshin ishte eteri, nje fluid i
pakapshem enigmatik I cili mbushte te gjithe Universin dhe pershkonte trupat.
Nje mutacion i thelle, ne teorine valore te drites, u dha ne mesin e dyte te po ketĳ shekulli;
zhvillimi i studimeve te elekromagnetizmit arriti kulmin me teorine e Maxwell, qe ne
vitin 1873 arriti te konsideroje valet e ndricuara si vale elektromagnetike, indentike,
pervec gjatesise se vales, te gjitha valeve te tjera te perftuara per rrezatim nga qarqe te
tilla me karakteristikat induktive dhe kapacitive.
Eksperimentet e Hertz te vitit 1888 shenuan parimet e Optikes per valet elektromagnetike,
e thene keshtu sepse edhe me keto vale te perftuara nga oshilatore elektromagnetike,
u mundesua vezhgimi i pasqyrimit, perthyerjes, difraksionit (devĳimit), interferenca,
polarizimi, me po te njejtat ligje qe ne Optike ishin perkufizuar per driten.
Me teorine e valeve elektromagnetike ceshtja e ngjyres u zgjidh shpejt; valet me te
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gjata ishin ato me λ=0.7 micron, dukej ngjyra e kuqe, ato me te shkurtera me λ= 0.4
micron dukej ngjyra vjollce dhe valet me gjatesi midis ketyre vlerave dukeshin ngjyrat
e spektrit midis dy ekstremeve. Jo vetem por dhe valet me gjatesi me te madhe me λ =
0.8 ose me gjatesi me te vogel λ=0.4micron te cilat nuk shfaqnin asgje thuhej se edhe
ato shfaqin nje ngjyre, te zezen. Kjo ishte nje sinteze e mrekullueshme nga pikpamja
fizike. Nqs drita ishte quajtur ai grup i valeve te afta per te impresionuar syrin, a ishte
e drejte te quhej drite e zeze grupi i valeve te cilat nuk impresiononin syrin? Pozicioni
i teorise valore te drites u perkeqesua sepse mbi te gjitha grimcat e hipotezuara te
teorise grimcore asnje nuk i kishte izoluar dhe ti vezhgonte drejt per drejt, ndersa
gjatesite e vales se rrezatimit optik tashme mateshin lehtesisht shume sakte, dhe ne te
njejten kohe matej dhe gjatesia e vales dhe shihej ngjyra perkatese. Ne vitin 1905 Albert
Einstein paraqet teorine e kuanteve sipas se ciles drita emetohet nga atomet ne formen
e paketave te kuanteve te energjise, te quajtura fotone (grimcat e drites), me energji te
percaktuar sakte nga formula: E=h υ ku h
konstantja e Plankut. Nga kjo formule
fondamentale mund te llogaritet energjia e fotoneve per nje frekuence te caktuar duke
i atribuuar energji te ndryshme me fotone te ndryshme. Ngjyrat e ndryshme tashme
shpjegohen nga dallimi i energjive te perdorura ne fotone te ndryshme.
Konceptet moderne te drites dhe ngjyrave
Pas zbulimeve te medha ne fillimin e shekullit te XX drejtohej pyetja : cfare jane drita
dhe ngjyrat ? Ne ate kohe linden dy shkenca te reja, fotometria dhe kolorimetria, me
qellimin per te matur driten dhe ngjyren, por keto perfundonin duke u mbeshtetur
ne nje kushtezim qe linte hapsire per pyetjen: Eshte e sakte te quajme drite dhe ngjyre
subjektiven e cila percakton manipulimet eksperimentale dhe te shumta te diktuara
nga rregullat fotometrike aktuale ? Per t’iu pergjigjur ketyre pyetjeve, duhet vene
ne dukje procesi i vizionit, ne vĳa te pergjithshme, si thekson Ronchi : “Duhet te
imagjinojme nje bote te jashtme, ne te cilen gjenden trupat e prekshem, me nje shpejtesi
dhe energji te caktuar. Kete bote duhet ta mendojme te erret, pa drite dhe pa ngjyre.
Trupat e ndryshem duhet te konsiderohen si re atomesh te cilet perhapin energji, nen
formen e valeve (ose fotonesh) te cdo gjatesie vale Keto vale konsiderohen si energji
qe transferohet nga nje trup ne nje trup tjeter; keshtu qe nuk jane as te ndricuara as
me ngjyra, jane te gjitha “erresire”. Valet te cilat kane nje gjatesi vale midis 0.4 deri
ne 0.8 micron, edhe duke qene pa ndricim dhe ngjyre jane fraza te pershtatshme per
te provokuar disa reagime te retines se syrit qe normalisht perplasen ”Keto reagime
shkaktojne trasmetimin e impulseve nervore nga syri ne tru.Ne trurin e njeriut
behet nje perpunim i plote dhe i thelle e ketyre impulseve, duke konsideruar edhe
intensitetin, origjinen, kopleksitetin dhe si konkluzion krĳohet nje imazh i ndritshem
dhe me ngjyra. Me saktesisht impulset nervor te ardhur nga nje element I vetem
retina percaktohen nga tre parametra, nder te cilet njeri paraqitet si shkelqim, tjetri si
cilesia e ngjyres .dhe tjetri si mbushje e drites Jane te shumte elementet e retines dhe
jane te shumta trasmetimet ne te njejten kohe te organit kryesor (ne nervat e te parit
jane numeruar 500000 fibra te afta per te kryer trasmetime ne menyre te pavarur).
Keshtu psikika ne baze te ketyre impulseve nderton sa me shume elemente, qe ne
kompleksitetin e tyre jane shembellimi i krĳuar, duke patur shkelqim, tonalitet ngjyre
dhe mbushje ne cdo element. Nga bashkimi i shembellimeve te perftuara me te dy syte,
eshte e nevojshme per maksimumin e mprehtesise ne pamjet e krĳuara, me ndihmen
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e elementeve te te tjere fiziologjike dhe mbi te gjitha psikologjike, njesoj si memoria,
edhe imagjinata, psikika arrin te mase edhe distancen e burimit te vales qe gjenden ne
sy; dhe si perfundim te kesaj pune te mrekullueshme pamja vendoset ne pozicionin
ku eshte identifikuar nga burimi. Atehere une qe kam krĳuar keto pamje dhe i kam
vendosur perreth meje shikoj se hapsira rreth e rrotull meje eshte e mbushur me keto
pamje te shndritshme dhe me ngjyra. Procesi i te parit eshte e perbere nga nje faze
fizike nje faze fiziologjike dhe nje faze psikologjike. Drita dhe ngjyrat ekzistojne
vetem ne fazen psikologjike. Jane subjekte eksluzivisht absolutisht subjektive, nuk
jane pjese e botes se jashtme dhe nuk mund te rihyjne ne sferen e fizikes.
Hyrje ne vizionin e ngjyrave
Ne duhet t’i japim rendesi te madhe ngjyrave, te cilat gjenden ne qender te estetikes
vizive e gjithashtu kushtezojne plotesisht gjendjen tone emocionale.
Leigh Hunt, nje poet i shek. XIX, shkruan se ngjyrat jane buzeqeshja e natyres: po si
eshte e mundur qe nje vezhgues te beje dallimin e nje buzeqeshje nga tjetra?
Deri ne antikitet, njeriu gjithmone ka menduar se ngjyra ka qene dicka e natyrshme
ne burime te shndritshme, ose percaktues ne siperfaqet e trupave ose ne permbajtjen
e lendes se tyre, kur behesh fjale per substancat transparente (tejdukshme): p.sh
flaka e kuqerremte, gjethja e gjelber, nje pasqyre eshte e kuqe.
Por, nderkohe, filozofia e madhe greko–romane, kishte arritur ne konkluzionin se
ngjyra eshte nje subject psikik, subjektiv, qe askush nuk mund te objektivizoj. Lindtte
atehere problemi per identifikimin se si ishte e mundur qe psikika te vihej ne dĳeni te
ngjyrave te trupave.
Teoria e rrezeve vizuale nuk fliste per kete qellim: ngjyra konsiderohej dicka e
pafundme e pare nga forma tek trupi; perdorej per te treguar se qellimi i te parit,
ishte te njhje “formen dhe ngjyrat ” e trupave.
Isac Newton, dha kontributin e pare rreth 300 vjet me pare, kur zbuloi se drita
diellore, ose drita e bardhe, zberthehet ne nje seri te vazhduar te ngjyrave ne qofte se
thyet nga nje kend veshtrim i xhamit. Nga fundi i shek. XVIII, disa zbulues kishin
nxjerre shenimet e Newton, dhe konkluduan pamja e ngjyrave eshte tricromatica.
Kjo do te thote, se pjesa me e madhe e ngjyrave perftohet si perzjerje e tri ngjyrave
kryesore; ne rastet e tjera mund te perftohet duke perzier dy ngjyrat e para kryesore,
duke shtuar me pas ngjyren e trete.
Shume ngjyra monokromatike, por jo vetem, mund te behet nga kryesoret dhe ne
pjese te barabarta prodhojne ndjesine e te bardhes. Per orientim, sot konsiderohen si
tri ngjyrat kryesore, e kuqe, e gjelbert dhe blu.
Ne 1802, fizikanti dhe doktori anglez, Tomas Young (1773 - 1829), propozoi se
tricromatismo i referohej nje pjese te vecante te fiziologjise humane, duke avancuar
hipotezat se ngjyrat qe nje subject sheh, jane te percaktuara sipas shkalleve te
ndryshme te ngacmimit te tre tipeve te receptoreve.
Gjithashtu propozoi nje tjeter teori e cila u vazhdua prej fizikantit dhe fiziologut
gjerman Helmoltz, e deri pak kohe me pare (kur Edwin Land propozoi nje tjeter
teori), ishte konsideruar me e mira ne fushen e vet.
Ja si eshte percaktuar kontributi i Young, nga Maxwell: (8)
“Me aq sa di, Young ishte i pari qe duke u nisur nga nje fakt shume I njohur, pra qe
ekzistojne tri ngjyra kryesore, kerkonte nje shpjegim per kete fakt, jo ne natyren e
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drites, por ne syrin human (te njeriut)”.
Nder arsyet e veta, Young theksoi:
“Duke qene pothuajse e pamundur te imagjinosh se secila pike e ndjeshme e retines
permban nje numer infinit (te pafundem) grimcash, secila e afte per te levizur ne
sinkron me cdo gjatesi te mundshme, perkuar p.sh me tri ngjyrat kryesore ”. U
desh teper kohe per te aprovuar saktesine e hipotezave se Yang, por sot dihet se tri
klasat e receptoreve (I coni), kane ndjeshmeri nga drita e ndryshme, dhe pse ne pjese
mbivendosura. P.sh, receptoret per ngjyren e kuqe dhe te gjelber perthithin te dyja
driten portokalli, por te paret e perceptojne ne menyre efikase.
Perceptimi i ngjyrave
Ka shume teori qe shpjegojne se si perceptohen ngjyrat. Edhe ne kohet e sotme
perpunohen teori me kete qellim, madje shume te sofistikuara. Sepse ka shume
probleme qe akoma nuk kane gjetur nje zgjidhje perfundimtare. Cdo teori, duke
sjelle dicka pozitive ka, ne te njejten kohe, edhe pikat e veta te dobeta. Gjithe kjo
tregon se sa e veshtire dhe kompleks eshte eshte mekanizmi i perceptimit te ngjyrave
qe kerkojme te shpjegojme.
Ne nje veshtrim te pare do te trajtojme teorine e Young-ut dhe te Helmotz-it qe, edhe
pse te vjeter me shume se nje shekull, eshte e pranueshme jo vetem per thjeshtesine
elegante te saj por edhe pse shpjegon shumicen e fenomeneve kryesore qe kane te
bejne me perceptimin e ngjyrave.
Elementet fotosensibel perbehen nga konet dhe kleckat. Konet ndodhen kryesisht
ne zonen e fovese me dendesi 150 000/mm2, ndersa kleckat, me dendesi akoma
me te madhe, perreth saj. Konet sherbejne per pamjen me ngjyra, ndersa kleckat
sherbejene kur ndricimi eshte i dobet. Gjate nates fovea pothuajse eshte “e verber ”
ndersa periferia me kleckat eshte me e ndjeshme. Permendim se koni ka diameter
1000nm, pak me i madh se gjatesia e vales se ngjyres se kuqe.
Persa i perket perceptimit te ngjyrave ku secila prej tyre karakterizohet nga tonaliteti,
intensiteti dhe shkalla e saturimit (mungesa e te bardhes), sipas teorise se Young-ut, cdo
ngjyre eshte kombinimi, ne raporte te caktuara, tri ngjyrave primare qe, jane e kuqe,
jeshile dhe blu. Per secilen nga keto ngjyra, ne retine ekziston nje tip koni e, per pasoje
perceptimi i nje ngjyre eshte rezultat i bashkeveprimit te drites me ta. Theksojme ketu se
mungesa e njerit prej tipit te koneve sjell paaftesine e dallimit ndaj ngjyres perkatese, pra
daltonizimin, qe me shpesh manifestohet si paaftesi e dallimit te ngjyres se kuqe.
Por le te flasim pak per gjuhen e shifrave. Nje tip koni eshte i ndjeshem ndaj
rrezatimit dritor me gjatesi vale 790 nm, qe i korrespondon ngjyres se kuqe. Tipi i
dyte ndaj rrezatimit dritor eshte me gjatesi vale 540 nm, dhe i treti per rrezatimin 450
nm, perkatesisht per jeshilen dhe blune. Ketu ne menyre te natyrshme, lind pyetja:
zgjedhja e ketyre ngjyrave primare, eshte rastesi apo nje domosdoshmeri ? Young-u,
me ane te shume eksperimenteve, tregoi se nga perzierja, ne mase te caktuar, e ketyre
ngjyrave primare mund te perftohen te gjitha nuancat e cdo ngjyre duke perfshire
edhe te bardhen. Pra nuk kemi rastesi por kemi ne dore celesin e shpjegimit te
perceptimit te ngjyrave.
Teoria e Young-ut u plotesua dhe u permiresua me vone nga Helmotz-i. Libri i tĳ
Optika fiziologjike ne vitin 1866 eshte vepra me e rendesishme e kohes per fiziologjine
e te parit duke mbetur edhe sot nje baze per studime ne kete fushe. Sipas Helmotz-it
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rrezatimi dritor qe bie ne retine ngacmon njekohesisht te tre tipet e koneve, vecse ne
shkalle te ndryshme ne vartesi te perberjes spektrale. Ne kete menyre, ne cdo rast, ne
tru dergohet nje treshe sinjalesh rigorozisht karakteristik per rrezatimin renes duke
bere te mundur perceptimin e nje ngjyre te dhene.
Sinteza e ngjyrave. Sinteze e aditive dhe suptraktive
Mekanizmi i propozuar fillimisht nga Tomas Young per vezhgimin e ngjyrave,
u formulua me zgjuarsi mbi bazen e eksperimenteve te cilat mjeku anglez kishte
qene ne gjendje te prodhonte te gjitha ngjyrat duke i mbivendosur mbi nje ekran tre
breza te ndritshem, me ngjyra te ndryshme fale disa filtrave prej xhami, dhe duke
i rrotulluar ne drejtim te kundert intensitetet respektive. Behet fjale per nje sinteze
additive te ngjyrave e perftuar nga tre burime te ndryshme.
Zgjedhja e tre burimeve te ndryshme eshte relativisht e veshtire dhe nuk mund te
behet ne menyre arbitrare. Nese duhet te prodhohen pak a shume te gjitha nuancat
e games se dukshme te drites edhe te bardhen eshte e nevojshme qe asnje nga tre
burimet te mos jete i perftueshem, ne menyren e duhur perzierjen e burimeve te tjere.
Young sygjeroi se rezultati me i mire vinte nga perdorimi i tre filtrave qe nuk
perplaseshin shume nga e kuqja e gjalle, nga jeshilja dhe nga nje blu ne kufijte e
vjollces : filtra qe jo rastesisht i korrespondojne ne menyre te qarte kufijve te
sensibilitetit te tre tipeve te konit te retines.
Ne baze te funksionimit te syrit nuk mund te thuhet qe ndjeshmeria e ngjyres qe
shikon lind nga nje drite me spekter te paster ose karakterizohet nga nje gjatesi vale
ose nje perzierje e disa komponenteve spektral dmth e disa gjatesi valesh ne gjendje
per te gjeneruar ne sistetim tresh te fotoreceptoreve te syrit te stimuluar njesoj
(thuhet qe nje perzierje e dritave qe ka nje gjatesi vale te larte njesoj si drita e paster
syri mund te ngaterrohesh).
Eshte e rendesishme te heqim nga ky diskutim perzierjet e te kuqes dhe bluse. Nuk
ekziston asnje rrezatim i ndritshem monokromatik i spektrit diellor ne gjendje te
ngacmoje me efikasitet ne te njejten kohe konet e se kuqes dhe te bluse.
Pra keto perzierje nuk gjejne nje ngjyre perkatese dhe truri u korrespondon ketyre
stimujve anormal gamen e vjollces (vjollce e purpurt, vishnje shpat etj), ngjyra qe
nuk ndodhen ne perhapjen e drites se bardhe. Nje ngjyre e dhene mund te krĳohet
nga disa kombinime te vĳave ose zonave te shndritshme.
E bardha ne vecanti eshte e arritshme duke perzier tre nuanca pikerisht tre ngjyrat
primare te Young vetem se duhet te dozohen me precizion qe te krĳojne simulimin
tresh qe eshte ne gjendje te prodhoje drita e diellit.
E bardha mund te perftohet edhe duke perdorur nje perberje ndryshe per shembull ajo
qe rrjedh nga kombinimi dy nga dy e tre ngjyrave primare te Young-ut respektivisht :
e verdha = jeshile + kuqe
e kalter gurkali = jeshile + blu
e kuqe e ndezur = blu + e kuqe
eshte e qarte qe ne kete pike mund te arrihet te e bardha duke perdorur vetem dy
nuanca per shembull nje nga ngjyrat primare te Young-ut, si e kuqja dhe ngjyra
rezultante e perzierjes e se dy primareve te tjera, pra gurkali. Eshte ky pershkrimi i
cifteve te ngjyrave plotesuese.
Nuk kemi arritur akoma te ngjyra e zeze, ne terma te sintezes additive shuma e dritave,
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e zeza mund te prodhohet duke i korresponduar atĳ mungesen e plote te drites. Eshte
e nevojshme qe te hidhemi ne sintezen sottrative ne te cilen i heqim ndricimin drites.
Ne vend qe te perfshĳme tre filtra ne po aq breza te ndrishem qe do te mbivendosen
mbi ekran, filtrat nderthuren te tre vetem ne nje brez te vetem drite te bardhe.
Per kete prove na duhet te perdorim nje filter te verdhe, nje gurkali dhe nje vishnje
shpat ne kete renditje secili filter largon nga ngjyra e bardhe ate brez gjatesie vale
te caktuar qe eshte ne gjendje te thith. Atje ku filtrat mbivendosen efektet e heqjes
se ngjyres bashkohen keshtu rezultati eshte shume i ndryshem nga ai me metoden
aditive. Atje ku me pare perftohesh e bardha psh nga perzjerja e duhur e dy
perberesve tani prodhohet e zeza.
Sinteza bashkuese aditive duke lene menjane mekanizmin e veshtrimit verifikohet
ne shume pak situata ne jeten tone te perditshme psh ne televizorin me ngjyra ose
ne teater ose ne diskoteke ku riprodhohen efektet e drites duke mbivendosur breza
te ndritshem te ngjyrosur. Sinteza perjashtuese eshte me e rendesishme sepse eshte
ajo qe nderhyn ne te gjitha eksperiencat e vezhgimit te ngjyrave ose te ngjyrimit
te objekteve e cila bazohet ne aftesine per te perthithur komponentet kromatike te
drites qe e ndricojne ne vend qe te rrezatoje ngjyrat e saj.
Ngjyra eshte e dhene nga komponentet qe nuk jane perthithur. Shembuj te dukshem
te fenomeneve perjashtues kemi kur hedhim pigmente ngjyrash brenda nje trupi
trasparent (plastika dhe xhamat e ngjyrosur). Ne ujin e kthjellet asnje nga komponentet
e drites se bardhe nuk eleminohet por ne qofte se hedhim ngjyrues secili nga keta do te
kontribuoje duke ulur sipas karakteristikave te tĳ driten e reflektuar (ngjyrues pĳesh).
Ne qofte se behet fjale per objekte jo trasparent ajo qe vendos per ngjyren ose per driten
qe ata do reflektojne eshte e varur nga proceset e perthithjes specifik te cdo materiali
prandaj mekanizmi i sintezes perjashtuese eshte me dominanti ne natyre. Kjo aplikohet
ne perzierjen e bojerave (eshte shume e njohur qe nuk mund ta prodhosh te bardhen
sido qe ti perzjesh nuancat. Nga kjo rrjedh dhe rendesia ne artet grafike dhe vizive
Metodologjia
Punimi eshte realizuar ne baze te metodes krahasuese dhe hulumtuese duke
shfrytezuar literaturen shkencore.
Konkluzione
Eshte e rendesishme te dalim ne perfundime mbi disa ide, vezhgime te rendesishme
mbi driten dhe ngjyrat.
Mbi te gjitha eshte e rendesishme te theksojme se ne fund te kesaj teme arritem te
formulojme pergjigje te pershtatshme per shume pyetje si psh: cfare eshte drita dhe
ngjyra? Si prodhohet drita dhe ngjyra ? si arrihet imazhi mbi ngjyren dhe driten ? a
mund te perzihen ngjyrat ?
Pergjigjet jane formuluar duke analizuar procesin e vezhgimit ne tre linjat kryesore,
si ne aspektin fizike, fiziologjik, dhe psikologjik.
Bota fizike eshte e pershkuar nga rrezatimi, e cila eshte pa ndricim dhe ngjyre, bota
fizike eshte e zeze dhe erresire. Kur ky rrezatim i vecante i cili ka nje fare vlere te
gjatesise se vales midis 0.4 dhe 0.8 micron arrĳne ne psikiken njerezore permes
organit te te parit, na shkaktojne krĳimin e shembellimeve te shndritshme dhe me
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ngjyra, qe eshte drite ose ngjyre.
Rrezatimi i nje gjatesie vale elektromagnetike te caktuar, percakton bazen materiale
(fizike) te drites dhe te ngjyres, dhe hapi i pare i ekzistences se se drites dhe ngjyres.
Por ekzistenca e drites dhe e ngjyres varet edhe nga precizimi i kesaj gjatesie vale
elektromagnetike nga psikika njerezore, qe na vjen nepermjet proceseve fiziopsikologjik. Pa keta te fundit nuk do te mund kemi drite ose ngjyre, dhe eshte per kete
qe e perkufizojme driten dhe ngjyren si subjekte eksluzivisht dhe absolutisht subjektive.
Keta ekzistojne vetem per personat qe nuk mund ti perceptojne. Ne fakt jo te gjithe
qeniet e gjalla posedojne imazhin me ngjyra. Edhe qenie majf te zhvilluara dhe mjaft
afer nesh, si qente dhe macet, nuk kane perceptimin e ngjyrave. Keshtu per ne eshte e
veshtire te imagjinojme nje bote gri dhe pa ngjyra. Gjate tezes theksuam aspektin fizik
te ngjyres, dmth emetimin e nje gjatesie vale te caktuar, ose fotone me energji, te mire
percaktuara, fakte qe provokojne ndjesine e drites dhe te njgyres ne psikike. Keta fotone,
ne shume raste te fenomeneve fizike, kishin energji ose frekuence qe koencidonin me
zonen e dukshme te spektrit, dhe vetem ne keta raste qe ne vinim re prezencen e tyre.
Bashkeveprimet e fotoneve ardhes nga mjedisi i jashtem vjen nepermjet syrit dhe
trurit, dhe eshte nje proces fizio-psikologjik shume kompleks. Pikerisht ne kete
konsiston teoria e re e Edwin Land e cila thote: ngjyra e vezhguar nuk varet vetem
nga intensiteti i nje gjatesie vale te caktuar, sic mbeshteste teoria e trikromaticitetit
te young, por edhe nga faktore te tjere psikologjike qe bazohen ne treshen e
informacioneve relative nga sistemi retine – corticea. Aspekti fizike, dmth emetimi i
nje vale elektromagnetike te caktuar qendron njesoj edhe ne kete teori te njejte. Por
aspekti psikologjik behet shume superior dhe vendimtar mbi te gjitha kur shpjegohen
fenomenet e cuditshme si qendrueshmeria e ngjyrave ose halucinacionet, qe jane
dy fenomene qe ekzistojne vetem ne trurin tone dhe nuk i referohen realitetit qe i
rrethon, ose sinjaleve te botes fizike. Kjo konfirmon idene e fillestare se drita dhe
ngjyra jane dy subjekte eksluzivisht absolutisht subjektive, nuk bejne pjese ne boten e
jashtme dh keshtu nuk hyjne ne fushen e fizikes. Duke thene kete ne nuk perjashtojme
detyrat tona ne fizike, ate per te matur ngjyren. Per te bere kete na ndihmon shkenca
e Kolorimetrise, qe atribuon vlera te ndryshme ngjyrave te ndryshme dhe referime
precize, qe varen si nga kushtet e ndricimit dhe nga pergjigja fizio-psikologjike e
vezhguesit. Sot ne sherbim te njerezimit ekziston nje atlas komplet i ngjyrave dhe
diagrama me komplekse e kromaticitetit CIE.
Kush meson te vleresoje gjuhen e ngjyrave, si arrihet me tingujt dhe me muziken, do
te bjeri perreth botes duke marre ne ate qe vezhgon kuptime te reja dhe te mprehta”
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Ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë për
padinë, qasja praktike
Idlir Duhanxhi
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Abstrakt
Reforma në sistemin e drejtësisë solli si domosdoshmëri ndryshim tërësor të legjislacionit
që lidhet me gjykimet, specifikisht dhe për gjykimet civile. Kjo si arsye kryesore, pasi edhe
evoluimi i marrëdhënieve juridike, njëkohësisht tendenca për përafrimin e legjislacionit me
atë europian, zhvillimet e teknologjisë etj., sollën në rritje domosdoshmërinë e ndryshimeve në
legjislacionin tonë, kjo e domosdoshme dhe për legjislacionin proçedurial civil. Problematikat
e hasura në vite gjatë gjykimeve civile, sidomos zgjatjet dhe vonesat e pafundme të këtyre
të fundit, sollën si rezultat evidentimin e domosdoshmërisë të ndryshimeve në Kodin e
Proçedurës Civile. Kjo edhe për faktin se Kodi i Proçedurës Civile (i pandryshuar) evidentoi
mungesa jo të pakta, kjo në koherencë me zhvillimet e marrëdhënieve në fakt dhe prioritet
e reja të gjykimeve civile. Pikërisht për këtë, ndryshimet e bëra, sollën një qasje të ndryshme
nga ato që deri në atë moment profesionistët në fushën e gjykimeve civile kishin pasur.
Kjo për faktin se këto ndryshimet sillnin domosdoshmërinë e një qasje tjetër, në raport me
proçesin gjyqësor civil me të cilin “ishim mësuar” deri para ndryshimeve, sidomos kur vjen
çështja tek elementi bazë me të cilin fillon proçesi gjyqësor, Kërkesë-Padia. Kuptohet që
risitë dhe ndryshimet nuk janë gjithmonë të pranuara lehtë, kjo për shumë arsye, çka po
evidenton dhe po has në qëndrime kundërshtuese të aktorëve në proçesin gjyqësor, ku këtu
përfshihen gjykatat, avokatët apo juristët e institucioneve të ndryshme, duke evidentuar dhe
qëndrime të tyre, mbi këto ndryshime ligjore. Një qasje, e ngjashme me proçedurat gjyqësore
administrative, shumë “të ngurta” apo “strikte” duke sjellë dhe ngushtimin e hapësirave
të mundësive të “abuzimit”, për aktorët apo pjesmarrësit në proçeset civile. Pikërisht këto
ndryshime, në dispozitat e Kodit të Proçedurës Civile, për paraqitjen e padisë dhe qasja
praktike ndaj tyre, do jenë në fokusin e këtĳ punimi.
Fjalë kyçe: Kodi i Procedurës Civile; Kërkesë-Padi; gjykim civil; ndryshime ligjore.

1. Shkurtimisht mbi aspektin procedurial të padisë, si instrument ligjor në
mbrojtjen e të drejtave subjektive
“Një sistem ligjor i mirë duhet të ketë katër, të paktën katër – attribute. Gjyqtarët e tĳ duhet
të jenë të pakorruptueshëm dhe të paanshëm…Ligji që ata administrojnë duhet të jetë i drejtë,
dhe i bazuar në parime të pranuara (njohura)…Drejtësia apo gjykimi duhet të jepet shpejt….
Dhe drejtësia duhet të jetë e aksesueshme (të ketë akses) me kosto të ulët, nga qytetarët”1
Trajtimin e këtĳ punimi, do e nisja pikërisht nga këta elementë që evidenton Joseph
M. Jacob në punimin e tĳ, “Civil rights in Age of the Human Rights”. Bazueshmëria
në ligj, aksesueshmëria në strukturat që japin drejtësi dhe shpejtësia në gjykimin
e çështjeve janë elementë të rëndësishëm në kuadër të gjykimit dhe zgjidhjes së
mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të ndryshme të së drejtës. Mosmarrëveshje
këto, që lindin apo vinë si pasojë e mos respektimit të të drejtave dhe detyrimeve në
1

M. Jacob , J. (2007). “Civil rights in Age of Human Rights”. Hampshire, England: ASHGATE, 185.
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kuadër të marrëdhënieve juridike ndërmjet palëve, që krĳohen kryesisht si rezultat
i këtĳ ndërveprimi. Në këtë kuadër, mbrojtja ndaj mospërmbushjes të të drejtave
civile, realizohet nëpërmjet procesit gjyqësor civil para gjykatës, ku kjo e fundit vihet
në lëvizje nëpërmjet paraqitjes së padisë, nga ana e palës që pretendon të drejtën.
Ashtu si në shumë kode të procedurës civile të vendeve europiane, ku ka referuar
Kodi i Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë2 (më poshtë RSH-së), e përkuzon
padinë si: “......e drejta e personit që bën pretendimin, për t’u dëgjuar, mbi themelin e këtĳ
pretendimi, në mënyrë që gjykata ta shpallë atë të bazuar ose jo…..”.3 Në këtë kontekst, tek
padia evidentohen dy elementë apo që…padia civile ka dy kuptime: njëri në kuptimin
material dhe tjetri në kuptimin proçedurial. Në kuptim material padia civile është fakulteti
ose pushteti juridik që ka një person për të kërkuar realizimin e një të drejte civile kundrejt një
personi tjetër, pavarësisht ose kundër vullnetit të tĳ. Në kuptimin proçedurial, padia civile
është fakulteti ose pushteti juridik për të kërkuar nga gjykata njohjen ose rivendosjen e një të
drejte të mohuar ose të shkelur nga një person tjetër, të cilin e thërret rregullisht para gjykatës,
d.m.th. padia civile në kuptimin proçedurial është mjeti i mbrojtjes së një të drejte me anë të
gjykatës.4 Aspekti procedurial i padisë, është një nga elementët e rëndësishëm, që
prek drejtpërdrejtë mundësinë që ka pala për të realizuar të drejtën që pretendon,
pra kërkimin e saj. Prandaj, lidhja ndërmjet tyre është një simbioz, ku pala në atë që
pretendon për ta realizuar në kuadër të mundësisë që i jep ligji, duhet ta bëjë duke
vënë në lëvizje gjykatën5 nëpërmjet paraqitjes së padisë. Kjo shkakton një reaksion
zinxhir të drejtash dhe detyrimesh proceduriale ndërmjet pjesmarrësve në procesin
civil. Paraqitja e padisë dhe mënyra se si duhet të sillen palët e përfshira në procesin
gjyqësor, paditësi, i padituri, personat e tretë apo dhe vetë gjykata, parashikohen në
normat proceduriale civile, të “renditura” dhe të strukturuara në Kodin e Procedurës
Civile. Prandaj, në një kuptim: “...kodi i procedurës civile është ajo bashkësi normash në të
cilat është përshkruar dhe disiplinuar i ashtuquajturi aktivitet “i procedimit” – apo procesi
civil...ndërsa e drejta proceduriale civile është ajo degë e shkencës të së drejtës që studion
disiplinën në procesin civil, në përmbajtje të kësaj bashkësie normash juridike.”6
I gjithë ky proces gjykimi, që ka si synim final vendimmarjen e gjykatës duke i dhënë
zgjidhje mosmarrëveshjes, duhet të realizohet në përputhje me një sërë parametrash
ligjor ku mund të përmendim gjykimin nga një gjykatë e caktuar me ligj, gjykim
nga një gjykatë e paanshme, parimi i aksesit në gjykatë etj. ku do donim të veçonim
gjykimit brenda kohës së arsyeshme dhe aksesin në gjykatë. Veçojmë këta element të
2

Si shembull mund t’i referohemi Kodit të Procedurës Civile Francese, në nenin 30 të tĳ përcakton
“…l’action est le droit, pour l’auteur d’une pretention, d’être entendu sul le fond de celle-ci afin
que le juge la dise bien ou mal fondée…… ” (veprimi/padia është e drejta, për kërkuesin e një
pretendimi, për t’u dëgjuar mbi themelin e këtĳ pretendimi me qëllim që gjyqtari të vendosë mbi
bazueshmërinë ose jo të tĳ.) - shih Vincent, J., & Guinchard, S. (1991). Procédure civile 22e edition.
Paris, France: Éditions Dalloz, 35.
3
Neni 31 i ligjit Nr. 8116, datë 29.3.1996 Kodi i Procedurës Civile i Republikës Së Shqipërisë (i
ndryshuar).
4
Lamani, A. (1961). “Procedura Civile e Republikës Popullore të Shqipërisë”. Tiranë, Shqipëri,
101-102.
5
Që në dispozitat Kushtetuese, ashtu dhe në ligje të veçanta, cënimi i të drejtave të palëve,
parashikon si “mbrojtje të fundit” procesin gjyqësor para organeve të specializuara dhe të ngarkuar
më këtë detyrë, që janë gjykatat apo struktura gjyqësore në përgjithësi. Kështu, në nenin 42/2 të
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet se “... Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të
lirive dhe të interesave të tĳ kushtetues dhe ligjorë,..., ka të drejtën e një gjykimi... nga një gjykatë...e
caktuar me ligj.”
6
Mandrioli, C.(1997). “Corso di diritto processuale civile I (Nozioni Introduttive e Disposizioni
Generali)”. Torino, Italy: G.Giappichelli Editore, 8.
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rëndësishëm të gjykimit, duke e lidhur me qasjen e re që kanë gjykatat kohët e fundit,
që gjykojnë mosmarrëveshjet civile. Kjo për vetë faktin, se nuk mjafton shqyrtimi
i çështjes në mënyrë sa më objektive nga ana e gjykatës, por ky gjykim kërkon
njëkohësisht edhe një vendimmarrje në një kohë sa më të arsyeshme, gjithmonë
pa cënuar mundësinë apo të drejtën e aksesit në gjykatë. Kohë e arsyeshme kjo, që
duhet të jetë e mjaftueshme për zgjidhjen objektive të çështjes, siç njihet në praktikën
e përditshme afat i arsyeshëm. Kuptohet që në tërësinë e këtĳ procesi, përsa i përket
çështjes së kohës, duhen marrë në konsideratë interesat e kundërta të palëve (paditës
dhe i paditur) por edhe interesi i gjykatës si një organ i specializuar dhe i autorizuar
me ligj në dhënien e drejtësisë. Kjo e fundit duhet të kujdeset, që procesi të zhvillohet
në një ambient të përshtatshëm për të realizuar qëllimin atë të vendimmarrjes në
përputhje me ligjin dhe të gjitha parimet e njohura proceduriale, përfshirë këtu
gjykimin në një kohë sa më të shkurtër të mundshme. Kjo kërkesë, për gjykim në afat
i arsyeshëm, vjen si një kërkesë e palëve që investohen në çështje dhe njëkohësisht
si një detyrim i gjykatës, gjithmonë duke mundësuar një gjykim në parametra ligjor.
2. Domosdoshmëria e ndryshimeve dhe risitë e sjella në Kodine Procedurës
Civile me ligjin 38/2017
Tërësia e mekanizmave procedurial, të parashikuara në KPrC, që përcaktojnë
dhe mundësojnë një gjë të tillë (gjykimin në respektim të parimit “brenda një afati të
arsyeshëm”) kanë qenë objekt i ndryshimeve të fundit me ligjin 38/2017 datë
30.03.2017, për disa ndryshime në Kodin e Procedurës Civile, duke sjellë disa
elementë “risi” nëse do t’i quanim kështu, që jo në pak raste po sjell pështjellim të
situatës tek aktorët pjesmarrës7 në proçesin civil, nga “mënyra e zakonshme me të cilën
janë ambientuar” të vepronin. Çështja e ndryshimeve, vjen si rezultat i situatës së
përgjithshme që po kalon Shqipëria, në kuadër të proçedurave të anëtarësimit, si
një nga kërkesat kryesore, ajo reformimit të legjislacionit dhe strukturave shtetërore
në përgjithësi dhe atyre gjyqësore në veçanti. Kjo për faktin e vetëm se siç rezulton
nga një praktikë prej afro 22 vitesh, nga hyrja në fuqi e Kodit të Proçedurës Civile
të RSH-së,8 kemi një situatë të përgjithshme gjyqësore të rënduar, që po evidentonte
në mënyrë të vazhdueshme nevojën për reformim dhe ndryshim në të konceptuarit
dhe mënyrën e të gjykuarit.9 Në gjithë këto vite, brishtësia e shtetit në kontrollin
dhe qëndrimet e duhura, si funksion primar administrimin e përgjithshëm të jetës
në vend, është reflektuar edhe në sistemin gjyqësor. Në shumë raste, në praktikën
tonë gjyqësore, evidentohen zgjatje të gjykime në afate krejtësisht të pa arsyeshme
dhe të pa kuptimta. Kjo ka sjell një rritje të dukshme të pakënaqësisë ndaj kësaj
strukture, duke u shoqëruar me një valë mosbesimi, qoftë në cilësinë e procesit të
dhënies të drejtësisë, qoftë edhe në lidhje me një ndjesi “lodhjeje” të publikut, për
shkak të kohës së gjatë që duhet të investohet për të kërkuar, mbrojtur dhe realizuar
7

Kur referohemi aktorët nënkuptohen pjesmarrësit në proçes si: Gjykata, paditësi, i padituri,
personat e tretë etj.
8
Ligji nr. 8118, datë 29.03.1996 Kodi Proçedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, hyrë në fuqi
me datë 1 Qershor 1996.
9
Kjo, përballë dhe një situate jo shumë të favorshme të Shtetit Shqipëtar, në raport me strukturat
gjyqësore europiane si Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ku shteti shqiptar është penalizuar
në çështjet e shqyrtuara nga kjo gjykatë, pikërisht për shkak të vonesave dhe të zvarritjes së
pafundme të proçedurave të gjykimit të padive të paraqitura nga palët para gjykatave shqiptare. –
Koment i autorit.
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një të drejtë të pretenduar.10 Ky element shumë i rëndësishëm i procesit gjyqësor
(koha apo gjykimi brenda një afati të arsyeshëm), ka qenë shpesh objekt i shqyrtimit nga
ana e Gjykatës Kushtetuese, e cila ka trajtuar në praktikën e saj, duke vënë theksin
në vonesat e shumta të përfundimit të gjykimeve, duke e evidentuar si një element
që cënon drejtpërdrejtë procesin e rregullt ligjor. Në këtë praktikë ajo shprehet se:
“..., e drejta për një proces të rregullt ligjor, luan rol qendror në sistemin e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut. Realizimi i kësaj të drejte shfaqet në aspekte të ndryshme, ndërmjet të
cilave, një vend të rëndësishëm ze edhe respektimi i parimeve të gjykimit brenda një afati të
arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur, e paanshme, e caktuar me ligj. Për të verifikuar nëse
është shkelur parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, Gjykata Kushtetuese e sheh me
vend të aplikojë kriteret që ka zhvilluar Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila në
këtë drejtim ka adaptuar një trajtim in concreto, duke u shprehur se, “arsyeshmëria e zgjatjes
së procesit duhet të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke patur
parasysh, sidomos, kompleksitetin e çështjes, sjelljen e aplikantit si dhe sjelljen e autoriteteve
kompetente”...”11 Megjithatë, siç evidenton kjo gjykatë në praktikën e saj, përcaktimi
i kohës së arsyeshme në gjykimin e çështjeve, vjen si rezultat i ndikimit nga një sërë
faktorësh,12,13 që në kompleksitetin e tyre ndikojnë pikërisht tek afatet e gjykimit.
Kjo situatë jo e mirë dhe këto qëndrime të përsëritura, si shkak i këtyre vonesave,
kuadri reformues në tërësi i legjislacionit shqiptar, sollën në vëmendje të ligjvënësit
shqiptar domosdoshmërinë e ndryshimeve proceduriale në Kodine Proceudës Civile
10

Ashtu siç përcakton edhe maksima e vjetër romake “drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar..”.,
nevoja për gjykimin brenda një afati të arsyeshëm është një domosdoshmëri, dhe si e tillë ajo
parashikohet në mënyrë të shumëfishtë në një sërë dispozitash ligjore; neni 42 të Kushtetutës së
RSH, “Kushdo, ..., ka të drejtën e një gjykimi...brenda një afati të arsyeshëm...”, neni 6 i Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut “Çdo person ka të drejtë që çështja e tĳ të dëgjohet...brenda një
afati të arsyeshëm...”; neni 28 të K.P.C. të RSH “Gjykata duhet të shprehet...,...brenda një afati të
arsyeshëm.”. Referuar në këto përcaktime që shprehin qartësisht detyrimin që kanë gjykatat në
“shpejtësinë” e gjykimit dhe të dhënies së vendimeve, evidentohet rëndësia që merr një element i
tillë procedurial.
11
Gjykata Kushtetuese. Vendim nr. 18, datë 19.07.2005 – Burim: http://www.gjk.gov.al/web/
Vendime_perfundimtare_100_1.php (Konsultuar për herë të fundit dt. 17.02.2018)
12
Është pikërisht situata komplekse që shfaq një çështje e paraqitur për zgjidhje para gjykatës, që
pavarësisht kohës së gjatë që ka kërkuar zgjidhja e saj, GJEDNJ-ja nuk e ka konsideruar gjykim
të çështjes tej afatit të arsyeshëm (Shih Beshiri kundër Shqipërisë - Ankimi nr. 7352/03 - 22 gusht
2006). Kjo e lidhur me: numrin e detyrimeve që përbëjnë një proces të vetëm, numrin e dëshmitarëve
dhe të problemeve të lindura në lidhje me mbledhjen e provave – Për më tepër shih Medda, R., &
Donati, F. (2000). Prezenca e OSBE-së “Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut”. Tiranë,
Shqipëri: “Albin”, 124.

Gjykata Kushtetuese në qëndrimet e saj, duke marrë në konsideratë praktikën dhe qëndrimin e
GJEDNJ-së, ku koncepti i gjykimit brenda një “afatit të arsyeshëm” shihet i lidhur ngushtë dhe i
kushtëzuar nga disa elementë të tjerë, në varësi të: 1. kompleksitetit të çështjes; 2. interesi që mund
t’i jetë cënuar aplikuesit; 3. mënyra e shqyrtimit të çështjes nga autoriteti gjyqësor; 4. sjellja e
vetë aplikuesit. – Koment i autorit.
13

Qëndrimit që mban GJEDNJ-a, ku referon Gjykata Kushtetuese, për këtë çështje është
se “E arsyeshmja e kohëzgjatjes së procesit që përfshihet brenda fushës së zbatimit të Nenit 6
paragrafi 1 duhet të vlerësohet në çdo rast sipas rrethanave të veçanta (shih gjykimin e çështjes
Buchholz, 6 maj 1981, Seria A Nr. 42, f. 15, paragrafi 49). Gjykata duhet të marrë parasysh ndër
të tjera kompleksitetin e problemeve faktike ose ligjore të ngritura në çështje, sjelljet e ankuesve
dhe autoriteteve kompetente, si dhe atë që rrezikohej për të parët; krahas kësaj, vetëm vonesat
që i atribuohen shtetit mund ta justifikojnë konstatimin e moszbatimit të kërkesës së “kohës së
arsyeshme” (shih, mutatis mutdheis, gjykimin e çështjes Kònig, 28 qershor 1978, Seria A Nr.27, f.
34-40, paragrafët 99, 102-105 dhe 107-111, dhe gjykimin e çështjes së mësipërme Buchholz, Seria
A Nr. 42, f. 16, paragrafi 49)...” – Dutertre, G. & Van der Velde, J. (1998). “Fragmente Kryesore të
GJEDNJ” – Këshilli i Evropës, Versioni Shqiptar (H/INF-98-5). Tiranë, Shqipëri: “Grafika ARS”, 72.
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të RSH-së, që lidhen pikërisht me padinë, paraqitjen e saj para gjykatës, duke sjellë
elementë të rinj procedurial, që ndikojnë jo pak në gjykimet e çështjeve brenda afatit
të arsyeshëm,14 si një proces që synon të prek dhe njëkohësisht reduktojë hapësirat
dhe paqartësit që haseshin në këtë kod. Në fakt, edhe pse është shumë herët për
të folur mbi rezultatet apo ndikimin e këtyre ndryshimeve,15 efektet e para në
proçedurat e gjykimit kanë filluar të vinë.
Ndryshimet e fundit të bëra me ligjin 38/2017 në Ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996
“Kodi i Proçedurës Civile të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), synojnë në
një “disiplinim kohor” të shqyrtimit të çështjeve, me qëllim shkurtimin e afateve të
gjykimit nga ana e gjykatave, duke minimizuar siç u citua më sipër, hapësirat e palëve
për të abuzuar me të drejtat proceduriale që u jep Kodi i Procedurës Civile, si kërkesë
e një eksperience negative të deritanishme. Një eksperiencë dhe situatë, ku proceset
zgjasin me vite, ku gjykata në shumë raste ndodhet në pamundësi për të avancuar
me gjykimin, pikërisht për elementë që ndikojnë më pas edhe në vendimmarjen e
saj,16 si komunikimet apo njoftimet e palëve, personave të interesuar, mungesa e
një rregjistri të përgjithshëm të dhënash, ku gjykata ta ketë të aksesueshëm sa here
që ti nevojitet për realizimin e komunikimeve apo njoftimeve. Këto të fundit janë
evidentuar si një nga shkaqet kryesore që shkaktojnë vonesat në gjykime, kjo e ndikuar
edhe nga disa paqartësi që kishte në Kodin e Procedurës Civile, apo mangësitë e
tĳ në të qënurit në një hap me zhvillimet e kohës. Mjafton të evidentojmë një fakt,
para ndryshimeve në Kodin e Procedurës Civile, gjyqtarët në seanca pregatitore, të
parashikuar për pregatitjen e çështjes, shtynin këto seanca pregatitore për shkaqet
nga më të ndryshmet, duke pamundësuar kalimin në shqyrtimin konkret të thelbit
të mosmarrëveshjes. Mungesa e një adrese, ku t’i komunikohej palëve të thirrua në
gjykim (në rast se adresa e dhënë nga pala paditëse rezultonte jo e saktë), shtyrjet e pafundme
në rastet e mungesës së avokatit të zgjedhur nga palët për shkak të angazhimeve të
tjera, kufizimet e punonjësve të gjykatës që bënin komunikimet, kur palët qëllimisht
i shmangeshin njoftimeve apo komunikimeve të gjykatës, masat ndëshkuese
(gjobat) të kufizuara si në vlerë dhe në mundësi, që mund të merrte gjykata në rast
të abuzimeve nga palët etj., janë shkaqet më të shpeshta të hasura në praktikë që
shkaktonin shtyrje pa fund. Pikërisht, kjo solli domosdoshmërinë e ndryshimeve në
këtë kod, duke u shoqëruara me prurje të elementëve apo mekanizmave “lehtësues”
në rastin njoftimeve.17 Vonesave për fillimin e procesit të shqyrtimit i duhen shtuar
edhe vonesat gjatë gjykimit të çështjes, dhe pse prezumohet se nga ana e gjykatës
14
Ndër elementët risi të sjellë në Kodine Procedurës Civile të RSH-së, mjafton të përmendim
Kreun e X (Pjesa e Dytë, Titulli i III) të Kodit të Procedurës Civile - Gjykimi i Kërkesave për
Konstatimin e Shkeljes së Afatit të Arsyeshëm, Përshpejtimin e Procedurave dhe Shpërblimin e
Dëmit (shtuar krejt kreu X me ligjin nr. 38/2017, datë 30.3.2017), në kuptim dhe të Nenit 6/1 të
Konventës Europiane “Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”. – Koment i
autorit.
15
Ndryshimet e reja me ligjin 38/2017, datë 30.03.2017 kanë hyrë me 6 muaj vonesë, konkretisht me
datë 05.11.2017 – Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 98, 5 maj 2017.
16
Një nga elementët kryesore për ecurinë e mëtejshme të procesit gjyqësor, është që gjykata, për
aq sa e detyron ligji, të sigurohet që palët e përfshira në proces të kenë dĳeni për ekzistencën
e këtin procesi. Në rast mos respektimi të këtyre detyrimeve, vendimi gjyqësor është gjithmonë
i cënueshëm për mos respektim të parimeve proceduriale civile, si parimi i kontradiktoritetit,
barazisë së mjeteve të mbrojtjes, aksesit në gjykatë etj. – Koment i autorit.
17
Ndryshimt dhe shtesa ndodhen në dispozitat procedurale në Titullin e VI, Kreu i IV-ët të K.Pr.C.
në nenet 128-133/a/b, 141, 144/a. Në këto dispispozita u sollën risi, me qëllimin ndryshimin e
mënyrës apo procedurave të komunikimeve, duke i mundësuar gjykatës lehtësi komunikimi me
subjektet e përfshira në gjykim. – Koment i autorit.
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duhet që të merren masa që në seancë pregatitore.18 Pikërisht në këtë situatë jo pak të
rënduar, një risi e Kodit tonë të Procedurës Civile mund të konsiderohet procedura me
gjykim të shkurtuar apo siç përcaktohen në nenin 162/a të Kodit të Procedurës Civile
“Procedura e shqyrtimit të padive për shuma të vogla”.19 Ky është një mekanizëm
i tillë procedurial, që në opinion e përgjithshëm, shihet si një element shumë pozitiv
i gjykimit dhe që ndikon drejtpërdrejtë në shpejtësinë e vendimmarrjes së gjykatës,
duke minimizuar kohën, për gjykimin e padive të kësaj kategorie, në maksimumin e
mundshëm dhe njëkohësisht duke “lehtësuar” ngarkesës e gjykatave.20
Të tjera ndryshime janë ato të bëra në dispozitat për paraqitjen dhe shqyrtimin e
padisë, për paditë të cilat nuk hyjnë në kategorinë e padive të përmendur më lart.
Situata e vonesave në gjykimin e çështjeve, ka sjellë pakënaqësi tek pjesmarrësit në
proces, deri në hezitim për t’iu drejtuar gjykatës për zgjidhjen në rrugë ligjore të
një mosmarrëveshjeje. Kjo stepje dhe pakënaqësi e palëve, është shoqëruar me një
proces të pafundëm ankesash ndaj trupës gjyqësore, që në të vërtetë nuk mund t’i
ngarkohet e gjithë përgjegjësia e këtyre vonesave.21
18

Pavarësisht se ekzistonte edhe para ndryshimeve, detyrimi ligjor i palëve për paraqitjen e
provave sëbashku me padinë (Neni 154, 156 i KPrC), në shumicën e rasteve paraqitja e padisë dhe
prokurës (në rastin e paraqitjes së saj nga përfaqësuesi me prokurë) ishte e mjaftueshme për të vënë
në lëvizje gjykatën dhe për ta investuar atë në çështje. Kjo në fakt, ishte një prej problematikave që
shkaktonin vonesat, pasi e bënin gjykatën të investohej, por pa specifikuar detyrimet e palëve në
lidhje me qëndrimin që duhet të mbanin para gjykatës, përsa i përket paraqitjes së provave dhe
ndihmës që ato vetë duhet të jepnin, që gjykimi të bëhej në një kohe sa më të shkurtër. Kjo pasi
palët, kishin mundësinë për të evidentuar dhe kërkuar prova gjatë gjykimit deri në një nivel abuziv,
nëse mund ta etiketojmë kështu, dhe mundësisë dhe detyrimit që palët kishin për ti paraqitur ato
që në fillim, thirrja e më vinshme e personave të tretë, mundësinë e paraqitjes të kundërpadisë
përgjatë gjykimit, deri sa nuk kishte marrë fund shqyrtimi gjyqësor, kërkesa gjatë gjykimit për
marrje provash të reja apo për thirrjen e ekspertit, si dhe shumë të drejta të tjera proceduriale që u
lejonte Kodi i Procedurës Civile (para ndryshimeve), palëve i jepnin hapësirë të shumta që sillnin
vonesa të pakuptimta dhe herë herë të qëllimshme, për zgjatjen pa fund të proceseve gjyqësor. Një
situatë e tillë përfshinte çdo lloj padie, pavarësisht vlerës së saj, duke rritur në mënyrë artificiale
ngarkesën e gjyqtarëve apo dhe të vetë sistemit ndihmës të gjykatave siç janë sekretaritë, apo
punonjësit e tjerë të gjykatës. – Koment i autorit.
19
Fletore Zyrtare nr.98, datë 5 maj 2017 (fq. 5495); Ligji 38/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
Neni 47 - Pas nenit 162 shtohet neni 162/a me këtë përmbajtje (fq. 5503): “Procedura e shqyrtimit
të padive për shuma të vogla

1. Paditë me vlerë deri në 150 000 lekë, që rrjedhin nga marrëdhënie kontraktore, shqyrtohen
nga gjykata me gjykim të shkurtuar. 2. Shqyrtimi i çështjes me gjykim të shkurtuar para gjykatës
bëhet me shkrim.....3. Në lidhje me gjykimet e padive të mësipërme, zbatohen vetëm rregullat e
parashikuara në paragrafin e dytë, të nenit 172, neneve 236/a, 285/a, 310, 315, 460 dhe 510 të
këtij Kodi…...”
20

Në fakt jemi të opinionit, që vlera e padisë e parashikuar sipas nenit 162/a, prej 150.000 lekë,
është një vlerë e vogël në raport me zhvillimin e marrëdhënieve aktuale, dhe që vë në dyshim
deri diku lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve. Por, i rëndësishëm është fakti, që ky mekanizëm
ekziston tashmë dhe përsa i përket vlerës, me nisma ligjore mund të kemi edhe ndryshim të kësaj
vlere tavan për këto kategori mosmarrëvshjesh. – Koment i autorit.
21
Një situatë e tillë pasqyrohet edhe në relacionin e Kuvendit të RSH-së, Për Projektligjin "Për Kodin
e Procedurës Civile". Në këtë relacion, evidentohet fakti se: “….Nga analiza e sistemit te drejtesise,
ka rezultuar se zvarritja e proceseve gjyqesore civile perben nje problem serioz ne Shqiperi. Den ne
shtator te vitit 2014, 70% e ankesave ndaj gjyqtareve drejtuar Keshillit te Larte te Drejtesise kishin
te benin me zvarritjen e proceseve gjyqesore. Mosrespektimi i duhur i rregullave per njoftimin e
paleve nga administrata gjyqesore eshte identifikuar si nje prej shkaqeve kryesore te demtimit to
eficences, vonesave te tejzgjatura ne gjykim si dhe zvarritjeve te proceseve gjyqesore ne teresi. Kjo
lidhet me adresat jo te sakta dhe mungesen e aksesit te gjykatave ne databazat e adresave ne nivel
qendror dhe vendor.... Gjithashtu eshte verejtur mungese e mjeteve te brendshme ne sistemin ligjor
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Një pjesë e përgjegjësisë shkon edhe ndaj palëve dhe përfaqësuesve të tyre,
konkretisht të profesionistëve të fushës avokatëve apo juristëve. Pavarësisht se
ata i përkasin asaj sfere të njerëzve që duhet ta njohin dhe ta zbatojnë mirë ligjin,
përgjegjësia e tyre për të investuar gjykatën në çështje dhe për të ndihmuar në një
gjykim brenda një afati të arsyeshëm, nuk mund të anashkalohet. Janë këta të fundit,
që duhet vetëndërgjegjësohen por edhe të ndërgjegjësojnë palët që përfaqësojnë, në
lidhje jo vetëm me të drejtat por dhe me detyrimet që u ngarkon ligji procedurial, në
momentin që ato paraqesin padinë. Pikërisht, ndërhyrja e bërë në dispozitat që lidhen
qoftë me njoftimet (nenet 128-144/a të KPrC), me paraqitjen e padisë para gjykatës
(153-162/a), drejtimi dhe shqyrtimi i çështjes (nenet 171/a – 188 KPrC), ashpërsimi
i masave penalizuese (nenet 165-168 të KPrC) kanë sjellë një qasje të re të aktorëve
pjesmarrës në proceset gjyqësore, që në opinionin tonë shihet shumë pozitive dhe
me ndikim të drejtpërdrejtë në shkurtimin e afateve të gjykimit të çështjeve.
Pavarësisht ndryshimeve të bëra, një situatë e tillë duhet të shoqërohet ndoshta
dhe me përmirësime të tjera pse jo dhe të një ligji të ri për profesionin e avokatit,
duke synuar në ndërgjegjësimin e këtyre të fundit dhe të rregullimit më konkret të
aktivitetit që ata ushtrojnë, duke evidentuar qartësisht të drejtat dhe përgjegjësitë që
ata kanë ndaj palëve, gjykatës apo çdo organi tjetër jashtë gjyqësor. Një proces i tillë
duhet të shoqërohet me një përmirësim të shërbimit jo vetëm nga këta profesionistë
të fushës, por dhe të institucioneve të tjera (reformim të administratës), që në
shumë raste mbajnë qëndrime krejt pasive ndaj kërkesave të palëve apo avokatëve
si përfaqësues, për kërkesa që vinë si rezultat i procesit gjyqësor. Këtu mund të
përmendim si shembull çështjen e Zyrave Vendore të Rregjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme (ZVRPP). Një peshë specifike të padive që shqyrtohen nga gjykatat zënë
çështjet e pronësisë, që lidhet drejtpërdrejtë me ZVRPP-të, si organe që administrojnë
procesin e rregjistrimit dhe evidentimit të të drejtave të pronësisë të subjekteve.
Pikërisht këto zyra në shumicën e rasteve, me qëndrimet pasive të tyre, kanë sjell
vonesa në paisjen me dokumentacionin provues të palëve të përfshira në procese, gjë
e cila ka reflektuar drejtpërdrejtë në vonesa në gjykimin e çështjeve.
3. Aspekte të qasjes praktike, pas ndryshimeve të bëra me ligjin 38/2017
Duke u rikthyer në ndryshimet e bëra në KPrC, qasja praktike në këto katër muajt
e parë (Nëntor-Shkurt 2018) në shumë gjykata, me zbatimin e dispozitave të
ndryshuara të KPrC, është shoqëruar me shumë kthime aktesh nga këto të fundit,
çka nënkupton padi me të meta apo të paplotë. Do donim të ilustronim këtë qasje të
re me një shembull konkret, duke marrë aktivitetin gjyqësor në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë për intervalin kohor 22.01.2018-22.02.2018, ku sipas indeksit të
te vendit tone per ceshtjet qe lidhen me tejzgjatjen te proceseve. Lidhur me efikasitetin nepermjet
te drejtes proceduriale jane vere re nje sere mangesish ne ligjin procedurial civil, kryesisht ne
lidhje me njoftimin e akteve dhe dokumentave te cilat vazhdojne te ekzistojne dhe kane nevoje
per zgjidhje. Ne Shqiperi njoftimi i besueshem i dokumenteve ende eshte problem ne nje numer te
konsiderueshem rastesh, ne qofte se i padituri nuk eshte i regjistruar ose nuk gjendet ose nuk ka
nje adrese postare.... Në Kodin e procedures civile mungojne dispozita specifike që të mundësojnë
një gamë të gjerë të njoftimit të vlefshem. Nga analiza eshte evidentuar se gjyqtaret kane tendencen
te shtyjne seancat degjimore per nje sere shkaqesh, vecanerisht per shkak te mungeses se nje pale.
Legjislacioni ne fuqi nuk parashikon nje rregullim ligjor per zgjidhjen e ketĳ problemi….” –Burim:
https://www.parlament.al/wpcontent/
uploads/2017/01/RELACION-KODI-PROCEDURAVECIVILE.pdf (Konsultuar për herë të fundit dt. 17.02.2018)
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arkivës për paditë - civile të themelit, nga 93 çështje të shqyrtuara nga kjo gjykatë në
këtë periudhë, për 55 padi është vendosur kthimi i padisë dhe i akteve si të paplota.22
Një panoramë e ngjashme haset edhe në gjykatat e tjera, kjo në pjesën më të madhe e
vendosur në dhomë këshillimi, pa i dhënë mundësi dhe kohë palëve për plotësimin
e këtyre të metave. Kjo është një situatë krejt e ndryshme nga ajo që kemi pasur deri
tani, ku numri i çështjeve për të cilat kishte vendim për kthim aktesh ishte shumë më
i reduktuar. Me të drejtë lind pyetja: Çfarë ka ndodhur?
Fillimisht do donim të evidentonim bazën ligjore, ku gjykata referon vendimin e
kthimit të akteve, konkretisht në nenin 154/a, që parashikon se: “......Kur kërkesëpadia
nuk plotëson kushtet e përmendura në këtë kre, gjyqtari i vetëm ia kthen paditësit në
kohën e paraqitjes së saj ose ai njoftohet me shkrim për plotësimin e të metave dhe, pasi të
jetë shënuar në padi data e paraqitjes, caktohet një afat për plotësimin e të metave.....”. Kjo
dispozitë është shtuar me ligjin nr.8812, datë 17.05.2001, pothuajse 17 vite më parë.
Ashtu siç është formuluar neni 154/a i KPrC, shihet qartë se gjykata e ka pasur me
kohë mundësinë e kthimit të akteve për të meta, pasi siç përcakton kjo dispozitë
është gjyqtari ai që përcakton nëse i kthen palës aktet si të mangëta apo i jep kohë
kësaj të fundit për ti plotësuar ato. Atëherë, me të drejtë lind pyetja tjetër: Pse nuk
është zbatuar kjo dispozitë në gjithë këto vite, në mënyrë kaq “masive” aq sa po zbatohet këto
muajt e fundit, pas ndryshimeve? Kjo është një pyetje, që më të vërtetë kërkon thellim
dhe njëkohësisht evidentimin edhe të faktorëve të tjerë, dhe jo vetëm të ndryshimeve
të bëra me ligjin 38/2017, datë 30.03.2017, dhe që ky punim nuk mund ti trajtojë në
mënyrë ezauruese. Por në një opinionin sa na lejohet në këtë trajtim, një prej arsyeve
mund të jetë situata që po kalon sistemi ynë gjyqësore, në kuadër të reformimit të
tĳ dhe më konkretisht të trupës gjyqësore. Duhet shtuar këtu dhe qëndrimi që po
mbajnë gjyqtarët, kohët e fundit, në “eleminimin” apo “shmangien” e mundësisë që
çështjet të ngelen në zvarritje pa fund23, çka mund ti penalizojë ata në lidhje me
vlerësimin e punës së tyre në të ardhmen. Në këtë qasje, rekomandohet që kjo situatë
të analizohet mirë, pavarësisht parashikimit në nenin 154/a të KPrC, duke marrë
në konsideratë faktin se kthimi i akteve, pa bërë apo pa i dhënë mundësi palës për
plotësimin e tyre, në opinionin tonë, shihet si një cënim i parimeve kushtetuese dhe
ligjore, ku mund të përmendim atë të aksesit në gjykatë, edhe pse ky nuk përfaqëson
një parim absolut.24 Referuar pikërisht këtĳ momenti (parashikimit në nenin 154/a të
22
Gjykata e Tiranës. (2018). Burim - http:/www.gjykatatirana.gov.al - Rubrika: Arkivi, Civile
themeli. (konsultuar për herë të fundit datë 22.02.2018).
23
Pikërisht për shkak të ndryshimeve të kohëve të fundit, që janë bërë në Kodin e Procedurës
Civile në tërësi, por veçanërisht ato në pjesën e dytë “Gjykimi në shkallë të parë”, në titullin III,
Kreu X. Kjo për të shmangur procese gjyqësore, në të cilin gjykatat riskojnë të përballen me kërkesa
për shpërblimi dëmi, për shkeljen e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, çka do ishte një “kokë
çarje” më shumë për këto të fundit.
24
Një qëndrim të tillë Gjykata Kushtetuese, duke e referuar dhe në praktikën e GJEDNJ-ës mbi
çështjen e aksesit në gjykatë, e shpreh në një sërë vendimesh ku mund të veçojmë vendimin nr.16,
datë 25.07.2008 duke theksuar se:“..., se e drejta për t’iu drejtuar gjykatës është një nga aspektet e
të drejtës për gjykim, e sanksionuar në nenin 42 të Kushtetutës. Gjykata thekson, se në ushtrimin
e kësaj të drejte ligjvënësi mund të vendosë kufizime, por këto kufizime duhet të përmbushin
kriteret e përcaktuara në nenin 17 të Kushtetutës dhe pikërisht që kufizimi duhet të bëhet me
ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, të jetë në përpjesëtim me
gjendjen që e ka diktuar atë, të mos cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e
parashikuara në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut…Në këtë mënyrë, pajtueshmëria e
masës kufizuese të marrë nga ligjvënësi me ekzistencën e nevojës së kufizimit, duhet të verifikohet
në aspektin e kushteve të vendosura në dispozitat e sipërpërmendura të nenit 17 të Kushtetutës,
dhe konkretisht të ekzistencës së “interesit publik”. Kufizimi i të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës
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KPrC), situata aktuale apo qasja praktike, në një farë mënyrë, po “rrëshqet” drejt
cënimit të të drejtave të tjera të garantuara të palëve, , siç u përmend “e drejta e aksesit
në gjykatë”. Nuk duhet harruar fakti se këto të drejta kanë një garancie të shumëfishtë,
kushtetuese dhe ligjore (në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar). Situata e re proceduriale,
që kanë sjell ndryshimet në KPrC, për gjykatat dhe palët, po ngjason apo mund
të konsiderohet “quasi” gjykim administrativ, ku procedura e gjykimit në këtë të
fundit është shumë e ngurtë dhe specifikisht e mirëpërcaktuar, pikërisht për shkak
të afateve të shkurtra të parashikuara për gjykimin dhe vendimmarjen e çështjeve
gjyqësore administrative. Sidoqoftë, qasja e gjykatave administrative është pak më e
ndryshme, kjo referuar nenit 25 të ligjit nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin
e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, miratuar
me datë 03/05/2012, që përcakton se: “1. Për zhvillimin e gjykimit, sipas parimit të një
procesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të arsyeshme, gjyqtari kryesues,
brenda 7 ditëve nga data e paraqitjes së padisë, kryen këto veprime: a) I kërkon paditësit
plotësimin e të metave të padisë, duke i caktuar atĳ një afat, deri në 10 ditë. Kur paditësi nuk
plotëson të metat e padisë, brenda afatit të caktuar, gjyqtari jep vendim për kthimin e padisë
dhe të akteve, që i bashkëlidhen asaj. Kundër këtĳ vendimi lejohet ankim i veçantë.....”. Siç
shihet qartë, nuk parashikohet mundësia e kthimit të menjëhershëm të akteve, pa i
dhënë mundësi dhe kohë palës për plotësimin e tyre. Ndërsa në gjykimet civile, kjo
qasje ndaj nenit 154/a të KPrC po vjen gjithmonë dhe në rritje. Kjo sjell në vëmendje
domosdoshmërinë për të patur kujdes në aplikimin e tĳ, në kuadër të këtyre
ndryshimeve, pavarësisht efekteve pozitive të përgjithshme të këtyre të fundit. Kjo,
me synim vendosjen e procesit gjyqësor civil në një rrugë të mirëpërcaktuar në çdo
aspekt procedurial të gjykimit, e lidhur dhe me zgjidhjen e mosmarrëveshjes në
mënyrë objektive dhe në kohë sa më të shpejtë të mundëshme. Kthimi i akteve, pa
i dhënë mundësi palës për t’i plotësuar ato, sjell në vëmendje një aspekt jo pak të
rëndësishëm të të drejtave proceduriale që i njihen palëve, siç cituam më lart, e drejta
për akses në gjykatë.25
Në këtë prizëm, rekomandohet që ndryshimet e bëra në KPrC nuk duhet të shoqërohen
me të tilla qasje, siç po vihet re në këto pak muaj, duke sjellë një situatë jo shumë të
favorshme për palët që i drejtohen gjykatës, pasi po kalohet nga një situatë tejzgjatjeje
të zgjidhjes së çështjes nga ana e gjykatave, në një situatë të pamundësisë për të
aksesuar në gjykata. Kjo përbën një aspekt shumë negativ të cënimit të të drejtave të
garantuara të palëve. Gjithashtu, një ndërhyrje legjislative pikërisht në nenin 154/a të
KPrC është e rekomandueshme, duke reduktuar mundësinë për cënim të të drejtave
proceduriale të palëve. Pra, që gjykatat të vendosin kthimin e akteve, vetëm pasi
duhet të respektojë edhe kushtin e ruajtjes së esencës së të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës,
si një nga aspektet e rëndësishme së të drejtës për një proces të rregullt ligjor, parashikuar në
nenin 42 të Kushtetutës...” Shih gjithashtu dhe vendimet e GJK të RSH-së: nr.9, datë02.04.2003;
nr.4, datë10.02.2005; nr.14, datë05.07.2005; nr.14, datë 03.06.2009; nr.38, datë 30.12.2010– Gjykata
Kushtetuese. Burim http://www.gjk.gov.al/web/Vendime _perfundimtare_100_1.php - (Konsultuar
për herë të fundit dt. 17.02.2018).
25
Në këtë drejtim praktika e GJK ka përvĳuar qëndrimin se: “...E drejta e çdo individi për t’iu
drejtuar gjykatës buron nga neni 42/2 i Kushtetutës. Përsa u përket gjyqtarëve , Kushtetuta i ka
deleguar ligjvënësit kompetencën që, nëpërmjet ligjit, të rregullojë në mënyrë të hollësishme
çështjet që lidhen me transferimin dhe përgjegjësinë disiplinore, por pa u shprehur për
të drejtën e ankimit të tyre dhe për organin që do të shqyrtojë këto ankesa. Jo vetëm kaq, por
legjislacioni ynë ka parashikuar të drejtën e akcesit të një numri funksionarësh publik nëpërmjet
rrugës gjyqësore...”(vendimi nr.24, datë 13.06.2007) – Botim. (2008). Kushtetuta e Shqipërisë me
interpretime të Gjykatës Kushtetuese. Tiranë, Shqipëri: bot. “Alb Juris”, 80.

88

t’i kenë dhënë një mundësi dhe kohë të mjaftueshme paditësit për plotësimin e të
metave që mund të konstatohen në padi dhe jo kthimin e menjëhershëm të akteve.
Vetëm elementi kohë duke referuar qasjes së mëtëjshme praktike, do evidentojë
domosdoshmërinë ose jo të ndryshimeve dhe të rregullimeve të mëtejshme, përfshirë
dhe parashikimet në nenin 154/a të KPrC-së.
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Puna e diferencuar me femĳet e veshtire
Ariola Rrushi
Qellimi i studimit:
Te evidentoje se cilet jane nxenesit me veshtiresi ne te nxene.
Te prezantoje rezultatet e perftuara nga anketimet dhe pyetesoret e zhvilluar me
nxenesit dhe mesuesit gjete studimit.
Te nxjerre ne pah nevojat e nxenesve me perparim te dobet / veshtiresi ne te nxene
.
Te plotesoje nevojat sipas kerkesave te nxenesve.
Ceshtjet do te trajtohen ne dy grupime :
Grupi I “nxënësit me përparim të dobët” .
Grupi II “nxënës me vështirësi në të nxënë” .
Metodologjia
Pjesemarres ne kete studim do te jene mesuesit e ciklit te ulet dhe te larte te shkolles
9-vjecare “Koli Dimo’’ Frasher/Fier , (me perkatesi moshore ‘nga 24 deri 62 vjec’
, gjinore ‘M dhe F’ e fetare te ndryshme) si dhe nxenesit e prinderit qe hasin
veshtiresi ne dy grupet e cituara me siper (perparim te dobet ) dhe (veshtiresi ne
te nxene), mund te fusim edhe nxenesit me prapambetje mendore.
Hulumtimi i materialeve baze dhe ndihmese.
Vezhgimi i oreve te ndryshme gjate procesit mesimor (i planifikuar dhe i
rastesishem) .
Anketime e pyetesore , drejtuar nxenesve , mesuesve dhe prinderve .
Perpunimi i te dhenave ne baze te programeve kompjuterike: Microcoft Word ,
Power Point etj.
«Një fëmĳë që vrapon drejt nesh për ta përqafuar apo për ta lavdëruar me shumë
dashamirësi ka nevojë në çdo çast për një përkëdhelje të tillë , jo kur na vjen për mbarë neve».
Leo Buscalia
Hyrje
“Nxënës me përparim të dobët” - të gjithë pak a shumë i referohemi atĳ grupi
nxënësish që ka rezultate akademike të ulta.Duke iu referuar kurrikulës, do të
thoshim që ky është pikërisht ai grup tek i cili synohet të arrihen objektivat minimale
të çdo lënde.
-Në temën tonë studimore nxënës me përparim të dobët kemi përfshirë nxënësit që
në përfundimet e semestrit të parë dhe në testet e zhvilluara në fund të programit të
semestrit rezultuan të vlerësuar me nota jokaluese , dhe ata nxënës që u vlerësuan
me notat 5 (pesë) dhe 6 (gjashtë).
Faktorët që ndikojnë në rezultatet e dobëta janë të shumta:
Piaget vlerëson më tepër aftësitë e individit në përparimin e zhvillimin e tĳ.
Vigotski vlerëson përvojat sociale te individit.
“Diagnostikimi i paaftësisë së nxënësit për të mësuar në shkollë dhe mënyrat për ta
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shmangur atë jane shume te rendesishme’’.
• Paaftësia për të mësuar është e ndikuar nga: vështirësia në të nxënë , nga prapambetje
mendore, nga hiperaktiviteti që shoqërohet me mungesë përqëndrimi, mungesë
komunikimi, agresivitet, nga probleme emocionale, faktorë stresantë etj
• E rëndësishme është : njohja e shkallës së inteligjencës së individit e lidhur kjo me
një sërë faktorësh: biologjikë, socialë, mjedisorë e arsimorë .
Sipas manualit të trajnimit të mësuesit për vështirësitë në të nxënë përfshihen:
•
Çrregullimet në të nxënë që përfshĳnë:
– Çrregullimet e aftësisë së të lexuarit .
– Çrregullimet e aftësisë matematikore .
– Çrregullimet e aftësisë së të shkruarit .
•Çrregullimi i deficitit në vëmendje dhe hiperaktivitetit .
•Çrregullimi i gjuhës së shprehur .
•Çrregullimi i aftësisë për koordinim motor .
Mund të ndodhë që fëmĳa të ketë edhe vështirësi në të nxënë dhe njëkohësisht edhe
prapambetje mendore, por këto janë dy gjëra të ndryshme (prandaj dhe nuk do
hyme ne thellesi te prapambetjes mendore tek nxenesit me veshtiresi ne te nxene).
Dr.Liew citon se “ Disa nga faktorët përcaktues të rezultateve të dobëta të nxënësve
jane ’’:
1) faktorët social-ekonomikë .
2) natyrën njerëzore të lidhur me shkallët e inteligjencës .
3)infrastrukturën e shkollës .
Ai shtron pyetjen :“A duhet të mbajë përgjegjësi mësuesi për rezultatet e ulta të
nxënësit?”
-Sipas profesor Stavri Llambirit ne: braktisja e fshehtë , një sfidë e sistemit.
“Arsimi i ngjan shndërrimit te pabarazisë së natyrshme në pabarazinë e padrejtë”.
DISA FAKTE
Nxënësit e notave 4-5 në krahasim me ata të notave 9-10:
-Inkurajohen 4-5 herë më pak;
-Qortohen 1 deri ne 6 herë më shumë;
-Ju drejtohen pyetje 4 deri ne 7 herë më rrallë.
Shkaqet mund të përmblidhen vetëm në një:
-Një ngatërresë ndërmjet MJETIT dhe QËLLIMIT (arritjet e nxënësve).
-Shmanget PËRGJEGJËSIA për arritjet e nxënësve , që është qëllimi i vetëm i mësuesit
dhe drejtorit të shkollës .
Të dhëna statistikore për shkollën “Koli Dimo” Frasher
• Në vitin shkollor 2011-2012 në shkollën “Koli Dimo” filluan mësimet në arsimin
e detyruar 353 nxënës, 183 nxënës CU dhe 170 nxënës CL.
• Gjithsej në shkollë ekzistojnë 17 klasa respektivisht 9 klasa për CU dhe 8 klasa
për CL.
• Stafi mësimor përbëhet nga 25 mësues, ndër të cilët 2 drejtues dhe mësues, 9 në
CU dhe 11 në CL dhe 3 CP.
• Nota mesatare e shkollës për CL është 7,5; ndersa per CU mbi 8.2
• Kalueshmëria e shkollës është 93 %, ku CL e ka 86% dhe CU e ka 99%. Nga analiza
e semestrit doli si një problem shumë i rëndësishëm kontigjenti i nxenesve te
“braktisjes se fshehtë”, pra nxënësit me nota 4-5.
• Nxënës ngelës janë 79 gjithsej nga të cilët 21 janë në 1 lëndë, 15 nxënës në 2 lëndë,
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43 nxënës në më shumë se 3 lëndë.
•
Në fokus të studimit tonë ka qenë jo vetëm ky grup nxënësish, por edhe një
pjesë e nxënësve të vlerësuar kalues, por me vlerësimin minimal..
Disa nga ceshtjet e rendesishme qe u ngriten ne pyetesore e anketime ishin :
1) -A vini me dëshirë në shkollë?
2) -A mendon se rezultatet e tua shkollore janë të kënaqshme?
3) -A keni ju një lëndë të preferuar ?
4) -Kjo lëndë të pëlqen sepse :
5) -Cila është lënda -lëndët që s’të tërheqin?
6) -Kjo ndodh sepse?
7) -A ke qenë i kënaqur me rezultatet e deritanishme ?
8) -Për të përmirësuar rezultatet mendon se ke nevojë për ndihmën e ?
(1.e prindit 2. të mësuesit të matematikës 3. të mësuesit të gjuhës 4. të shokëve
5.psikologut të shkollës 6. tjetër ndihmë 7.pa përgjigje ).
9)- A i ke shprehur ndonjëherë nevojat e tua ?
- Nëse PO i ke shprehur : (1. me prindërit 2. me shokët 3. me mësusit 4. me psikologun
5. me tjetër njeri 6. pa përgjigje).
10)- A e mban mend kur ke ndjerë nevojë për t’u ndihmuar nga të tjerët?
(-1. në klasë të parë 2. në ciklin fillor 3. në klasën e pestë 4. para 1 viti 5. para 2 vjetësh
6. këtë vit 7.Pa përgjigje) .
- Nxënësi ka disa nevoja : 1. shëndetësore 2. sociale: a- mbështetje nga mësuesit ,
b-përkrahje nga shokët 3. pedagogjike 4. apo ndonjë nevojë tjetër .
Mendoj se shkaku i këtyre nevojave vjen nga : 1. paaftësi fizike 2. zhvillim i vonë
mendor 3.nga vështirësi në të lexuar 4. nga paaftësi në të kuptuar 5. vështirësi në
koceptimin e matematikës 6. nga probleme familjare: a-sociale , b-ekonomike 7.
ç’rregullime të vëmendjes 8. nga probleme me shokët e klasës 9. apo dicka tjetër.
• A ka shfaqur nxënësi dëshirë në plotësimin e nevojave të tĳ ?
• Prej sa kohësh mendoni se ekzistojnë këto nevoja ?
• A shpreh nxënësi lirshëm dëshirat dhe nevojat e tĳ ?
• Shpreh nevojën: 1. materiale 2.emocionale 3.afektive 4.fizike 5.Pa përgjigje .
• Nxënësi ka nevoja : 1. shëndetësore 2. sociale : a- mbështetje nga mësuesit bpërkrahje nga shokët 3. pedagogjike 4. apo ndonjë nevojë tjetër .
• Mendoni se shkaku i këtyre nevojave vjen nga : 1. paaftësi fizike 2. nga vështirësi në
të lexuar 3. nga paaftësi në të kuptuar 4. nga probleme familjare 5. nga probleme
me shokët e klasës 6. nga probleme ekonomike 7. apo diçka tjetër 8. Pa përgjigje .
• A ka shfaqur nxënësi dëshirë në plotësimin e nevojave të tĳ ?
• Prej sa kohësh mendoni se ekzistojnë këto nevoja ? 1.nje vit 2.dy vjet 3. prej disa vitesh
4. apo afat tjetër kohor.
• A i shpreh nxënësi lirshëm dëshirat dhe nevojat e tĳ ?
• Nevoja e nxënësit sipas jush është : 1. e shprehur 2. e ndier 3. e nënkuptuar 4. e
pashprehur.
Pra : Nevojat e nxënësve me përparim të dobët do t’i gruponim kryesisht në
nevoja pedagogjike, sociale, psikologjike, emocionale .
Në ndërtimin e anketave u dhane pyetje e alternativa zgjedhjeje jo gjithnjë të
drejpërdrejta, por që analiza e tyre ndihmon në zbulimin e nevojave. Një ndërtim i
tillë u be për të qënë sa më te kuptueshme dhe te përshtatura për nivelin e nxënësve
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që janë në qendër të studimit.
•
P.sh .Pyetja e parë që u drejtohet është: - A vini me dëshirë në shkollë?
Rreth 80 % e tyre u shprehen se vĳnë me dëshirë ne shkollë , dhe 18 % se nuk vĳnë
me dëshirë.
Shifra e dytë tregon se këta nxënës nuk vĳnë me dëshirë .
Pra kanë nevoja afektive , emocionale e sociale; kanë nevojë për mbështetjeje e
përkrahje.
Nevojat e nxënësve të grupuara dhe argumentet përkatëse:
-Nevoja emocionale argumentohet me faktin që si shkak të përparimit të dobët disa
prej nxënësve pranojnë se s’kanë dëshirë të mësojnë, te tjere i tërheq diçka tjetër dhe
nje pjese me e vogel janë të paaftë .
-Pra 1/5 në total e nx. janë të pamotivuar, gjë që mund të vĳë si rrjedhojë e situatave të
pakëndëshme në familje , mungesë stimuli nga mësuesi , si edhe për shkak të
problemeve te ndryshme moshore e shendetesore.
-Ne pergjithesi nxenesit deklarojnë se mësuesit s’kanë besim tek ata , me pak fjalë
ndjehen
të braktisur e të pavlerësuar. Kanë humbur besimin se mund t’i përmirësojnë
rezultatet e tyre , vetëvlerësimi i tyre është minimal dhe s’kanë aspak motivim të
brendshëm.
Mësuesit e prindërit në funksion të nevojave emocionale shprehen:
• Mësuesi vlerëson 19% nevojat emocionale dhe 37% nevojat afektive .
• Prindi pranon se fëmĳa ka 40% nevoja emocionale dhe 15% afektive
• Në nevojat emocionale të përmendura kemi parasysh edhe largimin e ankthit
, frikës , presionit shpirtëror të cilat ndikojnë hapur në përgjigjet e nxënësve e
rrjedhimisht në arritjet e tyre akademike.
• Nevoja për trajtime psikologjike
Rreth 48 % s’janë të kënaqur me rezultatet e tyre shkollore ;
Rreth 22% e nxënësve deklarojnë se janë të kënaqur me rezultatet që kanë ( në të
vërtetë janë nx. të dobët) .
Dhe 30% nuk dinë t’i përgjigjen kësaj pyetje ( ose nuk pranuan ) .
Dy grupet e fundit jane përfshirë nxënës që kanë çrregullime në të nxënë , ata s’arrĳnë
të konceptojnë dallimin e “të përparuarit” me “të dobëtit”, por grupi i fundit mund
të ketë edhe çrregullime të sjelljes shendetesore.
• Si shkaktarë të rezultateve të ulta 3% e nxënësve paraqesin aftësinë për të lexuar,
4% s’kupton atë që lexon, 9% s’mbajnë mend,
• 27% s’ kuptojnë matematikën, 16 % nuk përqëndrohen në mësim,
• Pra 59 % në total janë me çrregullime në të nxënë , kjo dëshmon për kombinim të
nevojave psiko-pedagogjike .
Asnjë nxënës nuk zgjedh ndihmën e psikologut si alternativë për përmirësim
(megjithese pozicioni i psikologut te shkolles nuk funksionon me shume se nje here
ne muaj , dhe kjo behet fiktive).
Plotësimi i nevojave pedagogjike
-Kërkon përdorim metodash e teknikash më të përshtatshme për këtë kategori
nxënësish .
-Një punë më të detajuar për t’i lehtësuar në konceptimin e lëndëve të vështira sipas
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tyre.
-Dhënie detyrash që përballohet prej tyre.
-Punë e diferencuar.
-Orar më i zgjatur me ta.
Pra “më shumë përkushtim” nga stafi pedagogjik. Është e nevojshme që mësuesi ta përshtasë
lëndën sipas mundësive të tyre, si në aspektin cilësor edhe në atë sasior.
Nevoja sociale ndjehet
• Në raporte pothuajse të barabarta nga prindërit dhe mësuesit .
• Nga nxënësit 18 % e tyre deklarojnë se vĳnë pa dëshirë në shkollë , 10 % e tyre nuk
ndjehen të përfshirë në bisedat e lojrat me bashkëmoshatarët , 14 % deklarojnë se
nuk u pëlqen shoqëria që kanë.
• Në pyetjen se si do përmirësojnë rezultatet 34% e nxënësve gjejnë zgjidhje në
plotësimin e nevojave sociale .
Sipas Vigotskit “Nënvleftësimi i nevojave sociale mund të çojë në trauma te renda
psikologjike per nxenesit”.
Të shprehurit e nevojave sipas nxënësve :
• Jo te gjithe nxenesit i deklarojnë nevojat e tyre.
• Sipas mësuesve 41 % i deklarojnë dhe sipas prindit 72 % i deklarojnë
• Fakti që një pjesë e konsiderueshme nxënësish nuk i shpreh ka të bëjë me nevojen
për komunikim e besim të tyre tek më të rriturit , me nevojën për t’u ndjerë të
vlerësuar e jo të braktisur.
Koha e shfaqjes së nevojave:
• Pjesa me e madhe në vitet e Ciklit Fillor , dhe me pas duke u ulur në 2 vitet e
fundit dhe në vitin e fundit akoma me e ulet.
• Sipas mësuesve dhe prinderve prej shumë kohesh dhe ne me pak se në 1-2 vitet
e fundit .
Nga sa u tha me siper tregon se ekzistojnë nevoja për trajtime të veçanta për nxënësit
me çrregullime në të nxënë të shfaqura prej kohësh , por e rëndësishme është të
plotësohen nevojat e shfaqura në vitet e fundit të lidhura me problemet që sjell
mosha , probleme komunikimi , mirëbesimi , e shendetesore.
Rekomandime
• Çdo mësues duhet të njohë mirë individualitetin e nxënësit me të cilin flet,
komunikon, shpjegon.
• Të marrë informacion rreth faktorëve të tjerë familjarë, socialë, mjedisorë etj.
• Gjatë punës së tĳ mësuesi duhet të marrë parasysh veçoritë e zhvillimit të
nxënësve.
• Mësuesi e prindi duhet të bashkëpunojnë me psikologun e shkollës , apo qendra
të specializuara për të testuar psikologjikisht fëmĳën me rezultate të dobta , për
të përcaktuar nëse fëmĳa ka çrregullime në të nxënë , apo prapambetje mendore ,
çrregullime të mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitet.
• Mesuesi
• Duhet të këmbëngulë në realizimin e gjithëpërfshirjes në mësim , duke luftuar
braktisjen e fshehtë.
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• Të motivojë nxënësit .
• Të gjejë forma e mënyra pune që të nxisë dëshirën për pjesëmarrje aktive në
mësim.
• Të krĳojë, në bashkëpunim me psikologun dhe prindërit e fëmĳës , një plan
individual pune për fëmĳët me vështirësi në të nxënë.
• Të nxisë dhe të ruajë interesin , iniciativën dhe motivimin në aktivitetet akademike
dhe rritjen e nivelit të performancës bazuar në aftësitë intelektuale.
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Grupet e fundme te zgjidhshme
MSc. Edmira Dedja
Gjimnazi “ Ahmet Dakli” Elbasan
Hyrje
Në matematikë dhe në mënyrë të veçantë në fushën e teorisë së grupeve, një grup i
zgjidhshëm (solvable ose soluble group) është një grup, i cili mund të ndërtohet nga
grupet abeliane duke përdorur shtrirje. Kështu, një grup i zgjidhshëm është një grup
seria e derivuar e të cilit mbaron në një nëngrup trivial.
Historikisht, fjala “i zgjidhshëm“ e ka zanafillën në teorinë e Galuait dhe vërtetimin
e përgjithshëm të moszgjidhshmërisë së një ekuacioni të gradës së pestë. Kështu, në
mënyrë më specifike, një ekuacion polinomial është i zgjidhshëm me rrënjë atëherë
dhe vetëm atëherë kur grupi korrespondues Galua i tĳ është i zgjidhshëm. Qëllimi
i këtĳ punimi është të paraqesë në mënyrë të thjeshtë dhe të përmbledhur disa
rezultate që kanë të bëjnë me grupet e zgjidhshme. Duke pasur parasysh thënien
e George Polya “në qoftë se egziston një problem të cilin ju nuk e kuptoni, egziston
një problem më i thjeshtë të cilin mund ta kuptoni “, grupet e zgjidhshme përdoren
shpesh për të reduktuar një lidhje rreth një grupi më të komplikuar në një lidhje rreth
një serie grupesh me strukturë të thjeshtë: grupet abeliane (dhe në rastin me të fundit
në grupet ciklike me rend të thjeshtë ).
Njohuri përgatitore
Në të gjithë punimin do të paraqesi një grup. Me 1 do të simbolizojmë grupun
grupin abstrakt ciklik të rendit pra,
. Me
trivial. Do të shënojmë me
dhe
shënojmë grupin simetrik dhe alternative, respektivisht.
do të përdoret
pra kopjen e 4-grupit Klein brenda
për të shënuar grupin
.
Përkufizim 0.2.1. Do të quajmë seri të

një varg të fundëm nëngrupesh

të tilla që
për të gjitha
Numri
quhet gjatësi e serisë, grupet ,
,
… , quhen terma të serisë dhe grupet herës
,
,… ,
faktorë të serisë.
Përkufizim 0.2.2. Një seri e
normale të .

do të quhet normale në qoftë se termat e saj janë nëngrupe

Përkufizim 0.2.3. Një seri kompozim e

është nje seri faktorët e së cilës janë të thjeshtë.

ku
dhe
është
Perkufizim 0.2.4. Një faktor kryesor i është një herës
një nëngrup normal minimal i
. Një seri kryesore e është një seri normale faktorët e së
cilës janë kryesorë (chief).
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Përkufizim 0.2.5. Në qoftë se

dhe centralizues të

, do të quajmë normalizues të

në

në

Përkufizim 0.2.6. Themi se një element është i konjuguar me një element nëpërmjet një
që shpesh shkruhet
. Për më tepër, për
elementi në qoftë se
, shkruajmë

dhe themi se
me

është i konjuguari i

në

(kuptohet nëpërmjet

). Për çdo

shënojmë

Përkufizim 0.2.7. Një seri normale

e grupit

quhet qëndrore në qoftë se gjithë faktorët e saj janë centralë domethënë, në qoftë se

ose në mënyrë ekuivalente , në qoftë se

për të gjitha

.

Përkufizim 0.2.8.
a)
Do të themi se kënaq kushtin e maksimalitetit (max) në qoftë se çdo bashkësi jo
boshe nëngrupesh të ka një element maksimal .
b)
Do të themi se kënaq kushtin e minimalitetit (min) në qoftë se çdo bashkësi jo boshe
nëngrupesh të ka një element minimal .
Pohim 0.2.9. Le të jetë
a)
min).

Në qoftë se

b)
Në qoftë se
(respektivisht min).

dhe

.

kënaq max (respektivisht min), atëherë
dhe

kënaq max ( respektivisht

kënaqin max (respektivisht min), atëherë
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kënaq max
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99

100

101

102

103

104

105

106

107
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Krĳimet folklorike te krahinave tuaja
Brunilda Xhelaj
Shkolla 9- Vjecare “Meleq Gosnishti”
Lenda:Gjuhe Shqipe 8
Tema:” Krĳimet folklorike te krahinave tuaja”
Synimi:
• Te realizojne nje projekt kerkimor me karakter deshmues mbi shumellojshmerine
e veshjeve popullore shqiptare,karakteristikat e valleve popullore
shqiptare,gatimeve tradicionale, legjendave etj.
• N/Temat:
• Te gjejne faktoret qe kane ndikuar ne larmine dhe pasurine e madhe te valleve
dhe veshjeve popullore ne trevat shqiptare.
• Te nxjerrin ne pah karakteristikat dalluese per secilen treve.
• Te shpjegojne se sa e rendesishme eshte njohja e krĳimeve folklorike te krahinave
qe u perkasin.
• Objektivat: Nxenesit te jene te afte:
• Te realizojne nje projekt me karakter deshmues mbi shumellojshmerine e valleve,
veshjeve popullore,kengeve te dasmes,vajeve,gatimeve te trevave Shqiptare.
• Te vleresojne permes nje projekti ne grup larmine dhe pasurine e madhe folklorike
te trevave Shqiptare.
Perfituesit:
Nxenesit e klasave te VIII
Koha e aplikimit:
Shtator - Dhjetor
Hapesira e aplikimit: Kater ore mesimore
Metodat:
• Pune ne grup
• Rrjeti i diskutimeve
• Turi i galerise
• BRAINSTORMING
• Diskutim i lire.
Mjetet burimore:
• Tekste te ndryshme shkollore
• Materiale nga interneti
• Informacione nga prinderit
• Perdorimi i cd dhe videoprojektorit
• Fotografi te ndryshme
Pershkrimi i projektit:
Nr

Veprimtarite kryesore

Afati

Zbatuesit

Ora 1

Prezantim i temes dhe ndarja e grupeve te punes

1 ore

Mesuesi

Ora 2

Kontrolli dhe grumbullimi i informacionit

1 ore

Mesuesi dhe nxenesit

Ora 3

Prezantimi i punimeve nga grupet e nxenesve

1 ore

Mesuesi dhe nxenesit

Ora 4

Perpunimi i te dhenave dhe paraqitja e projektit

1 ore

Nxenesit

Produktet e pritshme te projektit:
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• Te gjejne faktoret qe kane ndikuar ne larmine dhe pasurine e madhe te valleve
dhe veshjeve popullore ne trevat Shqiptare.
• Te nxjerrin ne pah karakteristikat dalluese per secilen treve.
• Te afte t’i konkretizojne keto krĳime dhe vlera tradicionale.
• Postera ,albume.
Ora e pare:
Lenda: Gjuhe Shqipe
Klasa: VIII
Tema: Prezantimi i temes; “Krĳimet folklorike te krahinave tuaja”.
Qellimi:
• Te njohim nxenesit me temen e projektit dhe te ndajme detyrat.
Objektivat:
•
Te ndahen nxenesit ne grupe pune dhe te percaktohen detyrat per secilin
grup.
• Te orientohen per burimin e informacionit te domosdoshem.
• Te percaktohen detyrat per oren tjeter te projektit
Mjetet e punes:
• Derrase e zeze
• Shkumesa
• Fotografi te ndryshme
• Libra me krĳime folklorike
• Libri i nxenesit
• Materiale te ndryshme nga interneti
Struktura e mesimit:
Fazat e struktures

Strategjite mesimore

Veprimtarite e nxenesve

Parashikimi
Ndertimi i
njohurive
Perforcimi

Brainstorming

Ndertimi i shprehive

Organizimi i
nxenesve
Pune me nxenesit

Pune ne grupe

Diskutim i ideve

Pune me grupet

Shkrim i lire.

Nxitja e diskutimit

Pune individuale

Parashikimi:
Brainstorming: Stuhi mendimesh
E nis oren e mesimit me pyetje per diskutim dhe informacione te nxenesve te marra
nga prinderit.
• Ciles krahine i perkisni?
• Cilat jane krĳimet folklorike te krahinave tuaja?
• Sillni krĳime te ndryshme folklorike te krahinave tuaja.
Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Ndaj nxenesit ne grupe pune sipas origjines nga vĳne.
• Secili nxenes pershkruan informacionet e degjuara dhe te marra per krĳimet
folklorike te krahinave qe ata jane.
• Nxenesit me pas vendosin per temen qe do te diskutojne sipas grupeve
Disa prej temave do te jene:
• Pergatitni nje material mbi llojin e valleve shqiptare sipas trevave ne Shqiperi e
me gjere.Ku afrojne dhe dallojne ato me njera-tjetren?
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• Veshje karakteristike te zones.
• Kenget e dasmes dhe vajet karakteristike te zones.
• Legjendat me te bukura te zones.
• Krĳoni nje album me veshje te krahinave te ndryshme.
Perforcimi:
Parashikimi me terma paraprake
Shkruaj ne derrasen e zeze fjalet:
• Folklor
• Krĳim
• Krahine
• Veshje
• Valle
• Dasma
• Vaje
Nxenesit me keto fjale krĳojne nje shkrim te lire i cili lexohet me pas nga ata ne klase.
Konkluzioni i ores se mesimit.
Ora e dyte:
Lenda: Gjuhe Shqipe
Klasa: VIII
Tema: Kontroll dhe prezantim paraprak i punimeve te nxenesve.
Qellimi:
• Te permbledhim punen ne grupe.
Objektivat:
• Te rendisin punen e kryer brenda grupeve.
• Te grumbullojne materialet sipas nje rregulli te caktuar.
Mjetet e punes:
• Derrase e zeze
• Shkumesa
• Foto te ndryshme
• Informacione nga prinderit
• Materiale te ndryshme nga internet.
Struktura e mesimit:
Fazat e struktures

Strategjite mesimore

Veprimtarite e nxenesve

Organizimi i nxenesve

Parashikimi
Ndertimi i
njohurive

Diskutim ne grupe

Ndertimi i shprehive

Pune me nxenesit

Prezantim-vezhgim

Diskutim i ideve

Pune me grupet

Permbledhje
informacioni

Nxitja e diskutimit

Pune individuale

Perforcimi

Parashikimi:
Diskutim me klasen dhe me pas ne grup.
• Nxenesit ndahen ne grupe
• Fillon diskutimi brenda cdo grupi (nxis diskutimin me pyetje)
• Mblidhet materiali dhe nxenesit japin mendimin se si do te paraqesin punen e
tyre para klases.
• Perzgjidhen nxenesit qe do te prezantojne punen e grupit.
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Ndertimi i njohurive:
Prezantim-vezhgim
Perfaqesuesit e secilit grup te perzgjedhur nga lideri i tyre prezantojne punen para
klases (puna paraprake).Pasi nxenesit mbarojne prezantimin, shoket e tjere jane te
lire:
• Te bejne pyetje
• Te japin vleresime
• Te kerkojne me teper informacione
• Te shpallin grupin qe ka punuar me mire
Perforcimi:
Permbledhje e informacionit
Pasi vezhgohet puna e grupeve, synohet dhenia e disa udhezimeve per te vazhduar
dhe paraqitur punen ne oren tjeter te temes se projektit.U caktohen detyra lidereve
te grupeve.
Ora e trete:
Lenda: Gjuhe Shqipe
Klasa: VIII
Tema: Prezantimi i temes se projektit nga secili grup.
Qellimi:
• Te aftesohen ne prezantime sa me te qarta e te bukura te informacioneve te tyre.
• Objektivat:
• Te aftesohen nxenesit qe ta prezantojne bukur,me nje gjuhe te zgjedhur punen e
tyre.
• Te ndergjegjesohen te pranojne gabimet apo verejtjet miqesore qe u behen per
punen.
• Te respektojne dhe vleresojne punen e shokeve.
• Te japin opinionet e tyre per trashegimine kulturore popullore dhe rolin e tyre ne
ruajtjen e ketyre vlerave.
• Mjetet e punes:
• Projektor
• Laptop
Struktura e mesimit:
Fazat e struktures
Parashikimi
Ndertimi
hurive
Perforcimi

i

njo-

Strategjite
mesimore
Permbledhje
e
strukturuar

Veprimtarite e nxenesve

Organizimi i nxenesve

Ndertimi i shprehive

Pune me nxenesit

Prezantim

Diskutim i ideve

Pune me grupet

Vleresim

Nxitja e diskutimit

Pune individuale

Parashikimi:
Permbledhje e strukturuar
• E nis procesin mesimor me nje permbledhje te asaj qe eshte realizuar ne oret e
para.
• Lideret e grupeve pershkruajne me pak fjale menyren se si ka ecur menaxhimi i
punes brenda secilit grup
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• Nxenesit fillojne prezantimin e projektit
Ndertimi i njohurive:
Pefaqesuesit e secilit grup bashke me anetaret e tjere te grupit prezantojne punen e
tyre nga ana teorike.
Prezantimi synon:
• Njohja me Trashegimine materiale dhe shpirterore te trevave shqiptare
• Nxjerrja ne pah i karakteristikave dalluese te seciles treve.
Perforcimi:
Vleresimi nga ana e mesuesit bazohet ne:
• Paraqitjen e materialeve ne kohen e caktuar.
• Permbajtjen e materialit ne lidhje me temen e projektit.
• Cilesine e organizimit te punes per te arritur objektivat e projektit.
• Menyren e bashkepunimit brenda grupit,frymen e tolerances,pergjegjesise,mire
kuptimit etj.
• Aftesite krĳuese ,perdorimin e teknikave terheqese dhe perdorimin e nje gjuhe te
zgjedhur, te pasur dhe pa gabime drejtshkrimore ne prezantimin e projektit.
Ora e katert:
Lenda: Gjuhe Shqipe
Klasa: VIII
Tema: Rikujtimi, percjellja dhe ruajtja e krĳimeve folklorike te trevave shqiptare.
Qellimi:
• Te aftesohen nxenesit ne menyre te tille qe informacionin e marre ta paraqesin
duke percjelle ruajtjen vlerave kulturore popullore.
Objektivat:
• Te pregatiten postera te ndryshme.
• Te pregatiten albume te cilat percojne mesazhe per ruajtjen e krĳimeve folklorike
te trevave shqiptare.
• Te kene ide te qarta ne marrjen e informacioneve ,ruajtjen dhe percjelljen
ekrĳimtarise folklorike.
Mjetet e punes:
• Albume
• Postera
• Materiale te ndryshme nga internet
• Materiale te ndryshme nga prinderit,gjysherit.
Struktura e mesimit:
Fazat e struktures

Strategjite mesimore

Veprimtarite e nxenesve

Organizimi i nxenesve

Parashikimi

Brainstorming

Ndertimi i shprehive

Pune me nxenesit

Pune ne grupe

Diskutim i ideve

Pune me grupet

Vleresim

Nxitja e diskutimit

Pune individuale

Ndertimi i
hurive
Perforcimi

njo-

Parashikimi:
E nis procesin mesimor me pyetje per diskutim:
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• Cilat jane krĳimet folklorike te cdo treve shqiptare? Po te krahinave tuaja?
• Detyrat qe i dalin secilit prej nesh per ruajtjen dhe percjelljen e ketyre vlerave .
Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Nxenesit te ndare ne grupe e pasqyrojne punen e tyre ne postera dhe krĳime te
ndryshme artistike ,albume duke i reklamuar ne formen e nje ekspozite.
• Perforcimi:
• Vleresimi
• Duke u mbeshtetur mbi punimet e realizuara nga ana e nxenesve.
• Per sjelljen e ideve kreative nga ana e tyre
Ne konkluzionet e perfundimit te projektit do te marrin pjese mesuesit e letersise,
drejtoria, perfaqesues nga komuniteti qe kane kontribuar e jane interpretues apo
dashamires te folklorit te popullit tone.
Pas konkluzioneve e diskutimeve te lira ,do te kete kenge e interpretime te gjinive te
ndryshme folklorike te cilat do te interpretohen dhe para shkolles.
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Study of polyphenols in diﬀerent years in olive oil samples
Jonida Canaj
Institute of Public Health, Department of Environment and Health, Albania
Abstract
Olive oil provides a rich source of natural antioxidants. Hydrophilic phenols are natural
antioxidants that are abundant in virgin olive oil. Classes of hydrophilic phenols found in
virgin olive oil (VOO) are phenolic alcohols, phenolic acids, flavonoids, lignans, Oleuropeine,
etc, which are present in olive fruit, are the most abundant phenolic antioxidants to virgin
olive oil. Specific mechanisms have been identified in which phenolic compounds in the olive
oil matrix in preventing of cancer and cardiovascular disease, among other health benefits.
This study reports the concentration of total poly phenols in olive oil samples with diﬀerent
varieties, in diﬀerent period of collation of olives to choose the right sample of olive oil which
contains high level of poly phenols.
In this work are analyzed some samples of domestic and imported olive oils in 2015s and
some samples in 2016s. The method used for determining the total poly phenols is FolinCiocalteu. Measurements are performed in UV-VIS spectrophotometer in 725nm wavelength.
It is observed that the concentration of total poly phenols varies from 11.1mg / Kg to 313.13mg
/ Kg. Max values of poly phenols in domestic olive oils are 244.5mg caﬀeic ac /Kg (2016) and
313.13mg caﬀeic ac /Kg (2015); in imported samples max value of poly phenols is 135.65 mg
caﬀeic ac /Kg. The results of the chemical analysis supported that olive oils vary greatly in the
concentration of phenolic compounds. The samples of olive oil of high quality contain high
level of total poly phenols.
The amount of poly phenols contained in olive oil depends on the type of cultivar, the period
of collation of olives, the process of extraction and storage conditions.
Keywords: poly phenols, olive oil, storage conditions, cultivar.

Introduction
Olive oil is a very important agricultural product of the Mediterranean region,
as: Spain, Italy, Greece, Turkey, etc. This fruit contains up to 70 % water, called
water vegetation. Its content varies depending on the cultivar and environmental
conditions. The fruit can contain up to 30 % oil. Olive oil is a mixture of triacilglicerols
and secondary substances including polyphenols, alcohols, vitamins (vit. E), volatile
components, component olive water and microscopic particles. Polyphenol intake
has been associated with low cancer and coronary heart disease mortality rates. The
minor components, particularly the phenolic compounds, in olive oil may contribute
to the health benefits derived from the Mediterranean diet. (Maria –Isabel Covas et
al., 2006) Virgin olive oils are known to be more resistant to oxidation than other
edible oils because of their natural antioxidant content, as polyphenols and relatively
low content of polyunsaturated fatty acids (Garcia et al., 2002; Cinquanta et al., 2001;
Okogeri and Tasioula-Margari, 2002). Extra virgin olive oil (EVOO) is the highest
grade of olive oil and is produced from fresh olives using mechanical extraction
processes and without the use of excessive heat, chemical interference or blending
with other edible oils.
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Among the antioxidants, there are compounds that have been associated with human
health benefits. They absorb free radicals and appear to have a positive impact on
cardiovascular and cancer ailments, as attributed to the Mediterranean diet. They
also act as anti inflammatory, as confirmed in clinical studies. Polyphenols are an
important class of antioxidant in olive oil.
The phenolic compounds correlate with key sensory oil properties: bitterness and
pungency, which are associated with olive oil style. Olive oil classification as mild,
medium or robust can be associated to the total phenol content.
Robust olive oils tend to have a Total Phenol level above 300 mg/kg (mg Caﬀeic acid
/kg equivalent), while oils perceived as mild have levels below 180 mg/kg.
Material and method
Sample collation
Olive oil samples with a wide range in quality composition were obtained which
represent a range of olive oils produced in Albania and imported samples in our
country.
The oils were transferred to dark bottles and stored in refrigerator (4oC) to evaluate
the eﬀect of those conditions on the quality of the sample.
Reagents: Hexane, methanol of high purity; bidistilled water; Folin Ciocalteu reagent
manufactured by Sigma Aldrich for determining the phenol; caﬀeic acid produced
by Cayman Chemical Company; Anhydrous sodium carbonate powder with 35%
concentration in aqueous solution.
Method
Total polyphenolic compounds content was determined by spectroscopic FolinCiocalteu method and was expressed in (mg caﬀeic acid /Kg). For the preparation
of calibration curve 2.5 ml aliquot of diﬀerent concentrations were mixed with 0.25
ml Folin-Ciocalteu reagent, 2,5 ml ultrapure water, 5 ml Na2CO3 solution and 5ml
distilled H2O.
Absorption was read after 2 h at l= 725 nm in rapport with a blank solution (2,5 ml
bidistilled water, 0,25 ml Folin-Ciocalteu phenol reagent and 5 ml Na2CO3 solution).
The polyphenolic compounds were extracted with methanol 60:40 (v:v) and hexan.
The polyphenols amount was determinate in fraction separated by centrifugation
and the aqueous layer removed. This process repeated twice and the two aqueous
layers were combined. A 200 uL aliquot of the aqueous extraction was diluted to
0.25 ml Folin-Ciocalteu reagent, 2,5 ml ultrapure water, after 5 minutes added 5 ml
Na2CO3 solution and 5 ml distilled H2O.
The absorption was read at 725 nm using a UV spectrophotometer, and calibrated with
the absorbance of caﬀeic acid prepared in the same way resulting in concentrations
given as mg total phenolic/kg oil expressed as caﬀeic acid equivalents based on the
calibration curve.
Results and Discussion
In this work are analyzed 28 samples of olive oil to study the content of total phenols
in these samples, of which 9 samples are imported olive oil.
From the results obtained there is an interval of content of polyphenols depending
on variety and on the quality of the oil.
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Sample No. 3 contains less polyphenols in the group of samples of domestic olive
oil samples (20015), this is a sample taken in the market and its label is "olive oil",
it is an oil sample with not a high quality, so expect a lower result of total phenols.
This result may indirectly tamping and inadequate conditions of storage, the time
of harvesting the fruit of the olive tree, the production process and storage time to
market.
Samples with higher content of total phenols is in group samples of local olive oil
(sample no 7), which is a sample taken directly from the factory (2015). Regarding
imported group samples, sample with lower content of phenols is sample no.2,
which is a sample labelled "olive oil delicate" and sample with the highest content
is sample No.8. If we compare the two groups of samples taken for analysis, it is
noted that the samples containing olive oil of high quality (virgin oil, extra virgin),
containing phenol in amounts greater than the others.

Graf.no 1. It is shown the concentration of imported samples

Graf.no 2. It is shown the concentration of domestic samples of 2015 and 2016 year.

Regarding the content of polyphenols in domestic samples of 2015 and 2016, it is
shown that the mean value of phenolic compounds of samples (2015) is 147.84 mg/Kg
and samples (2016) is 145.99 mg/Kg. Maximum value of samples (2015) is 313.13 mg/
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Kg and samples (2016) is 244.54 mg/Kg. Minimum value of samples (2015) is 11.21
mg/Kg and samples (2016) is 68.3 mg/Kg. Samples of 2015 are more rich in conteinig
phenolic compounds because of climatic conditions, period of olive harvesting.

Graf.no 3. It is shown the concentration of three groups of samples of 2015 and
2016.
Mean value of imported samples is 135.65 mg/Kg, this value will been higher if the
samples will been taken directly to the factory because the resting time to the market
is in a long period. On the other hand domestic samples are collected directly in the
factory and are analyzed in laboratory.
Recommendations
Performing analysis of total phenols gives instructions oil producers for their labeling.
Antioxidant capacity of polyphenols plays an important role in the stability of
olive oil, given that there is a connection between the amount of polyphenols and
resistance to oxidation over time.
It recommended that customer care in the selection of olive oil, to get an oil quality
with high content of polyphenols, to see the labelling of oil quality and expire date
to choose a fresh sample where polyphenols are more present than in a sample
produced a year ago.
Conclusions
Extra virgin olive oils contain higher levels of beneficial compounds including
antioxidant phenolic compounds.
The amount of poly phenols contained in olive oil depends on the type of cultivar,
the period of collation of olives, the process of extraction and storage conditions.
Polyphenols are one type of numerous health-protective antioxidants that are found
in extra virgin olive oil. Like other antioxidants, polyphenols fight oxidative stress
and may fight against aging-related diseases like heart disease, high blood pressure
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and cholesterol, and certain types of cancer.
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Disleksia
Erjola Rama
Nuk ka hulumtime të mirëfillta ose më saktë ka trajtime jo të plota rreth temës së
disleksisë. Mungesa e informacionit nga mësuesit në lidhje me këtë dëmtim dhe
çështje të ndryshme që paraqet potencialisht, mund të pengojnë zhvillimin normal
arsimor dhe psikologjik të fëmĳëve që janë me disleksi. Këta fëmĳë mund të jene
joqellimisht te diskriminuar dhe nuk janë përfshirë në mënyrë të barabartë në klasë,
e cila mund të shkaktojë probleme sociale në jetën e tyre të mëvonshme. Duke ditur
që arsimi ka një ndikim të rëndësishëm mbi cilësinë e jetës së një personi, mungesa
e edukimit të përshtatshëm per fëmĳët me disleksi mund të pengoje në zhvillimin
e tyre dhe për këtë arsye të rezultojë në përjashtimin e tyre në shoqëri. Mungesa e
njohurive në lidhje me disleksinë kërcënon sukses në shkolla, punësim dhe mund
të shkaktojë ndarjen sociale (EDA, 2013). Prandaj njohja e mësuesve në lidhje me
disleksinë është me rëndësi të madhe për këta fëmĳë qe të kenë një jetë më të mirë.
Ky hulumtim mund të kontribuojë në procesin e përfshirjes së fëmĳëve qe jane me
disleksi në shkollat e përgjithshme.Mësuesit me njohuri të përditësuara per disleksinë
mund të jenë ndihmë e mirë për fëmĳët që përballen me një sfidë të tillë.
Disleksia është paaftësia më e zakonshme e leximit. Pesëmbëdhjetë në njëzet për
qind e popullsisë përballen me simptoma të ndryshme të disleksisë, të tilla si:
drejtshkrim i dobët, rrjedhshmëri në lexim dhe vështirësi në të shprehur veten."Ky
çrregullim ndodh gjatë gjithë jetës, në të lexuar, frenim të qënit thjesht një nga
manifestimet e tĳ". Këto vështirësi në drejtshkrim dhe rrjedhshmeri të të lexuarit të
fjalëve që lidhen me përpunimin e dobët fonologjik, karakterizojnë disleksinë si një
vështirësi e veçantë e të mësuarit. Inteligjenca nuk mbetet e prekur për personat me
disleksi. Shpesh mund të ketë talente në fusha të ndryshme të tilla si: arti, dizajni,
shkenca kompjuterike, muzikë, shitje dhe mekanikë. Në vitet e fundit, ka pasur një
njohje të gjerë të vështirësive specifike të të mësuarit. Ndërsa kuptimi akademik
i këtyre vështirësive të mësuarit dhe leximit eshte rritur, standardet dhe cilësia e
praktikës profesionale dhe ndërhyrjes janë të paqarta. Sipas studimeve të ndryshme
kërkimore të bërë në Britaninë e Madhe dhe SHBA, ka një mungesë të vetëdĳes dhe
keqkuptim të qartë në mesin e mësuesve që kanë vështirësi specifike të mësuarit të
quajtur disleksi. Kjo mungesë e vetëdĳes në mesin e mësuesve mund të pengojnë të
kuptuarin e nevojave të fëmĳëve dhe të çojë në irritim dhe ankth.
Çfarë është disleksia (sëmundje apo çrregullim)?
Disleksia është një lloj specifike e paaftësisë në të mësuar. Fjala”dyslexia” përkëthehet
nga greqishtja si vështirësi me gjuhën dhe fjalët. Një individ me disleksi ka vështirësi
në procesimin gjuhësor. Disleksia është paaftësi e spikatur dhe e vecantë e të mësuarit.
Eshtë një çrregullim specifik i bazuar në gjuhë, me origjinë organike, karakterizuar
nga vështirësi në dekodimin e fjalëve të veçuara,zakonisht duke reflektuar në aftësi
të pamjaftueshme të procesimit fonologjik.Këto vështirësi në dekodimin e fjalës
së veçuar janë shpesh të paparashikuara në lidhje me moshën dhe aftësi të tjera
konjitive,akademike.Ato s’janë rezultat i paftësisë së zhvillimit të përgjithshëm ose
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dëmtiveve shqisore. Disleksia është manifestuar nga vështirësi të paqëndrueshme,
me forma të ndryshme të gjuhës, duke përfshirë shpesh, përveç problemeve në të
lexuar,një problem të dukshëm me aftësitë përfituese në të shkruar dhe të shqiptuar.
Pra,ajo është paaftësi specifike e të mësuarit,që do të thotë një çrregullim në një ose me
shumë proçesime psikologjike të përfshira në arsyetimin ose përdorimin e gjuhës,të
folurit ose të shkruarit,që mund ta shfaqi vetveten në një aftësi të mangët për të dëgj
uar,menduar,folur,lexuar,shkruar, shqiptuar,ose për të bërë llogaritje matematikore.
Disleksia është: Lloj specifik i paaftësisë në të mësuar, çrregullim i bazuar në
gjuhë, vështirësi në dekodimin e fjalës së veçuar, karakterizuar nga një dobësi
e fshehur në vetëdĳen fonologjike(mungesë vetëdĳeje të tingujve në fjalë), një
hendek i paparashikuar midis potencialit për të nxënët dhe arritjeve akademike, një
ndryshim(diferencë) në strukturën dhe funksionin e trurit, një vështirësi me aftësitë
gjuhësore akademike(në thelb të lexuarit,të shkruarit dhe të shqiptuarit), mungesë
talenti për përdorimin e gjuhës së printuar, një çështje e nivelit të zbutur ose të ashpër.
Disleksia nuk është: një mungesë e inteligjencës ose aftësisë për të mësuar, një
problem sjellor, problem psikologjik, problem viziv (dislektikët nuk “i shohin
shkronjat praptazi”), një semundje; nuk ka kurrë,një problem balance.
Karakteristikat primare të disleksisë:
• Mungesë vetëdĳeje të tingujve dhe të strukturës së fjalëve në gjuhë(renditja e
tingujve,rrima,ose vazhdimësia e rrokjeve).
• Vështirësi në të mësuarit e emrave dhe shkronjave të alfabetit.
• Vështirësi në thënien korrekt të alfabetit dhe në vazhdimësi.
• Vështirësi në formimin e modelit të shkronjave.
• Vështirësi në të shkruarin e alfabetit korrekt dhe në vazhdimësi.
• Këmbim(ndryshim)të shkronjave ose vazhdimësisë së shkronjave në fjalë kur
lexojnë ose shkruajnë (p/q,b/d, pat/tap, hënë/nënë) etj.
• Gabime të përsëritura në të shqiptuar.
• Vështirësi me të shkruarit e dorës.
• Shpejtësi e ngadaltë e të shkruarit.
• Vështirësi me të kuptuarit e tekstit që lexojnë.
• Karakteristikat sekondare të disleksisë:
• Vonesë në gjuhën e folur.
• Vështirësi në gjetjen e fjalës “së drejtë”.
• Vonesë në përdorimin e dorës për të shkruar.
• Vonesë për të mësuarit majtas/djathtas dhe komponentëve të tjerë të drejtimit.
• Probleme në të mësuarit e koncepteve të kohës dhe vazhdimësisë së përkohshme.
• Histori familjare ose probleme të ngjajshme.
Performanca në klasë:
• Prirje drejt regresit përsa i përket nivelit nga viti në vit.
• Nivel të paqëndrueshëm nga dita në ditë.
• Performancë të paqëndrueshme mbi testet e standartizuara.
• Shpenzim të tepruar të sasisë së kohës për detyrat e shtëpisë.
• Shpesh, vlerësim i mirë i shoqëruar nga përpjekje të shpërpjesëtuara.
• Shpesh cilësi superiore të detyrës së shtëpisë nga detyra në klasë.
• Konfuzion me simbolet matematikore, por jo njehsim/llogaritje.
• Vështirësi me problemet e fjalës.
• Shqiptim i memorizuar më i mirë se sa shqiptimi i vetvetishëm.
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• Shpërblim për leximin e varfër nga përdorimi i pikturave ,fijeve drejtuese të
kontekstit, nxitjet e mësuesit.
• Të shkruarit e dorës tregon shkronja jo të rregullta në formë dhe presion të
shrëngimit të lapsit.
• Preferenca për perfomancë gojore mbi atë të të shkruarit.
• Organizim dhe rregulla studimi të këqĳa.
• Pak të motivuar.
Reagime sjellore tipike
• Stres i shoqëruar me performancë.
• Shumë pak të vëmendshëm.
• Të tërhequr.
• Sjellje e papërshtatshme për shkak të ankthit dhe shqetësimit.
• Sjellje situatash jokarakteristike të sjelljes së përgjithshme të individit.
• Mashtrim për mbĳetesë.
• Pseudosiguri për të maskuar fushat e dobësive.
Çrregullimet specifike të të nxënit
Disleksia, disortografia, diskalkulia janë defiçite të zhvillimit të cilat përcaktojnë një
vështirësi në mësimin e aftësive shkollore ( lexim, shkrim, numërim), aftësi shumë
të rëndësishme në vitet e para të shkollimit dhe që përbëjnë bërthamën kryesore
të arsimimit. Zakonisht, këto çrregullime manifestohen në individë që kanë pasur
një vonesë në mësimin e gjuhës së folur por, sidoqoftë, mund të verifikohen edhe
në subjekte që nuk kanë manifestuar asnjë lloj problemi deri në fillimin e shkollës.
(Vicari, Caselli 2002). Çrregullimet e leximit dhe shkrimit, që janë të pranishme në
numrin më të madh të subjekteve që frekuentojnë shkollën 9-vjecare, konsistojnë në
vështirësi në automatizimin e disa proceseve të dekodifikimit të gjuhës së shkruar
në atë verbale, përsa i përket leximit, ndërsa për të shkruarit është e domosdoshme
aftësia e automatizimit të rregullave të transformimit nga gjuha verbale në atë të
shkruar. Për të përcaktuar këto vështirësi përdoren termat disleksi për leximin
dhe disortografi ose disgrafi për sa i takon të shkruarit duke i kushtuar vëmendje
të veçantë, për të mos iu referuar vështirësive kaligrafike (Cornoldi 1991). Eshtë e
rëndësishme të nënvizojmë dy aspekte:
së pari , fëmĳët me çrregullime të të nxënit janë inteligjentë dhe kanë një IQ në
normë, së dyti , defiçite të caktuara nuk mund të konsiderohen pasoja të problemeve
të sjelljes që shpesh shkaktojnë ankth, vetëvlerësim të ulët dhe gjendje depresive.
Kriteret diagnostikuese
Manuali diagnostik DSM-IV(manual diagnostik i sëmundjeve mendore, nga
shoqata e psikiatërve Amerikanë ,1999) përfshin në seksionin çrregullimet e të
nxënit: çrregullimet e leximit, numërimit, çrregullimet e shprehjes së shkruar dhe
çrregullimet e të mësuarit të paspecifikuar.
Në këtë manual, çrregullimet e të nxënit diagnostikohen kur rezultatet e arritura nga
subjekti në testet standarte , të aplikuara individualisht mbi leximin, numërimin ose
shprehjen e shkruar rezultojnë në mënyrë të dukshme të ulëta, duke patur parasysh
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moshën , shkollimin dhe nivelin e inteligjencës.
Për të vlerësuar rezultatet e marra dhe për të parë nëse ndryshimi është sinjifikativ
përdoren metoda të ndryshme statistikore por zakonisht, përcaktohet si i ulët një
ndryshim me dy deviacione standarde midis rezultateve dhe IQ. Në rastet kur
paraqitja e subjektit në testin e IQ mund të kompromentohet nga çrregullime
bashkëshoqëruese, nga çrregullime mendore ose nga kondicioni mjekësor i
pergjithshëm, nga etnia ose kultura e subjektit përdoret një ndryshim më i vogël
ndërmjet rezultateve dhe IQ. Në manual specifikohet se çrregullimet e të nxënit mund
të vazhdojnë me moshën. Sipas manualit një diagnozë e çrregullimeve specifike të
të nxënit bëhet në subjekt me inteligjencë normale dhe në mungesë të deficiteve
sensoriale. Në manualin DSM-IV specifikohet nevoja e diferencimit të çrregullimeve
të të nxënit nga:
aVariacionet normale të rezultateve shkollore dhe nga vështiresitë shkollore që
vĳnë nga mungesa e mundësive , mësimdhenie joadekuate ose nga faktorë kulturor.
bKompromentimi viziv ose dëgjimor, duhet studiuar me teste audiometrike
ose dëgjimore. c- Një vonesë mendore në të cilën vështirësia në të mësuar është në
mënyrë proporcionale me kompromentimin e përgjithshëm të funksionit intelektual.
Çrregullimet specifike të të nxënit përfshĳnë tre kategori diagnostike:
- çrregullimet e leximit,
- çrregullimet e numërimit dhe
- çrregullimet e shprehjes së shkruar.
1.Karakteristika diagnostike themelore për çrregullimin e leximit jepet nga niveli i
aftësisë për të lexuar d.m.th saktësia , shpejtësia dhe të kuptuarit e pjesës ,të matura
me teste standarde. Subjektet me këtë çrregullim paraqesin një lexim, i karakterizuar
me shtrembërime, zëvendësime ose kapërcime ndërsa, leximi me zë dhe ai me
mendje karakterizohen nga ngadalësia dhe gabime në të kuptuarit.
Kriteret diagnostike të çrregullimit të leximit
A- Niveli i arritur në lexim, siç është matur nga teste standarte, bazuar mbi saktësinë
dhe të kuptuarit, është dukshëm më i ulët nga sa pritej mbi bazën e moshës
kronologjike të subjektit , nga vlerësimi psikometrik i inteligjencës dhe nga arsimimi
i përshtatshëm për moshën.
B- Anomalia e përshkruar në pikën A interferon në mënyrë sinjifikative në të mësuarit
në shkollë ose në aktivitete të jetës së përditshme ,që kërkojnë aftësi leximi.
C- Nëse paraqiten deficite sensoriale, vështirësitë e leximit shkojnë përtej atyre të
shoqëruara zakonisht me to. (Marrë nga DSM-IV, 1999)
2.Çrregullimi i numërimit përshkruhet si një aftësi numërimi ( e matur me teste
standarte ,bazuar mbi numërimin dhe llogjikën matematikore) dukshëm, më e ulët
nga sa pritej, bazuar mbi moshën kronologjike, vlerësimin psikometrik dhe arsimit të
përshtatshëm për moshën. Në çrregullimin e numërimit mund të kompromentohen
aftësi të ndryshme, përfshirë ato :
-linguistike ( p.sh të kuptuarit ose emërimi i termave, operacioneve, dhe koncepteve
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matematike, dhe dekodifikimi i problemeve të shkruara në simbole matematike),
-kapacitetet perceptuese ( p.sh njohja ose leximi i simboleve numerike ose shenjave
aritmetike, ndarja e objekteve në grupe.)
-kapaciteti i vëmendjes ( p.sh kopjimi i kujdesshëm i figurave ose numrave,
respektimi i shenjave) dhe,
-kapaciteti matematikor ( p.sh numërimi i objekteve , tabela e shumëzimit).
Diskalkulia i takon çrregullimit matematikor dhe mund të përshkruhet si një vështirësi
në numërim , në kuptimin dhe veprimet me numrat, në zgjidhjen e problemeve.
Një fëmĳë me diskalkuli mund të ketë vështirësi në shkrimin e numrave në mënyrë
korrekte, në bërjen e veprimeve të thjeshta me shkrim, në kujtimin dhe leximin e
numrave. Të mësuarit e tabelës së shumëzimit është një nga detyrat më të vështira
të një fëmĳe me këtë defiçit. Në provat e leximit të shifrave, fëmĳët me diskalkuli
arrĳnë të lexojnë mjaftë mirë dhe shpejtë nga e majta në të djathtë, por anasjelltas, ata
bëjnë shumë gabime dhe ngadalësohen shumë (Biancardi 1999).
3. Kriteret diagnostike të çrregullimit të numërimit.
AKapaciteti i numërimit, i matur me teste standarde të aplikuara individualisht
është dukshëm më i ulët nga sa pritej mbi bazën e moshës së subjektit ,vlerësimin
psikometrik të inteligjencës dhe arsimimit.
BAnomalia e përshkruar në pikën A interferon dukshëm në të mësuarit në
shkollë ose në aktivitete të jetës së përditshme që kërkojnë angazhimin e kësaj aftësie.
C- Nëse është i pranishëm ndonjë deficit sensorial vështirësitë shkojnë përtej atyre të
shoqëruara
zakonisht me to.(Marrë nga DSM-IV 1999)
Karakteristika e çrregullimit të shprehjes së shkruar përcaktohet si një kapacitet i të
shkruarit ( i matur me teste standarde , i aplikuar individualisht ose me një vlerësim
funksional të kapacitetit të të shkruarit) që është dukshëm më i ulët nga sa pritej
duke u bazuar mbi moshën kronologjike , vlerësimit psikometrik të inteligjencës dhe
arsimit të përshtatshëm për moshën.
Kriteret diagnostike të çrregullimit të shprehjes së shkruar
A- Kapacitetet e të shkruarit të matura me teste standartë të aplikuara individualisht,
janë më të ulëta nga sa pritej mbi bazën e moshës, vlerësimit të inteligjencës dhe
arsimimit.
B- Anomalia e përshkruar në piken A interferon në mënyrë të konsiderueshme në të
mësuarit në shkollë ose në aktivitete të përditshme, që kërkojnë formimin e pjesëve
të shkruara ( p.sh shkrimi i frazave korrekte nga ana gramatikore dhe paragrafëve
të organizuar.)
CNëse është i pranishëm ndonjë defiçit sensorial, vështirësitë në kapacitetin e të
shkruarit shkojnë përtej atyre të shoqëruara zakonisht me to, në mënyrë sinjifikative
me të mësuarit në shkollë ose me aktivitete të përditshme që kërkojnë aftësi shkrimi.
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Skeda 1
Njohja e shkronjave
Emri__________________________________klasa__________Data_________
Shiko shkronjën në kuadrat dhe shkruaj të njëjtën tek hapsira në të djathtë të
shkronjës.
B

L

A

T
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N

f

KOHA _____

GABIMET E BËRA_______

Skeda 2
Kërkimi i shkronjave
Emri_______________________________ Klasa_____________ Data_________
Shiko serinë e shkronjave dhe bëj një rreth sipër te gjitha B dhe L qe gjen. Duhet të
levizesh nga e majta në të djathtë dhe mos u kthe kurrë pas. Lëviz sa më shpejt të
jetë e mundur.

AERGLHFRTBNHYLTCIBATSLGHNLDXSBMAËQBDP
QLKJNBVERLTCSBIUOLPIMDEËQBHTYNLFDSBASECL
O PI B X S RT LAS RT LK J H B V F C LRT E B Ë Q C LM RAPB J O PK G
H LM N F D S B V F RZ LAE RG LH F RT B N H Y LT C I BAT S LG H N L
D X S B MAË Q B D PQ LK J N B V E RLT C S B I U O LPI M D E Ë Q B H T Y
N LF D S BAS E C LO P I B X S R T LAS R T LK J H B V F C LR T E B Ë Q C L
M RAP B J O P K G H LM N F D S B V F R Z LAE R G LH F R T B N H Y LT C
I BAT S LG H N LD X S B MAË Q B D PQ LK J N B V E RLT C S B I U O LP
I M D E Ë Q B H T Y N LF D S BAS E C LO P I B X S R T LAS R T LK J H B V F
C LRT E B Ë Q C LM RAPB J O PK G H LM N F D S B V F RZ LNAE RG L
HFRTBNHYLTCIBATSLGHNLDXSBMAËQBDPQLKJNBV
E RLT C S B I U O LPI M D E Ë Q B H T YN LF D S BAS E C LO PI B X S RT
LAS R T LK J H B V F C LR T E B Ë Q C LM RAP B J O P K G H LM N F D S B
V F RZ LAE RG LH F RT B N H Y LT C I BAT S LG H N LD X S B MAË Q
BDPQLKJNBVERLTCSBIUOLPIMDEËQBHTYNLFDSBAS
E C LO P I B X S R T LAS R T LK J H B V F C LR T E B Ë Q C LM RAP B J O P
KGHLMNFDSBVFRZLDKOBTRELOIHFBGDAIHJGXLXC
KOHA_____

GABIMET____

Skeda 3
Kërkimi sekuencave të shkronjave

128

Emri_______________________ Klasa_____________ Data_________
Shiko këtë seri shkronjash dhe gjej sekuencën e shkronjave “TOC” të ngjitura.
TOC
STOCCNGCOGTOSMOSBZBXBSTOCBOCNSRTUCBSD
M J O C T H T O C FAS B G T J I LT O V H F S T O C S T O C C N G C O G T O S
MOSBZBXBSTOCBOCNSRTUCBSDMJOCTHTOCFASBGT
JILTOVHFSTOCMIJTUCGASGTOGHUTOC
TOC
MNGITOCFLOJPVSËTOSBHRHCETUCBDHKTOCDET
H U H I T U T U C Y H R T O C B F S A E T OD B A X J I T O C M N G I T O C F L
OJPVSËTOSBHRHCETUCBDHKTOCDET HUHITUTUCYH
R T O C B F S A E T U OD B A X J I T O C B F S A E T OD B A X J I T O C B F S A E
T OD B A X J I T O C G H I
TOC
JITOCBFSAETODBAXJITOCBFSOSMOSBZBXBSTOCB
OCNSRTUCBSDMJOCTHTOCFASBGTJILTOVHFSTOCMI
JTUCGASGTOGHUTOCUTUCYHRTOCBFSAEBATOCMN
GITOCFLOJPVTOSCETUCBDHKTOCDETSBZBXBSTOCB
TUCBSDMJOCTHTOCFASBGTJILTOVHFSTOCMIJTUCG
A S G T O G H IU T O C B
KOHA_____

GABIMET _____
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Treguesit të cilët karakterizojnë madhësinë e qeverisë
Besmira Seitaj
Qeveritë janë faktori kryesor i cili ndikon në mënyrë të padiskutueshme mbi cdo
element të jetës së përditshme. Ato luajnë një rol të madhë në mbarëvajtjen ekonomike
të cdo individi, por gjithashtu ato ndikimin më të fuqishëm e kanë mbi shoqërinë
duke e parë këtë të fundit si një entitet të vetëm. Qeveritë apo më saktë sistemet që
ato kanë zgjedhur në mënyrën e tyre të funksionimit varen shumë nga efikasiteti
apo impakti që ato do të kenë mbi shoqërinë nga mënyra sesi ato do të bëjnë të
mundur shpërndarjen e të mirave apo shërbimeve. Për të kryer këto detyrime që ato
kanë ndaj shoqërisë, e cila i ka zgjedhur pikërisht për të kryer këto shërbime ndaj
saj, asaj i duhet të bëjë një ndarje sa më të mirë dhe koncize të të ardhurave të saj, të
cilat mund të vinë nga taksat apo tatimet. Në këtë mënyrë ato sigurojnë të ardhura,
të cilat do të shpenzohen në sektorët më nevralgjik dhe të domosdoshëm, për një
mbarëvajtje në aspektin ekonomik apo social të shoqërisë. Për këtë ato duhet të kenë
personelin e nevojshëm, i cili do të bëjë të mundur mbarëvajtjen e punës, por ky
varet ngushtë me atë sesi një qeveri ka mundësuar ndarjen e shpenzimeve të saj ne
sektorët e ndryshëm. Pra një qeveri duhet të ketë strukturën dhe madhësinë e duhur,
për të qenë sa më efikase në punën e saj. Por a mjafton vetëm numri i personelit të saj
për të quajtur një qeveri të madhe? A ka faktorë të tjerë, dhe cilët janë ata, që mund
të ndikojnë në emërtimin “e madhe” të një qeverie? Për ketë po bëjmë një krahasim
midis dy qeverive të cilat në pamje të parë nuk kanë asgjë të përbashkët midis tyre,
asaj të Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Për shumë njerëz të thjeshtë numri i të punësuarve në sektorin publik është një
indikator i rëndësishëm, i cili tregon se sa e madhe është një qeveri. Kjo mund mos
të jetë edhe aq e saktë, duke pasur parasysh kohën në të cilën jetojmë. Një arsye
është edhe përvoja që kanë disa vende në ndarjen e të mirave dhe shërbimeve apo në
mirëqeverisje ndaj disa që kanë mangësi dhe përvojë të pakët. Arsye tjetër, por tepër
e rëndësishme janë edhe ndryshimet në teknologji që kanë vendet ndërmjet tyre.
Ne po e marrim në konsideratë këtë të dhënë, pra numrin e të punësuarve dhe po e
paraqesim në këtë punim. Në sektorin publik shqiptar gjatë vitit 2010 ishte i punësuar
një numër prej 166,600 punonjësish1. Ndërkohë në sektorin publik amerikan, për të
njëjtën periudhë ky numër ishte 21,978,590.2 Siç mund të shihet fare lehtë këto shifra
as mund të krahasohen ndërmjet tyre dhe epërsia e sektorit publik amerikan është
tepër e madhe. Por për të qenë sa më të saktë duhet marrë në konsideratë edhe numri
respektiv i popullsive, duke ditur edhe ndryshimin e madh që kanë midis tyre. Kjo
do të na jepte se sa punonjës të sektorit publik do të kishim në raport me numrin e
popullsisë. Ky rezultat do të ishte edhe më i drejtë. Numri i popullsisë në Shqipëri
për vitin 2010 ishte afërsisht në 3,200,000 banorë3 dhe kjo do të na jepte një punonjës
i sektorit publik për çdo 19.2 banorë. Ndërkohë numri i popullsisë amerikane ishte
rreth 310,000,0004 banorë dhe do të kishim një punonjës në sektorin publik për
çdo 14.1 banorë. Pra parë nga ky këndvështrim kemi një epërsi të lehtë të qeverisë
1
2
3
4

http://www.instat.gov.al/
http://www.bls.gov/oes/current/999001.htm#00-0000
http://www.usgovernmentspending.com/
http://www.instat.gov.al/
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shqiptare përsa i përket të punësuarve në sektorin publik në raport me popullsinë.
Kjo fare lehtë mund të jetë si rezultat i shkaqeve që përmendëm më sipër.
Por si e thamë edhe më lart ky nuk është një faktor kryesor përsa i përket matjes
së madhesisë së një qeverie. Një tjetër komponent dhe ndoshta më i rëndësishmi, të
cilit i referohet edhe masa e gjerë e ekonomistëvë profesionistë, është edhe volumi
i shpenzimeve vjetore që realizohet nga qeveritë respektive. Shpenzimet vjetore të
qeverisë shqiptare për vitin 2010 e matur kjo në milion lekë llogariten në 371,767
lekë5. E llogaritur kjo në dollarë me kursin e atëhershëm, pra rreth 1$=100ALL, del
një shifër prej 3,717,670,000 dollarë amerikanë. Ndërkohë shpenzimet e qeverisë
amerikane për të njëjtin vit, e matur kjo në miliard dollarë, ishin 6,301 dollarë6. E
parë kaq thjeshtë vihet re përsëri një supermaci absolute e shpenzimeve të qeverisë
amerikane, por për të qënë më realistë po e krahasojmë këtë me përqindjen që zënë
ato në GDP-në (PBB) e secilit vend.
Produkti i brendshëm bruto(GDP) në Shqipëri për vitin 2010 ishte 1,228,068
(matur në milion lekë) dhe shpenzimet e sektorit publik zinin rreth 30.3% të
tĳ.7 Për qeverinë amerikane GDP në të njëjtin vit ishte 14623.9 (matur në miliard
dollarë) dhe shpenzimet kishin një vëllim prej rreth 40% të totalit të GDP-së.8 Në
këtë rast vihet re qartë se madhësia e qeverisë amerikane, matur kjo me totalin e
shpenzimeve dhe vëllmin që ato zënë në produktin e brendshëm bruto, është në
shkallë më të lartë se ajo shqiptare. Kjo vjen edhe si rezultat i shpenzimeve të mëdha
që bën qeveria amerikane në fusha si, mbrojtja kombëtare, në kërkimet e ndryshme
shkencore, teknologjike apo subvencioneve në fusha të ndryshme të ekonomisë si
psh. ajo bujqësore etj. Faktor tjetër që ndikon në madhësinë e shpenzimeve është
edhe blerja që bën qeveria amerikane e të mirave apo shërbimeve, duke nisur që nga
paisjet ushtarake e deri tek ato më elementare sic mund të jenë paisje të ndryshme që
përdoren në jetën e përditshme. Kjo ndodh sepse cdo e mirë apo shërbim në shtetin
amerikan ofrohet kryesisht nga sektori privat, në ndryshim nga shteti shqiptar
ku ndërrmarjet e mëdha janë ende pronë shtetërore. Tjetër faktor që ndikon në
shpenzimet e përgjithshme dhe që merret si njësi matëse janë edhe subvencionet e
ndryshme që i bëhen kryesisht sektorit bujqësor, dhe jo vetëm, për mosprodhimin
apo dëmet e ndryshme që mund të shkaktohen, sidomos nga faktorë natyrorë. Këto
subvencione në vitin 2010 për qeverinë shqiptare arrinin në 1,835 (matur në milion
lekë) dhe zini vetëm 0.1% të GDP-së.9 Subvencionet e qeverisë amerikane arrinin në
rreth (matur në milion dollarë) 16,540 dollarë ose e thënë ndryshe në 1.13% të GDPsë. Edhe këtu vihet re dukshëm gatishmëria e qeverisë amerikane për t’ju gjendur
afër me subvencione shoqërisë së saj në momente krize. Edhe kjo është një e dhënë
shtesë përsa i përket madhësisë së qeverisë amerikane në krahasim me atë shqiptare.
Një tjetër element që bën pjesë në
shpenzimet e përgjithshme, por që mund të krahasohet edhe më vete, janë pagesat
e interesave që cdo qeveri paguan për huatë e marra, si qëllim që të financojë
veprimtarinë e saj ekonomike. Interesat e paguara nga qeveria shqiptare për kreditë
e marra nga institucione të ndryshme vendase apo të huaja ishte rreth ( e matur
në milion lekë) 43,526 lekë dhe zinin 3,5% të GDP-së për vitin 2010. Për të njëjtën
5
6
7
8
9
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periudhë qeveria amerikane ka paguar për interesat, institucioneve të ndryshme
monetare, rreth ( e matur në milion dollarë) 187, 772 dollarë, ose 7,8% të GDP-së
për vitin 2010. Pra shuma e paguar nga qeveria amerikane për interesat është shumë
herë më e lartë se ajo e paguar nga qeveria shqiptare, po ashtu përqindja që ato zënë
në GDP-në amerikane është më shumë se dyfishi krahasuar me pjesën që ato zënë në
GDP-në e qeverisë shqiptare. Edhe kjo vjen si shkak i huamarrjes së lartë që realizon
qeveria amerikane për të përballuar shpenzimet e larta që ajo ka.
Pra faktori njerëzor zë një vend të parëndësishëm përsa i përket treguesve që
përcaktojnë madhësinë e një qeverie. Mund të thuhet pa frikë se ai mund të jete
një tregues karakteristik për vende që janë ende në zhvillim. Numri më i lartë
i punonjësve të sektorit publik në Shqipëri krahasuar me Shtetet e Bashkuara
e tregon më së miri këtë disnivel të ekonomive të këtyre vendeve. Prapambetja e
theksuar teknologjike dhe mundësitë e pakta për ta zotëruar atë, bëjnë që të rritet
faktori njerëzor, por që ndikon shumë në uljen e cilësisë së shërbimeve. Faktorët
e vërtete ekonomikë, sic janë ata të shpenzimeve apo transaksioneve të ndryshme,
janë ata faktorë që tregojnë me saktësi madhësinë e një qeverie dhe se si kjo
qeveri mundëson rritjen e cilësisë së jetesës ne komunitet. Pra gjithë komponentët
realë ekonomikë tregojnë për një epërsi të theksuar të qeverisë së Shteteve të
Bashkuara.
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Gruaja në karrierë dhe stereotipi gjinor
Alma Dhëmbi
Shkolla Myrteza Kepi
Abstrakt
Me modernizimin e shoqërisë dhe zgjerimin e rrugëve të edukimit edhe përmes
rrjeteve sociale e mediatike ,shoqata të shumta kanë ngritur zërin e tyre në mbrojtje
të të drejtave të gruas dhe në reklamimin e potencialit intelektual që fshihet pas
kësaj gjinie.Në vendet ku modernizimi hodhi rrënjë më herët është provuar
suksesi i këtĳ potenciali femëror edhe në statuset më të larta drejtuese.Ky punim
paraqet një historik të shkurtër të marrëdhënies midis gruas dhe statusit drejtues
të saj në territorin shqipfolës.Gjatë vezhgimit , bie në sy përqindja e ulët e grave që
gëzojnë statuse drejtuese në Shqipëri ,si në fushën e biznesit,në fushën e politikës e
më gjerë.Ajo që do të vërehet është prirja për të pasur aftësi të larta menaxhuese e
komunikuese, plotësuar këto afirmime edhe me heterogjenitetin në vendimmarrje.
Vazhdon diskutimi nëse teknikat menaxhuese , drejtuese të grave ndryshojnë nga
teknikat menaxhuese , drejtuese te burrave dhe sa konkurueshmëri ka midis tyre.
Ndoshta duhet nje hibridizim i të dyja teknikave drejtuese për të pasur sukses
të sigurtë.Argumentet për të afirmuar prirjet feministe si më të përshtatshme në
statuse drejtuese rrëzohen nga nënkultura të ndryshme dhe ndryshojnë në varësi
të kohës ,ku shpesh ndjehet edhe indiferenca e grave për të mos marr përsipër role
të rëndësishme ,duke i dhënë prioritet rolit mëmësor.Gjithashtu do të shikoni disa
strategji të sugjeruara për të orientuar nje shoqëri drejt rrugëve të cilat ndihmojnë
gruan për të dhëne maksimumin e saj, në role e funksione të rëndësishme drejtuese.
Shembujt nga historia ,politika, biznesi e letërsia shqiptare vĳnë për të na dhënë
modele grash të susksesshme.Kjo ështe një përpjekje për të modeluar shoqërinë
shqiptare drejt barazisë gjinore dhe mundësive të barabarta, për të thyer paragjykimet
penguese të mbartura edhe nga vetë gratë.Përmes shembujve të suksesshëm nxitet
vetbesimi dhe motivimi që cdo grua të kërkojë të realizohet komfort ambicieve të
saj, të jetë konkurruese dhe sfiduese njëlloj si burrat .Duhet thëne se intelekti dhe
talenti nuk ka dallime gjinore.
Hyrja
Mendimi për të shkruar rreth një çështjeje të debatuar dhe kaq aktuale si gruaja
në karrierë dhe stereotipi gjinor më ka tërhequr gjithmonë. Është një çështje
interesante, në format mbi të cilat ngrihet dhe për retorikat që sjell. Ndikimet e
saj janë të konsiderueshme jo vetëm për gratë dhe shoqërinë në përgjithësi, por
edhe për biznesin politik e kulturën në veçanti. Rëndësia e kësaj çështjeje dhe për
nga debati që ngjall sidomos midis grave dhe burrave sa herë që diskutohet ,më
shtynë që ta zgjidhja si temë të punimit tim. Qëllimi është të studiohet kjo temë
duke u mbeshtetur në statistika te cilat mund t’i siguroj nga kërkimet e mia (sado
modeste këto qofshin), për të mos ngelur thjesht në nivelet e një diskursi teorik që
përsërit vetveten. Përpara se të kerkoja informacion për temën, kisha përshtypjen se
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gratë e susksesshme në Shqipëri zinin një përqindje të vogël të drejtuesve gjithsej.
Fatkeqësisht zbulova se kjo përshtypje ishte e vërtete. Duke pasur parasysh anët
pozitive të grave, prisja lista të gjata emërore grash të sukssesshme. Gjatë kërkimeve
vura që pavarësisht se në përgjithësi pranoheshin dhe njiheshin avantazhet e grave
si lidere, kjo gjë nuk ndikonte në zgjedhjet e njerëzve apo preferencat e tyre për një
drejtues grua apo burrë.
Rishikimi i literaturës dhe metodologjia
Ky punim u organizua nga hulumtimi artikujve të gazetave të ndryshme , statistikave
të publikuara nga INSTAT-i i Shqipërisë e Kosovës dhe një pjesë që lidhet me letërsine
mbi veprën studimore te Robert Elsie.Pra punimi është realizuar sipas kërkimit
sekondar.Gjthashtu burime të SHBA-ve , vĳnë në ndihmë për të treguar raporte të
përgjithshme të përqindjeve të grave të punësuara në botë.
Pozita e gruas në tregun e punës në Shqipëri(Historik)
Historia ka treguar se hapsira në tregun e punës për gjininë femërore nuk ka
qëne e barabartë me hapsirën që i është ofruar seksit të kundërt.Gratë , e kanë
ndjerë pengesen për të përparuar sukseshëm , jo vetëm në raport me numrin e të
punësuarave femra , por edhe ne lidhje me larmin e punëve që shoqëria u beson atyre.
Kulturat stereogjionore , të vjetëruara për shumë kohë kanë vendosur statuskuon e
tyre për mos i besuar role të rëndesishme grave në poste politike, ushtarake etje.
Madje edhe vetë termi ne gjuhën angleze ‘Lidership’del në trajten mashkullore , në
të njëjten gjini që ka mbetur dhe sot.
Ndonëse statistikat tregojne se 66% e punës në botë bëhet nga gratë , ajo që lë për të
dëshiruar është fakti se niveli i puneve që ato bëjnë nuk i afrohet shkallëve të larta,
me vendimmarrje të rëndësishme që gratë potencialisht meritojnë.Madje as pagesa e
tyre nuk mund të jetë kompetitive me pagesen e meshkujve, tregues i paragjykimit
social gjinor që përndjek shoqerinë. Agjencia e statistikave të Kosovës jep të dhëna
se vetëm 12.6% e grave në moshe pune janë të punësuara. Ndërsa në shtetin Shqiptar
43.8 % është numri i të punësuarëve femra .
Letërsia artistike dhe femra –Në të treja llojet letrare:poezi, proze dhe drame
personazhi femëror është prezent.Poetët për shekuj me rradhë e kanë gjetur
burimin e frymëzimit për vargjet e tyre në imazhin femëror,por edhe duke përçuar
emocione pozitive ajo diskriminohet.Edhe këtu pabarazia me meshkujt përkthehet
në funksionin dytësor të rolit të qënies grua si shtojcë e kënaqësise mashkullore.
Hedhim një vështrim tek poema” Bukuria” e Naim Frashërit. Shikojmë emocionin
që përjeton poeti nga dashuria për vajzen që do, e cila per poetin është vetëm imazh
i së bukurës dhe nuk ka as fjalë , as mendje e asgjë që mund të tregoj veten.Pra
padashur femrës i zhvishet gjithcka që mund të japë dhe mbetet vetëm bukuria si
kënaqësi e syrit poetik.Po kështu edhe Ismail Kadare ne prozën e tĳ na sjell një botë
mashkullore me romanin historik” Kështjella”, ku sërisht personazhet femra nuk i
shpëtojnë dot rolit dytësor në funksion të botës mashkullore, për shkak të hireve të
tyre.Pra personazhet gra edhe këtu nuk kanë të drejtë vendimmarrje jo vetëm për
të tjerët por as për veten e tyre(Ngjarja zhvillohet në Mesjetë, kur gruas nuk i njihej
asnjë prioritet)Në dramën shqiptare e njohur është komedia ’14 vjec dhëndër”e
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A.Z.Cajupit, ku duket se shkrimtari ka dashur të fokusojë parodinë në portretin e
gruas.Këtu gratë (Tana, Marigoja)nuk vuajnë nën sytë e lakmisë mashkullore, hiret
e tyre as nuk u prishin punë, por personaliteti jepet i frustruar nën barren e rëndë
të punëve ,pa barazinë në ndarjen e kësaj barre të rëndë për të mbajtur familjen.E
këtu gruaja bie të flejë e fundit , e dërrmuar nga punët e ditës pasi të nesërmen e
prêt nje tjetër ditë në punët e rënda të shtëpisë e të arave.Edhe në letërsinë botërore
personazhi femëror nuk merr prioritetet e potencialit që ka në vetvete .Veshtirë se
mund të flasim me tone të forta për një diskriminim gjinor në letersi, veçse për
aneksim të asaj që mund të ofrojë një grua si një forcë e madhe e kompetitive me
burrat.
Gratë shkrimtare në Shqipëri si tregues i realizimit të vetvetes
Duhet të kthehemi pas në vitin 1939, kur Musine Kokalari me veprën”Seç më thotë
nëna plake”do te bëhet e para grua shkrimtare në Shqipëri.Ajo do të dominojë si
një personalitet i fortë i viteve 40-të në letërsi , politikë e me gjërë, por e barabartë
me burrat dhe për qëndrimet e saj pro perëndimore, Kokalari do të jete pjesë e
30 te burgosurve të pare nga regjimi.Duket se forca intelektuale e kësaj gruaje ka
trembur kundërshtarin e saj më të madh politik të asaj kohe.Një tjetër shkrimtare
do të dominonte letërsinë e viteve 80-90 me romanin “Dreri i trotuareve “ që do ta
afirmonte Diana Çulin si shkrimtare në fushën e letrave shqipe.Kuntributi i saj do
të ndihej edhe në gazetari me një bashkëpunimin 12 vjeçar në revistën” Les letters
Albanaises” ku si redaktore mbante lidhjet e letrave shqipe me këtë dritare të vogël
europiane së bashku me kryeredaktorin e asaj kohe Ismail Kadaren.Ndonëse pas
viteve 90 emri i Diana Çulit u anatemua në debate të forta që akuzonin shkrimtaren
për bashkëpuntore të censurës gjatë viteve të diktatures komuniste, përmes recensave
te cilat sollen ndëshkime për disa emra të kohës ajo vazhdon të mbetet personazh
dominues në kuturë e letërsinë e një periudhe të veshtirë, kur letërsia kishte frikë
të shprehej.Shoqëria e re demokratike gjithashtu do ta çmonte talentin e një gruaje
të suksesshme e do ti jepte vlerësimin e punës së madhe krĳuese , duke i dhënë
cmimin”Shkrimtarja e vitit 2007”, nga Shoqata e Botuesve Shqiptarë.Në Panairin
e librit për vitin 2017 morri cmimin si përkthyesja më e mire, pasi solli në shqip
veprën e autorit arbëresh Carmine Abate.Puna si përkthyese e kësaj gruaje me një
karrierë të gjatë, do të ishte vetëm njëra nga shumë fushat ku do të dominonte sepse
ajo do të bëhet një zë i fortë në mbrojtje të të drejtave të grave., barazisë gjinore,e
luftës kundër trafikimit të qënies njerëzore.Suksesit të kësaj gruaje do t’i shtohej edhe
pjesëmarrja në politikë në vitin 1990 , në partinë Social Demokrate.Një jetë e tërë e
mbushur me veprimtari të gjërë kulturore që edhe sot premton të shtoje rradhën
e botimeve të saj.Si Diana Çuli e shumë shkrimtarë të tjerë edhe një emër tjetër
femëror do ta niste karrierrën në gazetari e më pas në redaktimin e botimeve të
shtëpisë botuese.Bëhet fjalë për poeten por edhe prozatoren Flutura Acka, e cila jo
rrallë ka tronditur opinionin meditik me deklaratat e saj të forta kundra politikave të
caktuara diskriminuese e denigruese të individit e kryesisht gjinisë femërore.Bota e
madhe e kësaj gruaje shpaloset në veprat e saj , të cilat janë të shumta e të vlerësuara
mes emrave të tjerë të mëdhenj të letërsise.Romani i saj Hiri”e bën të ngjashme në
numrin e personazheve dhe trajtës së dashururisë me të madhin Gabriel Garsia
Markes në veprën “Dashuri në kohërat e koleres”.Në këtë vepër ajo do të percjelli
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britmën femërore më tepër seç mund ta perceptonte një mashkull.Nën një shoqëri
ku duken ende gjurmët e konservatorizmit, ku ende të flitet për seksin është tabu,ku
letërsia tenton të pasqyrojë me maturi një moment intim seksual , ku takimet erotike
të personazheve kapercehen,ajo guxon të shfaqi erotiken ashtu siç mund ta sjelli një
shkrimtare e kalibrit botëror, pa artificialitet.Acka nuk ka turp , ajo guxon dhe arrin.
‘Kukullat nuk kanë atdhe “do t`i jepnin asaj çmimin si romani më i mirë në edicionin
e 15-të të panairit të librit në Prishtinë.Sot lexuesi shqipëtarë pret kontributin letrarë
të rradhës së kësaj shkrimtareje që edhe në Europë është renditur mes emrave më
të mirë të krĳuesve(një ndër 13 poetet më të mira europiane në konkurrimin për
çmimin Tivoli-EUROPA në Itali.Gjithashtu Kosova ka femra të cilat dinë t`i japin
vlerë gjinisë së tyre përmes punës krĳuese.Flora Bovina një sfiduese e vërtetë e fatit
te saj, pas persekutimesh e burgosjesh,kur Kosova e saj e dashur ishte në luftë do
ta lëre lexuesin në pritje të romanit të saj “Stinë Jargavanesh”,botuar nga lidhja e
shkrimtarëve të Kosovës për të gjetur vlerat e një letërsie të vonuar simbolike me
element të theksuar biografik .Robert Elsie në hulumtimet që bën mbi letërsinë
dhe shkrimtarët shqiptar ,flet edhe mbi barrierrat që ngre për kulturën një vend i
muslimanizuar e plot paragjykime gjinore si Shqipëria, ku emri poete ishte një gjë
e pazakontë për tu dëgjuar fillimisht.Ai e konsideron poeten kontraverse, Mimoza
Ahmeti si brezin e dytë të femrave shkrimtare në këtë vend të Ballkanit .”Behu i
bukur”,ëhtë vëllimi i saj i parë poetik që do të pritej mjaft mirë nga kritika.Më shumë
se ajo e Tiranës,e talentuara do të glorifikohej nga kritika e Kosovës , e cila në vitin
1986 kur doli vëllimi, ndahej nga mure të pakapërcyeshëm politik me shtetin ku
jetonte shkrimtarja.Me forcën e fjalës poetike kjo grua e theu gardhin politik, duke u
treguar të tjerëve se letërsia është universale dhe ka vetëm një botë,atë shpirtërore.
‘Gjuha drejtpërdrejt e kapshme dhe pa dyshim e bollshme në fjalët e vargut të saj, si
edhe ritmi i përkryer duket se e ngrenë poeten mbi nivelin e prodhimit letrar herëherë të zvargur të disa prej bashkëkohësve të saj meshkuj.”do të citonte në librin e
tĳ Robert Elsie.Përfaqësuesja e një brezi të ri poetësh do të shprehej përmes vargut”
"Ne jemi si bimë të reja, / kudo na gjen. / Ne kemi shpërthyer,", Duket sikur me këto
vargje ajo i drejtohej të gjitha simotrave të saj për të zgjuar intelektin e për të pushtuar
botën me peshën e tyre.E kjo poete e guximshme ja lë vendin një tjetër femre edhe
më të guximshme akoma. Një figure aktuale që ka shkaktuar zhurmë më shumë se
çdo poet tjetër në Shqipëri.është drejtoresha e shtëpisë botuese”Albas”,Rita Petro
e cila ka eksperimentuar me shkrimet e saj të një natyre erotike duke thyer tabu
.Madje guximi i saj shpërblehet me një çmim të fituar për vëllimin poetik me titull
“Vrima”. Në këtë vëllim ajo për herë të parë në letërsi e trajton gruan si iniciatore të
aktit, në kërkim dhe vlerësim të kënaqësisë.Ajo është zot i vetes , mbi gjithçka dhe
gjithkënd.Poetja shkon përtej duke e legjitimuar incestin imagjinar me vetëkërkesën
për tu ngritur edhe mbi Zotin.
Gratë në politikë
Në vitin 1920 pjesëmarrja e grave në parlamentin shqiptar është i barabartë me
0.Pra parlamenti përbëhej vetëm nga burra , ndoshta edhe për shkak se vetë gratë
nuke kishin të drejtën e votës.Kjo gjendje do të vazhdojë deri në vitin 1945, kur me
legjislacionin e këtĳ viti u zgjodhën dhe anëtaret e para gra në parlament, ndonëse
në numër të vogël, gati të pakonsiderueshëm.Vetëm në vitet 90-të filloj të njihej
136

gjerësisht e të përdorej koncepti i gjerë i gruas politikane në Shqipëri (Shpipëria
njeh pjesëmarrjen më të lartë në parlament në vitin 1990-të me 28.8% dhe në vitin
2017 me 28%) .Por që nga 1945-sa kur ato filluan të ishin aktive në politike shpesh
shihet se kanë mbajtur postë edhe më të rëndësishme se burrat.Kështu i shohim ,
ndonëse rrallë si kryetare parlamenti (Jozefina Topalli), si zvkryetare(Margarita
Qirko,Valentina Leskaj ,Jozefina Topalli)edhe më dendur si kryetare partie.
Grate kryetare partie
1944

MUSINE

PSD

KOKALARI
1998

ANGJELINA

PAD

HASANI
2017

LUMTURI

AKZ

RATKOCERI
2017

MONIKA

LSI

KRYEMADHI

Burimi:Instituti i studimeve politike
Por , sa përfaqësi kanë gratë në poste ministrore , në territorin e Republikës
së Shqipërisë dhe atë të Kosovës në vitin 2017?Kosova, në qeverinë e Ramush
Haradinajt vjen me një përfaqësi minimale të grave Ministre.Aktualisht janë vetëm
dy gra ,të cilave u janë besuar Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe
Ministria e Integrimit Europian.Pra e përkthyer në përqindje përfaqësia e grave
ministre në Kosovë është 9.5%.Shqipëria ka një raport të ndarjes së pushtetit për
2017-tën të kënaqshëm që arrin deri në barazi , 50 % me 50%., më të lartin krahasuar
me vendet të rajonit:Malin e Zi,Maqedoninë.Serbinë e Kosovën. Bizneswman në
Shqipëri e kohëve të sotm.-Është e pamundur të flasim për një grua biznesmene
përpara dhe në fillim të viteve 90-të.Në Shqipërinë diktatoriale e konservatore as që
mund të flitej për një koncept të tillë.Demokratizimi i vendit, hapja me botën solli
huazimin e termit ‘Bizneswomen“bashkë me dukurinë e drejtimit të sipërmarrjeve
të suksesshme nga gratë.Sot pas shumë vitesh të jesh një bizneswomen është bërë
trend, madje në listën e 10 njerëzve më të pasur të vendit gjejmë edhe emrat e
dy grave:Vjollca Hoxha e Vilma Nushi.Ja cilat janë 10 femrat sipërmarrëse më të
pasura në Shqipëri: Anisa Skëndaj(pronare me 60%të Info-Telekom),Vilma Nushi(.
me pronësi 100% të Marketing&Distribution),femrat e familjes Hoxha (pronare të
Dixhitalb etje),Ardita Kastrati (pronare 100% e Mira Distribution), Merita Sheqi
(pronare me 50%e Rejsi Farma), Romina Shemaj(pronare me 100% të aksioneve në
shoqërinë AFT ), Mimoza Çobo(pronare e kompanisë tregtare D E N I S A), Aida
Melhani (pronare A.K.F. Petroleum), Donika Mici(pronare e kompanisë së këpucëve
Donniana) dhe e fundit në këtë dhjetëshe është Eleni Babameto (pronare me 50%
e kompanisë inport - eksport , paketim Teuta Durrës).Por vihet re një dukuri,që sa
më të mëdha të jenë ndërmarrjet ,aq më shumë ulet përqindja e grave që i drejtojnë
ato.Në kryeqytet 30.4% të ndërrmarjeve drejtohen nga gra .Në zonat urbane ndjehet
pushteti ekonomik i grave, i cili vjen në zbritje sa më shumë i largohemi qëndrës.
Shifra më e ulët e grave sipërmarrëse ndjehet në qytetin e Kukësit me 15.1%.Një zonë
metropolitane siç është Tirana ka tendencë që gjithmonë e më shumë të përqafoj
progresin e respektoj potencialin femëror (Kjo edhe sepse kryeqyteti ka numrin
më të madhë të femrave të shkolluara,të cilat mund të progresojnë më shpejt në
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tregun e punës dhe të bëjnë para sesa një femër e pashkolluar.Gjthashtu një numër
më i madh banorësh do të thotë më shumë diversitet kulturor që është tipar i një
shoqërie të hapur ,e cila ofron shanse të barabarta dhe që vlerëson potencialin për të
bërë para më shumë sesa përkatësin gjinore,duke mbajtur parasysh përqëndrimin
e kapitalit ekonomik më të madh në qytete të mëdha siç është Tirana.Faktorët që
ndikojnë në përqindjen e ulet të drejtimit të sipërmarrjeve nga femrat kane si kriter
percaktues pozicionin territorial. Sa më larg qëndrës aq më vështirë bëhet situata
për t’u larguar nga konservatorizmi që të çon drejt stereotipave gjinor përcaktuese
të femres si;-ajo që ka për detyrë të siguroje ruajtjen e vazhdimësisë së trungut të
familjes dhe përkujdesjen si detyrë madhore ndaj shtëpisë e personave që jetojnë në
të.A mund të flasim për bizneswomen në mikrokultura që vazhdojnë të ruhen me
fanatizëm.?Shpresat flasin pozitivisht për një vend si Shqiperia e cila daljet me botën
e zhvilluar i ka gjithmonë e më të shpeshta dhe sigurisht kultura e sipërmarrjeve të
suksesshme femërore do të implementohet bashkë me rritjen ekonomike që pritet.
Në Republikën e Kosovës të dhënat flasin ndryshe.Përqindja e grave në sipërmarrje
është minimaliste . Këtë tregon dhe lista emerore e 10 njerëzve më te pasur të
Kosovës , kryesuar nga Behxhet Paqolli, në të cilën për fat te keq nuk gjendet asnjë
sipërmarrëse grua.Nuk dihen saktësisht shkaqet që çojnë këtë mbyllje të sipërmarrjes
femërore në Kosovë.Mund të interpertojmë si shkak lindjen e nevojës së gruas për të
qënë sa më prezente në jetën familjare për shkak të bashkëjetesës së shumë kurorave
martesore në një shtëpi ,apo faktori mund të jetë dhe paragjykues , patriakal dhe i
kursyer për të besuar te potenciali femëror.Ajo që lë për të dëshiruar ështe fakti se
fshatrat i japin shumë pak besim mbështetjes së grave në politikë.Nga Kosova vĳne
shifra alarmante për demokracinë , të cilat tregojnë se në zgjedhjet e 22 tetorit u
paraqitën vetëm 6 gra në kandidim si kryetare komune dhe kuvende komunale për
vitin 2017.Shifra është edhe më e ulet se ajo e zgjedhjeve qëu zhvilluan në vitin 2013.
Cilat janë rrugët për progres?
Po filloj me arsimimin. Këtu do të thosha së në përgjithësi gratë në Shqipëri e kanë
arsimimin e kërkuar, por ato nuk janë mjaftueshëm të formuara.Duhet të pranojmë
se një formim baze i siguruar nga arsimimi është i pranishëm te gratë,por ato kanë
mungesë të disa njohurive të mëtejshme, të nevojshme për tu integruar dhe për të qëne
të suksesshme në tregun e punës. Si mund të sigurohen këto njohuri të mëtejshme?
Patjetër që puna studimore nuk ngelet pas dhe këtë mund ta realizojë gjithkush që
ka vullnetin, dhe këmbënguljen për ta bërë këtë. Por ndoshta një mënyrë efektive
do të ishte trajnimi nga një mentor. Gjithashtu pranimi i sfidave përmes shembujve
është i rëndësishëm.
Sfidat janë të veshtira për këdo:femër apo mashkull qoftë .Me termin sfidë do të
kuptojmë
çdo rast që paraqitet në hapsirën e punës, si psh , konkurrimi me
kolegët meshkuj për të njëjtin post pune
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Abstract
Underground wealth is the source of all maternal goods that man needs. Underground wealth
has impact on the economic growth and development of a country as well as the well-being of
people. Not every country has underground assets so they have to secure the country's future
through trade or tourism so on. Each job has two sides of the coin regarding the challenges
so the production and exploitation of the underground industry is a serious industry for
the workers, causing the deaths of the employees, but it is economically profitable because
the scarcity as wealth is at the same time advantage of one country vis-à-vis other countries
as in regional, continental, and beyond. Kosovo as a relatively small area historically, based
on the documents it is indicated that the underground industry has been developed. As a
result of the underground wealth such as colored metals and coal, Kosovo has always been
targeted for various conquests and as a result, despite the development and exploitation of
underground production, the fruits have been dedicated to the state that has administered
Kosovo. The beginning of the new millennium was an opportunity for Kosovo to exploit and
administrate the underground assets under its own laws. Despite these underground assets,
Kosovo still has not consolidated its sovereignty in the whole territory. In the light of local
and international reports and studies on Kosovo's underground goods, we will make a solid
contribution in light of the eﬀorts made by Kosovo as a country with the disposition of these
assets that will aﬀect the growth, development and well-being of the citizen.
Keywords: Kosovo, underground wealth, development and well-being.

Introduction
People have two types of behavior, of their attitude: emotional attitude and calculated
attitude, premeditated. Economic science, or the political economy, is a discipline of
social sciences that is preoccupied with the study of calculated behavior. One of the
most usable meanings of the verb count is "to spend only for what is needed". The
word count, calculate, is derived from a Latin word that means a small stone used
to make an account. But it can be said to count and calculate for something that is
finite, having a boundary, or a whole set of finite items. The economy is preoccupied
to study the way in which people are organized to meet their needs by living in
a world whose resources are limited. Otherwise, one can say that nature does not
give you anything for free - without the eﬀect and contribution of human labor and in unlimited quantities or anything that people need. People need to work and
organize to administer nature. This is the first meaning of the word economy, built
from the word "eco", which means environment, field, and the word "name", which
means law. In essence this is the term "Economics", the first book of this discipline,
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written by the Greek scholar Xenophon, describing how a head of household directs
the economy of his family. This analysis is also suitable for society, all over the world.
It is called an economic system or way of production, the way of organization of the
society in the economic plan. (BUNDO, 1998, pp. 13, 14).
Natural resources as a factor of economic development
Kosovo's economic geography - The diversity of natural factors is a good base for
economic development, but a greater commitment of the human factor is needed.
The Kosovo industry is in the transition phase in which the privatization process
should have an impact on the activation of existing industries or its transformation.
Local production is still low, Kosovo exports 30% of its products, while the value of
imported goods is higher than 70% (Hëbregun, Sadiku, 2016, pp. 95, 96).
Definitions about wealth
The wealth– the amount of things, assets and other values that a person, a group of
people or society has, namely the entirety of objects and values that a country has,
which can be utilized: national wealth, real estate (immovable property) (mineral,
aquatic, forestry) (SAMARA, HAXHILLAZI, SHEHU, FEKA, MEMISHA, GOGA,
2006, p. 761).Wealth - is the entirety of goods owned by an individual, or entity, or
a country in its entirety at a given moment after deducting potential debts. Thus,
the wealth is the net value of the amount of alienated and transmitted elements it
possesses at a given moment. A resource controlled by an enterprise as a result of
past events and from which future economic benefits are expected to flow into the
enterprise (SKENDERI, 2010, p. 188).
The role of natural factors in economic development - About the role of natural
and social factors, in the economic development of countries, for the long time it has
been crystallized in two views, two outlooks. One is known as the theory of natural
determinism or geographic, while the other is the theory of social determinism.
(BLAKU, 2005, p. 10). By natural factor we mean the elements that characterize
the nature of the space defined on Earth: relieves, the climate, the flowing waters,
the power of waters, the sailing and possibilities for irrigation of the soil, land, the
plants and animal world and the geographic composition. All these elements of the
natural circuit are dependent and conditioned with each other. So, for example,
the relief depends on the climate, relief and soil composition depends on the plant
world, the climate and the world of plants, the animal world and so on. Man with
his work influences the natural circuit, diﬀers and to a greater extent adjusts to his
needs (BLAKU, 2005, p. 216). Kosovo's resources - Kosovo's territory in comparison
to surface and population is one of the richest areas of Europe with minerals. This
is explained by geological-tectonic internal construction. The underground is still
not suﬃciently studied, where in the years 1968-1970, the metallurgic potential of
Kosovo was first in the former Yugoslavia. Lignite reserves accounted for 58% of
total stocks of polymers (lead, zinc), 57.0%, nickel ore, 100% manganese, silver and
others. Kosovo possesses large reserves of lead, zinc, ranking in the first countries of
Europe. (Crarabregu, Sadiku, 2016, p. 97)
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Kosovo's underground assets as a guarantor of economic development
Coal reserves in Kosovo are estimated to be from 11 to 15 billion tons. The main reserves
are: Kosovo reserves, Dukagjini’s reserves and Drenica’s reserves (BLAKU, 2005, p. 158)
Metallurgical Development - Metallurgy is the branch of industry dealing with
metal production and science that studies the ways of obtaining metal from minerals
and other raw materials. The word metallurgy is of Greek origin, and it is actually a
word composed of the words metal (metal or ore) and ergon (work), so with this word
is given the meaning of metallurgy as a branch of industry dealing with production
and processing metal. The rapid development of the economy and its other specific
branches and their constitution in particular industrial branches and scientific
disciplines also influenced the constitution of metallurgy in special discipline with
particular tasks and with a great perspective of development. On this occasion it
should be noted that the term metallurgy often involves the processing of metals in
semi-finished products and ready-made products. This is also the result of the fact that
the production of clean metals and their processing in semi-products and ready-made
products is done in the same plants, often even in the same wards (AGOLLI, 1985, p.
Mineral resources - is the set of reserves of minerals, which have economic value
and are usable (Burdelli, 2008, p. 105). Natural resources - are the set of over and
underground environmental elements that have economic value and are usable.
Such are forests, waters, minerals, climatic elements, reliefs, agricultural soil etc.
(Busz, 2008, p. 105)
Kosovo's assets under the eye of economic experts
Kosovo possesses vast underground and over the ground wealth, the vast majority
of which remain untapped. Big mines and exporters, such as Trepça, have once
sold their final products. Meanwhile their condition today is quite unattainable.
Economic experts call for investment and renewal of economic capacities as well as
for the maximum utilization of the country's underground assets. Kosovo Business
Alliance Chairman AgimShahini told Radio Kosova that our country should do its
utmost to find the form and the opportunity to activate unused underground and
ground resources, starting with a feasibility study. Technology is now so advanced
that we can know what materials can be extracted from the ground and what we
can do about it. We have an export of various waste going to countries like India,
China, Italy and other countries, but there they have a benefit, and here we have to
find ways to process them in Kosovo and to sell them as final products. This will
increase employment, production, exports and the importance of Kosovo in global
markets. While, the head of Kosovo Chamber of Commerce, SafetGerxhaliu, said
that in order to be in the function of developing natural resources, firstly, it should
be an investment on education and domination of law and order. "If analyzed,
therefore, the export of concentrates from Trepca proves the best how Kosovo loses
in this regard because it exports as raw material, while the diﬀerent countries that
import into such concentrates from Trepca can derive more than 30 diﬀerent metals
and when it is added the fact how the technology has advanced, through them they
extract and produce diﬀerent drugs, infusions, so along with these natural resources
we should invest even more in education, so these underground assets add even
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more value to their worth ", Experts agree that our country has enough ground and
underground assets that will guarantee a more economic development in the future
in general. (http://zeri.info/ekonomia/159126/pasurite-nentokesore-to-Kosovoguarantee-of-economic-development /)
Studies and researches on Kosovo's underground assets
Kosovo has huge underground assets. From gold, silver, lead and zinc to coal, as
one of the largest assets. These underground assets are spread throughout the entire
territory of Kosovo. For these assets there are researches that are conducted, but
for many minerals there is a need for modern research to determine the amount
of underground reserves and the cost of exploiting them. In 2009 the Ministry of
Economic Development (Former Ministry of Energy and Mines) has approved the
list of mineral deposits. There have been announced 11 sites of interest enriched
with precious minerals. RamizKrasniqi, director of the Independent Commission for
Mines and Minerals, said that Kosovo is rich in mineral resources, where energy
resources and colored metals present significant potential for overall development.
"Lignite, lead, zinc, silver and gold minerals, nickel and cobalt minerals, ironnickel, bauxite, manganese, magnesium and a considerable number of non-metallic
minerals, and materials for geological and industrial construction ". In the Republic
of Kosovo, gold is presented in together with lead and zinc, and pure (self-generated)
in alluvial river deposits. "Gold and silver until now are extracted only from leadzinc ore". Further research is needed. "Little research was carried out in the broader
territory of Artana, Junik, in the Trnava River, Dragash, near Prekovac (KrivaReka),
Gllama and east of Koretis." In the Energy Strategy are presented the amount of
energy minerals that are under the land of Kosovo. This strategy states that estimated
lignite resources throughout Kosovo are 12.5 billion tons, while 8.6 billion tons are
economically viable reserves that are considered to be advantageous to use. The
most important coal mines are: Kosovo Basin, Dukagjini and Drenica basins. In the
Ministry of Economic Development, the areas of interest for mineral resources are
partially explored areas, but additional research is needed. Except zinc and lead,
Kosovo's underground is rich in many other minerals. In the mining strategy, it is
said that the underground of Kosovo is rich in nickel and cobalt. Appearances and
deposits are from Ivaja near Kaçanik in the south and continue to Vrbovec (Gllogoc)
in the north, which appear in the form of lentils, layers and substrates. Within the
"Ferronikeli", which has been privatized, two superficial mines, "Gllavica", operate.
There are also chromium ore deposits in Kosovo, mainly in the "Deva" Chromium
Mining, and recently there have been evidences of assets in the Brezovica, Jazinca,
Rahovec and Llapçeva areas. While the most important source for cement is found
in Hani iElezit. Kosovo's underground is rich in uranium, and in the mining strategy
it is implied that in the Dukagjini region there may be oil and gas. In the region of
Klina are concentrated bauxite reserves - it is estimated that the reserves are about
2.7 million tons, while the limestone reserves are about 40 million tons. (Https://
telegrafi.com/pasuria-e-nentokes-se-kosoves/)
Kosovo's natural resources remain untapped - Kosovo has enough assets that have
been exploited or are being discovered but also has completely undiscovered assets,
which would be attractive to foreign investors, concretely impacting on economic
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development, agreethe experts of economic issues. According to them, the minerals,
metals, sand and gravel industries, textile industry, agriculture are only some of
Kosovo's natural resources. The development of these sectors and the re-utilization
of these resources will increase processing industry, increase employment rates and
provide income for the Kosovo economy. Halim Gjergjizi, PhD in Agro-Economic
Sciences, for the Radio Free Europe says that Kosovo's underground is very rich and
that's why the competent authorities should be dealing with the exploitation of these
resources. As one of the main sources he mentions lignite potential and the need
for additional geological research into existing lignite basins. Therefore, based on
advanced technology, various lignite products can be obtained. So there may also be
diﬀerent capacities. Along with lignite, Kosovo is rich in lead, zinc and other minerals,
which have in the past been subjected to many processing capacities in Kosovo. Even
in the Mining Strategy of the Republic of Kosovo for the period 2010-2025, it is said
that Kosovo has a considerable potential of coal minerals (lignite) and lead, zinc and
silver. Coal is the most important energy resource in Kosovo, which supplies about
97% of total output of electricity. Estimated lignite resources throughout Kosovo are
12.5 billion tons, 8.6 billion tons of usable reserves are economically considered to be
advantageous to use. However, Gjergjizi claims that the competent authorities have
not paid attention to this sector and have not properly informed potential investors
about the resources that Kosovo owns. "It is the primary thing a country can do to
attract foreign investors. Of course, there are also other problems and opportunities
that the Kosovo government should deal with. So provide proper information. In
Kosovo, there is lack of adequate, professional information about opportunities. So
much can be done to ensure that these resources are in the function of economic
development. "In Kosovo are also discovered deposits of nickel, chrome, bauxite,
copper, manganese, magnesium and many other minerals, which with a modest
investment can be re-evaluated and meet international classification standards.
(Http://archive.koha.net/?id=27&l=23543)
The impact of international trade on economic development and employment
The big debate around these issues has produced two diﬀerent views in the world.
For the vast majority of practitioners, the central point of debate is the perceived
impact of globalization at work. Those who tend to oppose trade liberalization, tend
to support their attitudes with arguments that lower costs in other ways allow foreign
firms to surpass local producers, resulting in less domestic production and labor.
On the other hand, those who want to see even greater liberalism argue that free
trade expands export markets, resulting in greater demand for our products, greater
domestic output, and more jobs (Davidson ,J.Matsuz, 2004, pp. 4.5). Relationships
between economic and politicalfreedom - Economic adjustments play a dual role in
promoting a free society. On the other hand, freedom in economic regulation is itself a
component of freedom in its broad sense, so economic freedom is an goal in itself. On
the other hand, economic freedom is a necessary tool for achieving political freedom
(FRIEDMAN, 2005, p. 9). Comparative Adventage - Ricardo's theory of comparative
advantage was used as the backbone of arguments in favor of free trade - in other words,
the abolition of tariﬀs and quotas on goods imported from foreign countries. It has
been claimed that by showing loosely to other countries - even those that in theory are
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more productive in production and services - a country can become more prosperous
than by closing borders. The overarching idea of the comparative benchmark is:
specialization plus free trade is equal to victory - victory, so doing trade all gain.
(Conway, 2015, pp. 32.33). Economic Geography - It is a study of the relationship
between economic systems and transportation and the physical environment.
It is used to understand the relationship between trade and transport corridors,
international trade frontiers, over border trade and development. (Crarabregu,
Sadiku, 2016, p. 21). With the growth of the new economy, economic inequalities have
increased in space. The new economy is generally characterized by globalization,
with the increasing use of information and telecommunication technologies,
with the growth of the objectives of knowledge. (Mayor, Sadiku, 2016, p. 28).
Are market globalization institutions indispensable? - Globalization of markets
is institutionalized. By a transitional agreement, the General Agreement on Tariﬀs
and Trade (GATT), has been moved to the creation of the World Trade Organization.
Too much criticized, the WTO does not seem to be fulfilling its role. Critics over her
actions are numerous. The negotiations that have been launched for many years,
what we call the "Doha Round", have remained on the sidelines. Nothing better than
this failure can show the exhaustion of the paradigm of competition that is at the core
of the globalization of markets (Sapir, 2016, p. 43). Though the merits of the market
mechanism are now widely known, the reasons for seeking markets are often not
fully appreciated. Recently, there has been a tendency for market-assessment-related
discussions to focus on the results it produces at the end, such as the income and
benefits gained from the market. But the most pressing issue for market transaction
freedom lies in the fundamental importance of this freedom itself. We have enough
reason to buy and sell, to exchange and seek the thriving life on the basis of exchanges.
Denying this freedom in general would be in itself a major failure of society. This basic
knowledge is paramount to any theorem that we may be able to test or, not to show
which are the peak results of markets related to income, benefits, etc. (SEN, 2009, p.
147). Market Liberalization– A new world, very diﬀerent from what we have known
to date, is appearing before us. Capitalism has never been a fixed division of labor
between the market and the state, but an adaptive system to new conditions and
realities created. It is time for us to think more deeply about the nature of the society
in which we want to live in the coming centuries. The post-history journey would
only help us to better understand today's realities and to better orient our challenges
ahead. (Civici, Xhepa, 2016, p. 13).Competitive Market Structures - Companies
that want to maximize profits are not only concerned with costs, but also need to
know the revenue for diﬀerent production levels. Many times, it depends on the
type of market-competitive structure the company operates. The market structure is
conditioned not only by the number of existing rivals but also by diverse factors such
as product diﬀerentials, number of current buyers and barriers for new competitors.
Perfect competition exists when there are many sellers for a homogeneous goods or
services and the market is not dominated by any single company. In such a situation,
economic forces are free to operate. It is thought that companies, each on their
own, can not influence prices and the industry is characterized by freedom of entry
and exit (Doyle, 2015, pp. 20.21). International Trade Operations - The basic idea
of investment and international trade is simple; each country produces goods and
services, which can be used for internal consumption, but also for export. Money
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earned from these exports can be used to pay for imported goods and services. Great
prosperity comes from trade, and this has a reason, no country would sell anything
outside its borders if it could not benefit in a way. This benefit then comes in question
to make life better for the economy as a whole (CHARLES EPPING, 2007, pp. 27.28)
Conclusions
The purpose and the strategy of each state is that through economic reforms and
by setting itself up priorities to create jobs and wellbeing for citizens. Each country,
comparing to other states, has the advantages and the economic weakness, thus,
through the exploitation of the advantages, covers the weaknesses. The Republic
of Kosovo as every country has its weaknesses, as weakness can be consideredthe
absence of sea access, and as comparative surplus when ranked among the first states
at the European level are the underground assets that provide Kosovo with reserves
for a rapid development in a long-term. Although Kosovo possesses these assets for
historical and political reasons, they have little turned to the economy and welfare
of Kosovo's citizens. The Republic of Kosovo now counts for ten years as a State and
these underground assets as comparative advantage through legal mechanisms and
in accordance with the market economy turn them into economical advantage in
order to accelerate economic growth by boosting the employment and prosperity of
citizens.
Recommendations
Sustainable economic development of the Republic of Kosovo and the well-being
of citizens is a top priority of State institutions. To put the country's economic
development in place, Kosovo's governments need to set strategies on how to turn in
the favor of economic development the underground assets. Through this research
we will try to make a solid contribution by identifying possible strategies that would
impact economic development and as a result to have a higher level of well-being
for citizens.
- Planning and implementation of economic reforms, which enable optimum
utilization of natural resources,
- Opening up opportunities for the private sector, creating a better business
environment and opening up jobs as the basis for economic development,
- Creating opportunities for rational and sustainable use of mineral resources,
- Responsible mineral resource management in order to valorize (sell) existing
mining resources and identify new mineral resources.
This scientific research has the primary purpose of creating the conditions for the
fast and sustainable development of the mining sector, which contributes to the
economic development and welfare of the citizens of the Republic of Kosovo.
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Formimi estetik ndërlëndor në shkollat e mesme
Dr. Hajri Mandri
Pedagog në Albanian University Tiranë
Abstrakt
Filozofia e edukimit estetik në gjimnaz përshkohet në tërë strukturën kurrikulare ndërlëndore.
Ky integrim ndërlëndor në kurrikulën e shkollës së mesme, si filozofi e edukimit estetik të
të rinjve, nuk qëndron si modul më vete por me prurje të shumëfishta. Ky studim synon të
japë një pamje të pasurimit të botës së brendshme shpirtërore të nxënësve të gjimnazit përmes
mësimit dhe veprimtarive kulturore. Në këtë arikull synojmë të japim një shpjegim teorikoilustrativ se si ndikon shkolla në zhvillimin e kompetencave të reja estetike, të aftësive për t’i
përjetuar, përfyryruar, interpretuar dhe shĳuar prurjet estetike që vĳnë si stimuj të mjedisit
arsimor dhe kulturor. Në këtë studim arrĳmë në përfundim se që të jesh një qytetar i denjë
dhe fisnik duhet t’i pasurosh me vetëdĳe ndjenjat estetike dhe t’i menaxhosh idealet estetike
si kënaqësi që të dhuron jeta dhe shoqëria, duke i shndërruar ato në energji pozitive dhe të
dobishme.

Edukimi estetik është një kërkesë e kahershme e shoqërisë njerëzore. Platoni kur
flet për marrëdhëniet e individit dhe njohjes me të cilën përballet në jetë, mendon se
personazhet negative, aktet kriminale në letërsi në mënyrë indirekte, bëjnë ftesë për
imitim. Me zhvillimin e kulturës dhe të artit, filloi të funksionoi institucioni i censurës,
përjashtimi dhe lejimi i veprave letrare sipas një kriteritë caktuar moral, estetik,
politik apo filozofik. Në shoqëritë postmoderne, aktualisht në sistemin demokratik
që përbën një sistem plural qarkullimi dhe konsumi të vlerave estetike, ndeshemi
me koncepte të reja që kanë të bëjnë me edukimin estetik në shkollë. Edukimi estetik
i nxënësit realizohet paralelisht në dy plane; e para dhe më e rëndësishmja është
shkolla, ku ka përqëndrim të lartë të përthithjeve të idealeve estetike të cilat formojnë
shĳen1 dhe rrisin shkallën e percepsionit dhe përvetësimit estetik, dhe e dyta është
faktori jashtëshkollor, vetë jeta që ndikon me burime të shumta të informacionit
kulturor Në këtë shkrim do të ndalemi vetëm në problemin e formimit të idealit
estetik përmes programit mësimor dhe veprimtarive kulturore që organizon shkolla.
Nëpërmjet lëndës së letërsisë, filozofisë, historisë së artit etj., tek nxënësit arrihet
formimi teorik i plotë, pasi njihen me koncepte që në teorinë e estetikës përbëjnë
një trinitet : e vërteta, e mira, e bukura2. Veprat letrare, në vështrimin estetik i
përfshĳmë tek artet ideo-shqisore. Në këtë kuadër, kur themi “një pikturë e bukur“,
tingëllon më e besueshme se “ një roman i bukur”, mund të themi “një roman i
arrirë, i mirë, i pëlqyeshëm”. Zakonisht termi “ e bukur” përdoret si sinonim i
vlerave estetike. Koncepti “ kjo poemë, apo tregim kanë vlerë estetike “do të thotë
në mënyrë eksplicide se ato na pëlqejnë apo na japin kënaqësi kur i lexojmë. Vlerat
estetike mbeten relative, ato janë efektive në raport me mjedisin shoqëror, në nivelin
e shĳes individuale apo kolektive dhe sa kohë ato kryejnë funksionin e emetimit
1

F. Nice thotë: ”Unë kam shĳe por nuk kam asnjë bazë, asnjë normë, asnjë imperativ për këtë shĳe.
(Alfred Uci, Estetika. Vëll. I, Tiranë 1986, f.200).
2
“Format kryesore të së bukurës,- shkruante Aristoteli,- janë rregulli, simetria dhe saktësia që
shkencat matematikore I paraqesin në një shkallë të vecantë” (Osvald Hanfling – Estetika filozofike.
Sh. Botuese “Camaj-Pipa” Shkodër, 1999. F. 13.).
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të kënaqësisë estetike. Filozofi dhe esteti i shquar gjerman A.G.Baumgarten thotë
se “qenia vetë është e bukur atëherë kur shfaqet, shkëlqen, ndriçon ose kur është
e proporcionuar, e harmonishme, e strukturuar”. Brenda këtyre kritereve, ne, në
mënyrë intuitive, befasohemi në jetë dhe ndjejmë kënaqësinë që na jep e bukura në
art ose në disajnimin industrial dhe strukturën arkitekturore të mjedisit ku banojmë.
Shoqëria njerëzore investon për të krĳuar vepra me vlera estetike si pasuri e çmuar
e jetës shpirtërore. Përjetimi estetik i jetës në mënyrë sa më intensive është synimi
suprem i njeriut. Vlerat estetike nuk kanë përsosmëri, ata mbeten vlera midis vlerave
të tjera të jetës. Vlerat estetike dhe vlerat morale bashkëveprojnë dhe krĳojnë një
qëndrim interaksionist, si qëndrim i gërshetuar mes dy vlerash. Prandaj mësuesit
janë të vetëdĳshëm për një edukim komplementar të personalitetit të nxënësit. Në
mënyrë të veçantë mësuesit e letërsisë në shkollën e mesme kanë parasysh rolin që
luan letërsia si lëndë, në pasurimin e përfytyrimit estetik.
Për aftësimin e jashtëzakonshëm që ka materiali letrar për të na nxitur përfytyrimin,
le ta ilustrojmë me një ese të Shellit, i cili thotë: “Përfytyrimi është instrumenti i madh
i mirësisë morale dhe poezia e luan këtë rol duke vepruar mbi shkaqet, prandaj
zakonisht thuhet se nëpërmjet letërsisë së madhe ne e ndjejmë veten të bartur përtej
kufijve të jetës sonë të zakonshme, në një botë mendimesh dhe ndjenjash më të thella
dhe më të larmishme se bota në të cilën jetojmë, se nëpërmjet letërsisë së madhe, ne
mund të përjetojmë raste, mendime dhe ndjenja të njerëzve që ndodhen shumë larg
nesh në kohë dhe në hapësirë”. Në këtë rast kemi katërcipërisht përputhje të synimit
dhe objektivit programor të lëndës me realizimin e idealit të ri estetik tek nxënësi
i cili përmes kryeveprave të letërsisë botërore dhe ato shqiptare, zbulon natyrën e
përbashkët njerëzore që ekziston tek të gjithë njerëzit, mbrapa fasadës së doktrinave
që na ndajnë, dhe pikërisht me anë të kësaj rruge mund ta bashkojmë njerëzimin
shumë më mirë se sa vetë doktrinat.
Letërsia e fisnikëron nxënësin e bën atë një personalitet integral me tendencë
komparatiste dhe e largon nga instiktet e ashpra kriminale, nga pasionet e shfrenuara
dhe akte që deformojnë integritetin e tĳ moral,shoqëror dhe estetik. Në analizën
letrare të veprave me fiksion ( ficsion-trill) mësuesi ka shanse të të pasurojë dhe
të konfigurojë një larmi imazhesh, idesh, dhe të verë në lëvizje imagjinatën dhe
përfytyrimin estetik, duke e bërë orën e mësimit mjaft tërheqëse dhe interesante, duke
hapur dialog dhe debat me teza në mënyrë të shtjelluar ( eksplicide) dhe në mënyrë
të tërthortë (implicide). Roli i mësuesit këtu është tepër i rëndësishëm në shpjegimin
e domethënies së tekstit dhe moderimin interpretative duke i bërë pjesëmarrës
edhe vetë nxënësit3. Në romanin “Zonja Bovari “ të Floberit kemi një shembull të
shkëlqyer të deformimit të individit drejt një shkolle me edukim sentimental, ku
ideali romantik e largon personazhin, vajzën e bukur, nga bota reale dhe e motivon
drejt hapësirave ireale, të pa realizueshme në jetë, që e bëjnë njeriun asket, e largon
nga bota reale e lumturisë që vjen nga puna dhe përpjekja e vazhdueshme e njeriut
për t’u përsosur në jetë.
E vështruar çështja e edukimit në aspektin estetik, pa bërë fjalë për edukimin moral,
i cili është shumë i gjerë, duhet të përmbahemi në edukimin e motivit si ideal estetik
dhe ndjenjave si refleksion i përvetësimit estetik që buron nga objekti estetik apo
veprimi estetik. Në këtë kuadër do të ndalemi në dy variante: edukimi i ideve,
3

Të gjitha ato që thotë Shekspiri për mbretin, ai djali që lexon atje në qoshe, duket se i thotë për
veten e tĳ. Ralph Waldo Emerson: Esse. Tiranë ,Plejad 2002, f. 14..
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motiveve, aftësisë interpretative të nxënësit që përbëjnë idealin estetik dhe ndjenjave
pozitive që shkaktojnë dukuritë estetike, siç është kategoria e së bukurës, që e gjejmë
më të theksuar në lëndën letërsi, histori arti, veprimtaritë artistike në shkollë, si
konkurset e recituesve, koncertet me këngë valle, vallëzime të ndryshme, ku vetë
nxënësi bëhet objekt dhe subjekt estetik. Sa më shumë nxënësi i shkollës së mesme
të jetë pjesëmarrës aktiv në një mjedis artistik aq më shumë efekt ka në pasurimin
e ndjenjave të tĳ. Përpara veprave letrare të arrira artistikisht nxënësit provojnë
kënaqësi estetike. Në rastin kur gjatë një recitimi, nuk respektohet intonacioni,
logjika artistike, kadenca e vargut, theksi tonik, ritmi i brendshëm, arsyetimi logjik,
depërtimi në motiv dhe ide, plazmimi interpretues, atëherë nuk na ngjall kënaqësi
estetike dhe themi jemi përpara një interpretimi të dobët. Në këtë rast nuk funksionon
marrëdhënia midis objektit estetik dhe subjektit estetik, recepsioni është inefiçent,
lidhjet e elementit ndĳor- shqisor emocional dhe elementët racional nuk realizojnë
një vlerësim estetik pozitiv. Mësuesi ndërhyn tek nxënësi kur lexon dobët një poezi
pikërisht se prishen këto raporte. Letërsia për vetë specifikën si lëndë ka nevojë për
një përjetim emocional. Kjo nuk realizohet në mënyrë artificiale apo sepse e vëmë si
detyrë në një orë mësimi, por ajo vjen krejt natyrshëm në mënyrë intuitive (intuita siç
dihet është ndriçim momental i ndjenjave dhe i mendimit) Në këtë vështrim, mësuesi
si udhëheqës i procesit në zhvillimin e analizës dhe komentit, nxit katalizatorët
aksiologjik (vlerësues) të përvetësimit estetik duke i drejtuar nxënësit drejt idealit
social-estetik. Ideja që del gjatë komentit natyrisht është parakuptim që përgatit
idealin social-estetik. Po në vetvete ç’është ideali?!. Ideali është aftësia e njeriut për
të projektuar veten në të ardhmen, për ta përfshirë në struktura, në marrëdhënie
dhe dukuri të mundshme, në përputhje me synimet e tĳ, dëshirat dhe aspiratat që
kushtëzohen nga realiteti që ka përfshirë atë. Në vështrimin teorik ideali estetik
është dominanti që organizon ndërgjegjen estetike të çdo epoke në një shoqëri të
caktuar, si një përfytyrim i një realiteti të mundshëm. Idealet përpunohen, s’ka ideale
të përjetshme, mbarënjerëzore. Synimi antientropik, synimi drejt përsosmërisë është
baza objektive e idealit estetik.
Në lëndët e tjera shoqërore si historia, njohuri për shoqërinë, apo sociologji, kur
gjatë mësimit arrĳmë në konkluzione të tilla që nënkuptojmë motivimin dhe nevojën
tonë dhe të mbarë shoqërisë, për të lëvizur drejt një forme më të lartë të organizimit
social, drejt përsosjes së harmonisë sociale, dhe raporteve midis shoqërisë dhe
individit,( p.sh. ideali demokratik si rendi shoqëror më i lartë që kërkon përsosje
të vazhdueshme),ne kemi arritur që brenda këtyre ideve të realizojmë dhe idealin
estetik, i cili ka vënë në lëvizje imagjinatën estetike, përfytyrimin estetik, dhe frymëzon
motivin tek nxënësi. Në analizën e një drame përmes ndeshjes së personazheve, ne
duke kërkuar të arrĳmë tek ideali etik, si përsosmëri morale, realizojmë idealin estetik
përmes modelimit strukturor që ndihmon pastrimi dhe pasurimi i ndjenjave. Duke
vështruar një shfaqje teatrale, ne provojmë ndjenjat e bukura, të trishtuara, dhembje,
gëzim, krenari dhe urrejtje sipas akteve dhe protagonistëve dhe vetë zgjidhja na çon
tek modelimi i idealit estetik i cili formatohet në ndërgjegjen tonë.
Kur nxënësit shkojnë të organizuar në një disko, ne realizojmë edukimin estetik
përmes ndjenjave të bukura, të përjetimit të një gjendje emocionale të gëzuar që
realizohet nga shumë komponentë, siç është dhe kryesori, muzika ose efektet e tjera
skenike. Muzika në këtë rast, nuk është thjeshtë vibracion akustik-fizik, por është
frymë, tërësi e organizuar tingujsh, që perceptohen prej veshit, por që vepron me
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këtë substance në ndërgjegjen e nxënësit, duke pasuruar shĳen dhe krĳuar kënaqësi
estetike. Në këto aktivitete shkollat duhet të bëjnë kujdes që elementë të tejkaluar
për moshën shkollore si pop arti, ap arti, letërsia pornografike që kërkojnë të venë në
veprim elementë fiziologjikë për të krĳuar kënaqësi estetike, të kufizohen me bindjen
e plotë sepse ato cënojnë formimin e idealit estetik që synon programi shkollor. A
shërben vetë mësimdhënësi një model për nxënësin?. Dimë që njeriu nga natyra
është i prirur të pëlqejë imitimin. Në këtë rast mësuesi përbën një status special,
ai duhet të edukojë tek nxënësi edhe me qëndrimin, sjelljen, fjalorin, paraqitjen,
marrëdhëniet me faktorë të jashtëm që e komprementojnë atë. Plotini thotë se
bukuria ndeshet jo vetëm tek gjërat e para dhe të dëgjuara por dhe te karakteri i mirë
dhe sjellja e mirë, si parametra të sistemit estetik nga burojnë ndjenjat e simpatisë
apo urrejtjes, të kënaqësisë apo të pakënaqësisë. Që shkolla të bëhet një mjedis që të
ngjallë kënaqësi estetike tek nxënësit, d m th. ndjenjën e së bukurës duhet të plotësojë
kushtet e estetikës së sotme bashkëkohore, të zgjojë interes, shpirtëror, duke realizuar
parametrat e përkryrjes dhe tërësisë, harmonisë midis pjesëve, (lëndëve), strukturës,
psikologjisë së sjelljes, dhe gjykimin normativ, rregullin, disiplinën, shkëlqimin e
formës, mjedisi, paraqitja e jashtme, veshja etj. që përbëjnë mikroambientin edukues.
E rëndësishme është që ideali estetik në shkollë të mbahet parasysh në principet bazë
të punës së drejtorisë së shkollës.4 P.sh. ideal estetik mund të konsiderohet afirmimi
dhe konsolidimi i idesë se të vazhdosh shkollën e mesme të përgjithshme do të thotë
të synosh për të vazhduar studimet e larta për t’u kualifikuar më tej në një fushë të
caktuar. Ky paracaktim i objektivit personal tek nxënësi zhvillon imagjinatën dhe
fantazinë e tĳ dhe e tërheq atë nën ritmin e një ideali që projektohet si një ëndërr e
bukur, e cila e motivon atë drejt suksesit. Kjo lidhet me ecurinë në shkollë, me punën
vetjake, përgatitjen ditore të nxënësit, por edhe nga motivimi i faktorit mësimdhënës,
sjelljes dhe veprimtarisë mësimore –edukative që zhvillon shkolla. Në bazë të
teorisë së shĳes estetike, njeriu ka një shqisë të brendshme për përvetësimin estetik.
Shfrytëzimi i kompjuterave, informacionet nga interneti, media, enkartat, emisionet
enciklopedike kulturore, krĳojnë një përzierje adeguate të uniformitetit me varjetetin
dhe krĳojnë shqisën e së bukurës së sotme moderne e cila kontrollohet nga shqisa
e brendshme e nxënësve, që sipas studiuesit anglez Hatçeson u quajt si shqisë e së
bukurës.
Edukimi estetik është pjesë përbërëse e filozofisë së shkollës së sotme moderne.
Formimi teoriko-kulturor i nxënësve në shkollat e mesme të përgjithshme duhet të
arrihet përmes synimeve të qarta dhe objektivave të matshëm. Një gjykim estetik
deduktiv e transhendental e gjejmë edhe gjatë mësimit të lëndëve natyrore. Kur
bëhet fjalë për diçka të pamatë (hapësira qiellore, drejtëzat, pafundësia e materies
fenomenet natyrore etj., atëherë përfytyrimi ynë dorëzohet sepse nuk e përballojmë
detyrën për ta rrokur dukurinë në tërësi, kështu duke u bërë të ndërgjegjshëm për
supermacinë e arsyes na vjen në ndihmë përfytyrimi i të madhërishmes, si kategori
estetike. Ose kur shpjegojmë shkaqet e një katastrofe që i kalon aftësitë e njeriut për
t’i përballuar atëherë reflektojmë në arsyetimin për të qenë të ndërgjegjshëm për
dinjitetin tonë si qenie me moral. Në këtë rast kemi të bëjmë me kategorinë estetike të
tragjikes në jetë. Informacioni lëndor në shkollë, ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin
dhe pasurimin e imagjinatës tek nxënësit. Sa më të zhvilluar ta ketë imagjinatën një
4

Gjatë jetës sonë, nga cdo anë, shoqërohemi nga veprues shpirtërore dhe një qëllim i miër qëndron
në pritje për
ne. Emerson Esse. Po aty ,f. 58..
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nxënës, aq më cilësor është në përvetësimin e dĳeve. Imagjinata thotë Kollrixhi, është
aftësia bashkuese që i shpërbën të dhënat, i transformon dhe rezultati që nxjerr është
një cilësi e re.
Nëpërmjet edukimit estetik në shkollë, ne realizojmë një komponent të fuqishëm në
formimin e gjithanshëm të personalitetit të nxënësit si qytetar i denjë i një shoqërie
të kulturuar e të demokratizuar, duke e shpëtuar atë nga interpretimet intuitive
që zakonisht udhëheqin individët me nivel arsimor të pamjaftueshëm5. Edukimi
estetik në shkollë tashmë nuk është doktrinë, ajo është tërësia dhe esenca educative
e programit mësimor-edukativ, në përputhje me traditën , me kulturën dhe realitetin
psiko-moral të popullit tonë. Liria e gjykimit dhe e mendimit estetik është e lidhur
me pranimin e diversitetit kulturor, të bashkëjetesës së koncepteve estetike, të
përpunimit të shĳeve të veçanta dhe të përbashkëta, konvergimi dhe divergimi
kulturor, si bazë e filozofisë së sistemit tonë demokratik.

5

Ne kemi simpati për castet madhështore të historisë, për zbulimet e mëdha, për rezistencat e
mëdha, për
përparimin e madh të njeriut. Emerson Esse . po aty, f.14.
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Zhvillimi historik i konceptit:
Edukimi parashkollor si faze e parapergatitjes se femĳeve per ne shkolle
Doktorante Valbona Keçi
Abstrakt
E perqendruar ne punen time studimore dhe kerkimore ne arsimin parashkollor, si faze
shume e rendesishme qe ndikon ne socializimin dhe ne te nxenit e femĳeve te kesaj moshe,
per t'i pergaditur per arsimin fillor, i kam kushtuar nje vemendje te caktuar evolimit te
ketĳ koncepti themelor.
Ndonese tema nuk eshte historike, por teresisht aktuale, jam mbeshtetur ne mesimet e
mendimtareve e specialisteve te medhej amerikane Allen C. Orstein, i Universitetit te
Cikagos dhe Francis P. Hunkins, i Universitetit te Uashingtonit, Siatell, mbi kuptimin e
historise se arsimit, sepse kuptimi i shkencave humane dhe shoqerore, kerkon njohjen e
themeleve historike.
Kuptimi i themeleve historike, na ndihmon per te kuptuar praktiken e sotme pedagogjike:
"Ne zhvillimin e kurrikules se pergjitheshme, ose te kurrikkules baze, kendveshtrimi historic
eshte vendimtar."
Koncepti ne fjale qe trajtoj, ka evoluar dhe evolon, cka na ndihmon te kuptojme me mire
lidhjet ndermjet permbajtjes, metodave edhe ne keto grupe moshe parashkollore, ne rritje e
konsolidim, duke rritur ndikimin pozitiv te parashkollorit ne arsimin baze. Ne kete kuader
kemi parasysh faktoret social, profesional, qe ndikojne ne procesin e rendesishem te perfshirjes
se moshave parashkollore ne edukimin parashkollor.
Edukimin e vlerave qe ka trajtimi dhe edukimi i femĳes perpara se ta dergojme ne shkollen
fillore, me termat e sotme, e gjejme qe ne lashtesi. Fillimisht kjo del nga percaktimi i ketyre
grup moshave te vecanta, ku nenvizohet femĳeria e hereshme, si faze e rendesishme e
zhvillimit dhe edukimit, qe ndikon shume ne suksesin e metejshem.
Keshtu, gradualisht, duke u vleresuar edukimi i parashkolloreve nga pervojat teorike dhe
aplikative, mbeshtetur ne ligjesite e pergjitheshme te pedagogjise dhe psikologjise, lindi
pedagogjia parashkollore, fillimisht ne trungun e pedagogjise se pergjithshme, aktualisht
drejte konsolidimit te saj si shkence me te ardhme dhe me specifikat e veta.
Edhe pse pak te vonuar, edhe ne kemi pervojen tone ne evolimin e ketĳ koncepti dhe afirmimin
e tĳ ne pune konkrete ne arsimin parashkollor.
Fjalet kyce: Historiku, arsim parashkollor, femĳeria e hershme, koncept, pedagogji.

E perqendruar ne punen time studimore dhe , kerkimore, ne arsimin parashkollor, si
domosdoshmeri per pune cilesore ne socializimin dhe ne te nxenit e femĳeve te kesaj
moshe, per t’i pergaditur per arsimin fillor, i kam kushtuar nje vemendje te caktuar
nisur edhe evolimit te ketĳ koncepti themelor.
Ndonese tema nuk eshte historike, por teresisht aktuale, jam mbeshtetur ne mesimet
e mendimtareve e specialisteve te medhej amerikane Allen C. Orstein, i Universitetit te
Cikagos dhe Francis P. Hunkins, i Universitetit te Uashingtonit, Siatell , mbi kuptimin
e historise se arsimit, sepse kuptimi i shkencave humane dhe shoqerore, kerkon
njohjen e themeleve historike..
Mes tjerash ato orientojne se kuptimi i themeleve historike, na ndihmon per te
kuptuar praktiken e sotme pedagogjike..”Ne zhvillimin e kurrikules se pergjitheshme,
ose te kurrikkules baze, kendveshtrimi historik eshte vendimtar”
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Koncepti ne fjale, qe trajtoj, ka evoluar dhe evolon, cka na ndihmon te kuptojme me
mire lidhjet ndermjet permbajtjes, metodave, edhe ne keto grupe moshe parashkollore,
ne rritje e konsolidim, duke rritur ndikimin pozitiv te parashkollorit ne arsimin baze
. Ne kete kuader kemi parasysh faktoret social, profesional, qe ndikojne ne procesin
e rendesishem te perfshirjes se moshave parashkollore ne edukimin parashkollor .
Edukimin e vlerave qe ka trajtimi dhe edukimi i femĳes perpara se ta dergojme
ne shkollen fillore, me termat e sotme, e gjejme qe ne lashtesi.Fillimisht kjo del nga
percaktimi i ketyre grup moshave te vecanta, ku nenvizohet femĳeria e hereshme,
si faze e rendesishme e zhvillimit dhe edukimit, qe ndikon shume ne suksesin e
metejshem.
Fakti qe Aristoteli i ndane grupet e foshnjerise ne dy nengrupe: 0-1 vjec, mosha e
gjirit dhe, 1-3 vjec foshnjeri, ka parasysh edhe vecorite e ketyre moshave ne fushen e
edukimit. Kuintiliani ne vepren e tĳ “Mbi edukimin e oratorit” nenvizon se pergatitja
e tĳ do te filloje qe ne moshen parashkollore.Te gjithe mendimtaret e medhej te
kohrave e deri vone, e kane vleresuar shume kete moshe, rendesine e saj ne formimin e
njeriut te ri, por e kane lene gjithnje ne gjirin e familjes.Edhe reformatori i madh boteror
i arsimit, Komenski, e vlereson shume kete moshe per edukimin e femĳes, si themel
per formimin e metejshem, madje qe ne periudhen e shtatezanise, per kujdesin ndaj
nenave, etj dhe me tej ne familje, cka e trajton ne vepren e tĳ shume te njohur tashme
ne shume gjuhe te botes, “Shkolla Amnore”, por kete “institucion” e dergon ne familje,
ne qelizen baze te shoqerise.Pjeter Bogdani,, afersisht bashkohes me Komenskin, ne
vepren e tĳ “Ceta e Profetenve”, e cila, pervec vlerave teologjike, ka edhe vlera te tjera
psikologjike e pedagogjike, etj( edhe pse keto shkenca nuk ishin afirmuar ende), duke
bere edhe periodizimin e moshes, me percaktimin e moshes 0-4 vjec, si parapergaditje
per shkollen fillore..
Filozofi italjan Tomaso Kompanela ( 1568- 1639 ) ne vepren e ti “Qyteti i Diellit”,
mendon se mesimi dhe edukimi i femĳeve fillon qe ne moshen 2 vjec, ... ndersa
Zhan Zhak Ruso periodizimin e ndane ne 0-2 vjec,ku i kushtohet zhvillimit fizik
nga mosha 2 vjec deri ne moshen 12 vjec me zhvillimin dhe edukimin e shqisave.
Ne vitin 1816 Robert Ouen themelon ne Angli”Institutin e edukimit te njeriut”, ku
benin pjese femĳet 1-6 vjec,, ndersa fillorja me 6-10 vjec dhe Shkolla e Mbremjes
me femĳe 10 - 16 vjec, sepse ato punonin.
Pikepamjet mbi rolin shume te rendesishem e te vecante te nenes ne edukimin
e femĳes dhe pergatitjen e tĳ per arsimin baze, filloren, do te vazhdoje edhe shume
e shume vite me vone .Vlerat i evidenton per nenat, si edukatore natyrore e femĳes,
duke i trajtuar me tej edhe Pestaloci ne vepren e tĳ “Nena e femĳa” , gjithnje duke e
lene kete edukim ne familje.Pestaloci I orienton nenat, tek “doracak per nenat”, se
si ato duhet t’i edukojne femĳet per te verejtur dhe per te folur .Ai propozon edhe
per themelimin e paraleleve parashkollore, ne te cilat femĳet do te pergatiteshin
per vĳimin e shkolles fillore. Frobeli (1782- 1852) hapi kopshtin e tĳ te pare, duke
theksuar se femĳet ne kete moshe kane nevoje per dashuri dhe kujdes ne drejtim
te rritjes mesimit dhe argetimit nga njerez specialiste. Frobel aplikoj edhe trajnimin e
edukatoreve te kopshtit.
Ne periudhen e Rilindjes sone Kombetare iluministi i shquar Sami Frasheri, ne
vepren e tĳ “Shqiperia c’ka qene, c’eshte e c’do te behet”,theksonte rendesine qe kishte
arsimimi masiv i vajzave, si nena te neserme, rolin e vecante ne familje te gruas ne
mireedukimin e femĳeve .
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Reformatorja e madhe Marĳa Montesori, punoi me femĳe parashkollore ne institucionin
e saj me grup moshat 0-6 vjec,duke e karakterizuar veprimtaine e vet ne dy fusha
kryesore :
Veteveprimi i femĳeve dhe 2. Vetesherbimi i tyre
Keshtu, gradualisht , duke u vleresuar edukimi i parashkollareve,nga pervojat teorike
dhe aplikative, mbeshtetur ne ligjesite e pergjitheshme te pedagogjise dhe psikologjise,
lindi pedagogjia parashkollore, fillimisht ne trungun e pedagogjise se pergjitheshme,
aktualisht drejte konsolidimit te saj si shkence me te ardhme,me specifikat e veta.
Duke trajtuar edukimin dhe arsimin parashkollor, sipas B.Blumit (B.Bloom), cilesite
dhe aftesite individuale te femĳes jane te paracaktuara, para se te filloje vĳimin
e tĳ ne shkolle dhe ne kete drejtim ndikon edhe arsimi parashkollor . Ne moshen
parashkollore mjedisi natyror e shoqeror ka rendesi te theksuar ne formimin e
personalitetit. Ne zhvillimin e femĳes parashkollor, ndikojne disa faktore .
-edukata
-trashegimnia
-mjedisi i edukimit
-kultura si faktor zhvillimi
-perfshirja e femĳeve ne arsimin parashkollor
-veprimtaria e femĳes, lojrat, metodat
-specifikat e zhvillimit moshor sipas grupeve.
Edhe pse pak te vonuar, edhe ne kemi pervojen tone ne evolimin e ketĳ koncepti dhe
afirmimin e tĳ ne pune konkrete ne arsimit parashkollor.
Ne vitin 1921 u hap kopshti per femĳet jetime, si nje institucion parapergaditor per
arsimin fillor.Ne vitin 1934 kishim kopshte prane disa shkollave fillore, ne rrethe
te medha.Ne vitin 1938 frekuentonin kopshtet 2434 femĳe nga i gjithe vendi.Pas
clirimit kemi zgjerim te arsimit parashkollor, ndersa ne vitet 1960 kemi nje shtrirje te
gjere edhe ne fshat, sidomos ne zonat fushore.Me ndryshimet ne legjislacion, u perligj
arsimi parashkollor si hallke e vecante e arsimit tone,Pas viti 1980 u hapen fakultete
te vecanta per pergatitjen e edukatoreve me arsim te larte, paralelisht me shkollat e
mesme pedagogjike qe pergatisnin dhe kualifikonin edukatore me arsimin e mesem.
Sot arsimi parashkollor paraqitet si edhe vete arsimi yne me nje sere problematikash
si nga ana e infrastruktures ashtu edhe nga ana e pregatitjes se edukatoreve .Kjo per
shkak edhe te nje lloj mungese vemendje nga shteti ashtu edhe nga ekzistenca e nje
mentaliteti jopozitiv ne drejtim te arsimit parashkollor dhe rendesise qe ai ka ne suksesin
e metejshem te femĳes ne shkolle .
Duke u mbeshtetur edhe ne pervojat me te mira boterore edukimi cilesor i femĳes
gjate femĳerise se hershme dhe sigurimi i kushteve per nje pune cilesore ne keto
institucione siguron nje sukses te metejshem ne shkollimin e femĳes . Problematikat
me te medha arsimi parashkollor i paraqet ne zonat periferike dhe rurale, niveli i te
cilave paraqitet me diferenca te theksuara ne pregatitjen e femĳeve te kesaj grupmoshe
si ne socializim, ne fjalorin shume te kufizuar, ne punen e dobet ose inekzistente te
familjes me letersine feminore te kesaj moshe, me vaferine ne kontakte e komunikime
me femĳet, etj , krahasuar me zonat urbane, sidomos, per rolin e pamjaftueshem te
familjes dhe te nenave lidhur me kohen qe u kushtojne femĳeve, etj.Ne kete kuader,
duhet trajtuar edhe puna per pergatitjen e nenave te reja, si edukatore natyrore te
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femĳeve. Mungesa e “shkollave te nenave te reja”, pa u shkeputur nga puna, etj. Ato
duhen orientuar qe te komunikojne me femĳet parashkollore, t’u tregojne perralla
e ngjajne te pershtateshme per moshen, t’i degjojne ato, t’i aftesojne ne komunikim
me moshataret dhe me te medhejte, ne perdorimin e lapsit, ne njohjn e ngjyrave, t’u
komentojne figura nga letersia per grupe femĳesh te vecnte, te pasurojne fjalorin, t’u
pergjigjen pyetjeve te shumta qe ato bejne,qe femĳet te mos mbyllen ne vetvete, qe
te mesojne vjersha e kenge te moshes se tyre, duke ndjekur se bashku dhe programe
per femĳe etj .Ndersa problemet e edukimit ne cerdhet, si institucione shteterore apo
private, kane ngelur jashte vemendjes se organeve te specializuara.Ky concept qe po
trajtojme, ne disa segmente eshte “jashte liste “, pasi mjaftohen tek ushqimi dhe gjumi
femĳeve. Arsimi yne eshte perfshire ne nje proces reformimi cilesor dhe ne kuadrin e
ketĳ reformimi eshte shume e rendesishme qe arsimi parashkollor te kete vemendjen
e duhur si nje faze shume e rendesishme ne edukimin dhe suksesin e metejshem te
individit ne jete.
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Domestic violence: Case of Kosovo
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Abstract
Nowadays, domestic violence is present in all the countries and is having bed impact in the
family development. In this paper we will talk about the domestic violence in Kosovo. Cases
of domestic violence after the war in Kosovo from year to year have increased and given its
consequences not only for the family but also for the society impose the need for treatment
in research aspect. There are many factors that aﬀect the social life, domestic violence is one
of them that is having very bad impact on the society and in this paper we will analyze the
number of cases and also the factors that are causing the domestic violence in Kosovo. To
analysis the situation of domestic violence in Kosovo we have used primary and secondary
data. Based on the results that domestic violence are present more to the females around 81%
and males around 19%. The treatment of the cases of domestic violence are not at the good
stage and its even worst in the urban areas.
This paper can be a suﬃcient reference for future research in measuring economic growth
and development pace of the country.
Key words: domestic violence, family, female, male, treatment.

Introduction
Domestic violence is not a new phenomenon, the new is the approach, formal
commitment and treatment to this phenomenon. Domestic violence also with the
legislation applied in Kosovo is treated as a criminal oﬀense. Incriminating the
idol in the family as a criminal oﬀense also represents an achievement of domestic
legislation in harmony with international legal norms.
Domestic violence is present and growing in the contemporary world, both in the
region and beyond. Unfortunately, this phenomenon is also present in Kosovo. The
referral of cases of domestic violence after the war from year to year has increased
and given its consequences not only for the family but also for the society impose the
need for treatment in research aspect.
Initially, in the first years after the war to address the phenomenon of domestic
violence, more international NGOs have been engaged in cooperation with local
ones. All this commitment represents an important role but not suﬃcient and does
not completely address domestic violence. The treatment was done partly by being
limited to certain regions, where local NGOs were more active and more willing to
engage in this process. It has often been given priority to urban areas, leaving many
rural settlements apart. It should be noted that the activity of NGOs was mainly
aware-oriented, with the exception of some NGOs that were directly involved in
dealing with victims of violence.
There have been some more superficial researches in our country to see the number
of cases of violence referred to the responsible institutions, but not to a scientific
level, so the need to investigate this phenomenon in our country is very large.
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The purpose of researching the phenomenon of violence in Kosovo. The basic
purpose of this research project is to identify, detect the causes of this phenomenon,
and identify the underlying motions.
Research Methodology
The research will be conducted by collecting data from primary sources survey and
interview and secondary sources such as surveys, statutes, cases, books, encyclopedia,
journals, seminar, conference papers and internet materials.
To understand the essence of the problem of domestic violence, it is necessary to
know beforehand the causes and consequences of this phenomenon in our society.
These causes and consequences in fact represent the main findings of our research.
The causes and consequences of this phenomenon in our society are; the consequences
of war, poverty, high unemployment, gender discrimination, early marriages and
low level of education.
Hypotheses
For a proper study, comprehensive and longitudinal study of this pedagogical,
sociological, psychological and economic problem, based on Social Policy, we have
foreseen these hypothesis:
The first hypothesis: Domestic violence, also known as domestic abuse, intimate
partner violence or abuse, may start when one partner feels the need to control and
dominate the other.
The second hypothesis: In Kosovo there are large-scale of violence, at diﬀerent
levels and forms, which has a major negative impact in the society (weak family
relationship).
Research Objectives
The main objective of this study is to find out the causes and consequences of domestic
violence in Kosovo. Achieving this goal presumes the creation of the comprehensive
characterization of domestic violence, as well as to express the specifics of their
behavior in terms of globalization.
In this paper we will analyze the level of the domestic violence in Kosovo buy
conducting survey or interviews, collecting data from relevant institutions (policy,
court) and others research.
The main objectives are:
• Theoretical definition of the notion of violence,
• Causes and consequences of domestic violence,
• Comparison of relevant data for this phenomenon in Kosovo,
• Extracting recommendations from this research and accurate addressing.
Theoretical definition of family and violence
By the term "family" we mean a community of people with blood or adopted children.
The word family is derived from the Latin word "family" which means in Albanian
the home, relative or family.
Domestic violence is an act that violates human rights. Human rights are fundamental
rights in which every human being is right.
Violence in the family is considered any violation of the rights of women, men and
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children by persons who are members of the family.
Although it is known that there are a large number of cases of families in which
violence is committed in one way or another, the number of reports is very small.
Responsible for taking measures against cases of domestic violence are the Kosovo
Police where such cases should be reported.
Causes of the violence in Kosovo
Based on the diﬀerent studies and research done by diﬀerent authors, some of
the causes of the violence are: the circumstances of the war experiences, poverty,
unemployment, large (large) family, gender discrimination, early marriages, new
circumstances created after the war, his/her aquaculture and reflections on family
life in Kosovo, the gap between the socio-economic position and the accelerated
tendencies towards civilization, no discrepancy between the rights and responsibilities
of family members, changes in relationships between family members, and low level
of education.
Consequences of the Violence are divorce of spouses, children’s livelihood, family
relationship disorders (Appearance to Justice).
Findings of the study
We have processed the results obtained from the three main institutions dealing with
domestic violence in Kosovo for 2012 (Center for Social Work, Kosovo Police and
Basic Court), all these are institutions that operate in the Pristina Region, the largest
region in our country.
Below we are presenting the cases referred to institutions, while in the Basic Court
we present cases treated by this institution.
The results from these institutions (CLSW, Police, Basic Doubt) are presented beloved:
Table 1:
No
1
2
3

Institutions
Center for Labor and Social Welfare
Police station of Kosovo
Basic court

Number of reported violence cases
429
384
52

In graphic mode;
Graphic:1

In this table we present the measures imposed by the institutions;
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Table:2
No of Arrested

111

Victim Advocate

370

Housed

18

Order of Defense / Court

1

Defense Order / Police Officer

0

In graphic mode;

G
Gr
aphi
ap
phiic: 2
Graphic:

Policy orders, court orders, sheltered, the advocated victims, arrested people.
The table below shows the number of cases by gender;
Table: 3
Female victim

346

Male victim

83

Graphic 3
Based on the research these are the main findings:
Among the important results is the general analysis of the phenomenon of domestic
violence, then the identification of causes and consequences for all members of the
family, but also for the society in general which causes the use of domestic violence.
Recommendations have been provided to the relevant government institutions and
NGOs for the institutional and proper treatment of the phenomenon of domestic
violence.
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Conclusions and recommendations
Based on the results above we can see that number of violence’s are increasing
and this study is very important because it contributes in identifying the number
of victims and the way how to solve these problems. Our data of the research are
collected from three main institutions dealing with domestic violence in Kosovo;
Center for Social Work, Kosovo Police and Basic Court and we have seen that this
problem is very common in Kosovo but the approaches, formal commitment and
treatment to this phenomenon are still at beginning stage and there is a lot of need
for improvements. Therefore, according to this study we have come up with the
recommendations based on the institutions that are involved with this problem:
For the Ministry of Labor and Social Welfare to overcome these problem based on
the findings they need to generate new jobs, need to employee the divorced women,
need to provide housing to the divorced women, also they have to do monitoring of
the work of NGOs and take rigorous measures against diﬀerent counterfeiting and
misuses (exaggerating figures for domestic violence cases). Ministry of Labor and
social welfare is responsible to open of counseling centers for dealing with domestic
violence and divorce and also opening up counseling for life in marriage (marriage).
The Center of Labor and Social has to be more engaged in the remedies of spousal
relationships, should inform clients-victims of domestic violence about the rights
and opportunities that are covered by legal provisions, and must be committed to
emotionally with the mother even if the child is trusted by the father.
The Ministry of Health in order to reduce the number of cases in the domestic
violence, needs to employee social workers across all clinics and hospitals, be more
aware when identifying cases of domestic violence that seek medical help, refer all
cases of domestic violence to the Police, organize campaigns to raise public awareness
about the psycho-physical consequences of domestic violence.
Court- Procreates needs to ensure legal certainty in the family, ensure that domestic
violence is a crime, and preserve the secrecy of victims or citizens who refer to the
case of domestic violence
The Police needs cooperate with CSWs for all cases of domestic violence, even the
lightest ones, be closer to the community to identify as early as possible cases of
domestic violence, and preserve the secrecy of victims or citizens who refer to the
case of domestic violence.
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Efekti i remitancave në rritjen ekonomike në Kosovë
MSc. Bekim Kilaj
Abstrakt
Hetimet teorike dhe empirike në ndikimin ekonomik të remitancave kanë prodhuar rezultate
shumë të përziera. Nga ana pozitive, remitancat kontribuojnë në zbutjen e varfërisë dhe
në disa raste sigurojnë kapital për të financuar investimet dhe kursimet e familjeve. Për një
numër vendesh, remitancat ndërkombëtare kanë nxitur rritjen makroekonomike, kryesisht
duke rritur të ardhurat kombëtare të disponueshme.
Migrimi dhe remitancat kane ndikim ne zhvillimin njerezor sepse pasi qe individet te
levizin jashte vendit ata i zgjerojne mundesite e tyre te jetes dhe rrjedhimisht nivelin e tyre
te zhvillimit njerezor. Perveç kesaj, emigrantet jashte vendit bashkeveprojne me familjen dhe
miqte e tyre ne shtepi ne menyra qe mbeshtesin zhvillimin e tyre njerezor, perfshire edhe
dergimin e remitancave.1
Duke përdorur vlerësimet e panelit të të dhënave dinamike, ne gjejmë se remitancat ushtrojnë
një ndikim të dobët pozitiv në rritjen afatgjatë makroekonomike2.
Do te shohim se dergesat e emigranteve jane nje nga burimet me te rendesishme dhe te
qendrueshme te financimit te jashtem per vendet ne zhvillim. Do te shohim edhe menyren e
kanalizimite te mjeteve drejt destionacionit, format e transferimit te mjeteve etj.
Ngjashem me vendet tjera, dergesat e emigranteve jane te nje rendesie te veçante edhe per
ekonomine e Kosoves. Dergesat e emigranteve ne Kosove paraqesin njerin nder burimet
kryesore te financimit te konsumit te ekonomive familjare dhe paraqesin nje burim, qe siguron
gjendje stabile sociale duke zvogeluar ngarkesen ndaj buxhetit shteteror.3
Është e njohur që sasi të mëdha të remitancave ndërkombëtare janë transmetuar përmes
kanaleve "joformale" siç janë ofruesit e shërbimit "hawala", ofruesit e transportit publik, ose
përmes miqve dhe familjes dhe nuk regjistrohen në bilancin e pagesave të shumë vendeve4.

Qëllimet e hulumtimit
Qëllimi i punimit është që të jemi më të informuar rreth rëndësisë së remitancave
në zhvillimin ekonomik të një vendi, rastin konkret të vendit tonë, ndikimi i tyre i
drejtpërdrejtë në ngritjen e GDP-se, uljen e papunësisë dhe si ndikues në rritjen e
agregateve ekonomik, si produkti i përgjithshëm, punë zënia totale dhe papunësia,
niveli i përgjithshëm i çmimeve dhe inflacioni.
Do të shohim rendësin e remitancave në ngritjen e mirëqenies njerëzorë, pasi ato po
lëvizin prej një vendi në vendin tjetër, pastaj nga punëtorët e shpërngulur pagesat
e remitancave po bëhen gjithnjë e më shumë një burim i rëndësishëm i burimeve të
mëdha financiare ndërkombëtare për shumë vende në zhvillim si Kosova. Ndikimin
e remitancave në kursimin e brendshëm, të këmbimit si ruajtës i vlerës monetare,
nivel i uljes se papunësisë etj.
Kosova ka qenë një burim i rëndësishëm i punëtorëve migrantë për vendet që vuajnë
mungesën e punëtoreve, duke u bërë një nder eksportuesit më të mëdhenjtë të
1
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Catrinescu, Natalia, et al. "Remittances, institutions, and economic growth." World Development
37.1 (2009)
3
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4
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2
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emigrantëve në Evropë.
Dërgesat e emigrantëve janë një nga burimet me te rëndësishme dhe te qëndrueshme
te financimit te jashtëm për vendet ne zhvillim. Ato mbesin te rëndësishme
veçanërisht për vendet me pak te zhvilluara, me deficite kronike te mëdha tregtare,
dhe me ulje të natalitetit. Dërgesat e emigrantëve gjithashtu janë ne mesin e burimeve
me te qëndrueshme për rezervat e huaja, si dhe shpeshherë me një efekt kundër
ciklik duke nxitur konsumin dhe ne mase me te vogël investimet gjate recesioneve.
Duke pas parasysh rëndësinë e dërgesave te emigrantëve, vende te ndryshme kane
ndërmarrë politika dhe iniciativa për ngritjen e efikasitetit dhe integritetit , ne ofrimin
e shërbimeve te dërgesave te emigrantëve
Do të shqyrtojmë ndikimin e remitancave në nivelin mikro (d.m.th. në nivelin e
familjes) dhe në nivelin makro (d.m.th. në nivel kombëtar).
Do të shohim që taksimi i remitancave mund të ketë efekte negative në ekonomin
e atĳ vendi, në periudha afatgjata makroekonomike gjithashtu do të shohim se ka
edhe ndikim pozitiv në mirëqenien ekonomike të familjeve të varfura.
Rëndësia e dërgesave nga emigrantët ne zhvillim ekonomik
Duke pasur parasysh se dërgesat e emigranteve përbëjnë një element te rëndësishëm
te te ardhurave kombëtare, si dhe komponentë mjaft e rëndësishme ne financimin
e konsumit, rrjedhimisht me kontribut edhe ne rritjen ekonomike, studimi i kësaj
kategorie konsiderohet mjaft i rëndësishëm për ekonomin e Kosovës.
Dërgesat e emigrantëve, janëë gjithnjë e me shume relevante për ekonomitë dhe
shoqëritë si rezultat i realiteteve aktuale globale, veçanërisht integrimit ekonomik ne
rritje dhe ndërvarësisë ndërmjet shteteve, ne te gjitha nivelet dhe lëvizjes ne rritje te
emigrantëve ne tërë botën. 5
Transaksionet financiare qe kane te bëjnë me diasporën përfshĳnë remitancat,
shpenzimet e udhëtimit kur vizitojnë Kosovën dhe investimet ndërkombëtare qe
kryhen ose lehtësohen nga pjesëtarët e Diasporës. Duke e pasur parasysh numrin
e popullsisë se diasporës ne krahasim me popullatën rezidente ne Kosove (rreth
700,000/1.8 milionë), ndikimi ekonomik i këtyre transaksioneve është i madh ne
raport me prodhimin e brendshëm te Kosovës dhe me rëndësi te madhe për hyrjet
rezerve ndërkombëtare te Kosovës. Vetëm dërgesat personale përbënin 17 për qind
te BPV-se ne vitin 2012, duke e bërë Kosovën një nga 15 vendet e para. Për sa i përket
rëndësisë remitancat forcojnë kërkesën për mallra dhe shërbime te importuara dhe
vendore, ngritjen e çmimeve dhe përfundimisht pagave ne tërë ekonominë kosovare
duke kontribuar kështu ne tranzicionin e Kosovës nga rimëkëmbja ekonomike pas
konfliktit ne rritje te nxitur nga investimet dhe gjithë përfshirëse, qe është parakusht
për zhvillimin njerëzorë, pranimit te remitancave ne mbare botën, ne proporcion
me madhësinë e ekonomisë vendore. Qe nga mesi i viteve 2000, BPV ne Kosove
është rritur me një norme mesatare prej 3 deri ne 4 për qind ne vit. Remitancat kane
luajtur një rol te madh ne këtë rritje dhe ne një shkalle te caktuar kane kompensuar
mungesën e te ardhurave te Kosovës nga eksporti.6
Ngjashëm me vendet tjera, dërgesat e emigrantëve janë te një rëndësie te veçantë edhe
për ekonominë e Kosovës. Dërgesat e emigrantëve ne Kosove paraqesin njërin ndër
5
6
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burimet kryesore te financimit te konsumit te ekonomive familjare dhe paraqesin një
burim, qe siguron gjendje stabile sociale duke zvogëluar ngarkesën ndaj buxhetit
shtetëror.
Sidoqoftë, sfiduese për ekonominë e Kosovës vazhdon te mbetet kanalizimi i
dërgesave nëpërmjet rrugëve formale, sidomos bankave dhe institucioneve tjera
mikro financiare.
Ne këtë drejtim, Banka Qendrore ne kuadër te Strategjisë se Zhvillimit te Sistemit
Kombëtar te Pagesave, do te angazhohet direkt ne përkrahjen pa rezerve për iniciativat
e ndërmarra, ne drejtim te përkrahjes se transfereve formale nga bankat komerciale
dhe agjensionet për transferimin e parave por edhe nga institucione qeveritare e
përfaqësitë diplomatike, ne vendin tone dhe organizatave tjera joqeveritare.
Ne këtë kuadër, një prej këndvështrimeve kryesore ne këtë studim do te jete paraqitja
e rolit dhe rëndësisë se kanalizimit te kësaj kategorie te pagesave “dërgesave te
emigrantëve” ne rrugët formale, duke synuar kështu gjetjen e instrumenteve me te
volitshme, efikase, te sigurta, te shpejta dhe me kosto sa me te ulët, si për dërgim
ashtu edhe pranim, te këtyre pagesave te diasporës sonë.
Nga perspektiva e bërjes se politikave, pagesat ndërkombëtare me vlera te vogla
kane karakteristikat pothuaj se te njëjta me pagesa vendore me vlera te vogla.
Megjithatë, dërgesat ndërkombëtare mund te jene te shtrenjta ne raport me shumën
e dërgesave te emigrantëve, qe ne te shumtën e rasteve dërgohen ne shuma te vogla
(zakonisht jo me shume se disa qindra euro). Gjithashtu, për emigrantët mund te
mos jete e lehte qasja ne shërbimet financiare si rezultat i njohurive te përgjithshme
(edukimit financiar), si dhe ne rast se ata nuk flasin gjuhën e vendit ku ata jetojnë,
por edhe nëse nuk kane dokumentacionin e nevojshëm. Ne anën tjetër, vështirësi ne
aspektin financiar mund te paraqesë edhe edukimi financiar ne vendin e pranimit,
infrastruktura financiare relativisht e pazhvilluar, gjë e cila mund t’iu vështirësojë
marrësve pranimin e dërgesave nga emigrantët. Veç kësaj, disa tregje shpesh
konsiderohen se kane mungese te konkurrencës apo kane barriera rregulluese për
ofrimin e shërbimeve për dërgesat e emigrantëve.7
Migrimi dhe remitancat kane ndikim ne zhvillimin njerëzorë sepse pasi qe individët te
lëvizin jashtë vendit ata i zgjerojnë mundësitë e tyre te jetës dhe, rrjedhimisht nivelin
e tyre te zhvillimit njerëzorë. Përveç kësaj, emigrantët jashtë vendit bashkëveprojnë
me familjen dhe miqtë e tyre ne shtëpi ne mënyra qe mbështesin zhvillimin e tyre
njerëzorë, përfshirë edhe dërgimin e remitancave. Gjate tërë historisë se saj, Kosova
ka përjetuar migracion me implikime te thella ne zhvillimin e saj. Ne kohën kur
mendohet se rreth një e treta e njerëzve te lindur ne Kosove aktualisht banojnë
jashtë territorit te saj. Përveç përmirësimit te drejtpërdrejtë te mirëqenies ne Kosove,
migrimi gjithashtu ka ndikim ne zhvillimin njerëzorë jo vetëm përmes dërgimi te
remitancave, por edhe përmes shpenzimeve te diasporës kur ata vizitojnë Kosovën,
investimeve te diasporës ne Kosove, transferimit te aftësive, pjesëmarrjes ne çështjet
sociale dhe politike, si dhe mbështetjes për lëvizshmërinë e banorëve te Kosovës për
shkollim, kujdes shëndetësor dhe punësim. Niveli i ndikimit varet nga disa faktorë,
duke përfshirë karakteristikat socio-ekonomike te emigrantëve, nivelin e tyre te
integrimit ne shtetin pritës, si dhe afërsinë e tyre me anëtarët e familjes ne shtëpi.
Vlerësohet se rreth 25 për qind te familjeve kosovare pranojnë remitanca. 8
7
8
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Mendohet që remitancat gjatë vitit 2017 kanë pas rritje 3.3 % në vendet në zhvillim.
Disa studime empirike (Solimano, 2003, Banka Botërore, 2006) sugjerojnë që
remitancat mund të kenë potencial për të ndikuar pozitivisht në rritjen ekonomike
të një vendi. Një grup studimesh (Aggarwal et al., 2006; Giuliano dhe Ruiz-Arranz,
2005) gjithashtu konfirmojnë ndikimin e rëndësishëm pozitiv të remitancave në
depozitat bankare dhe në kreditë bankare për sektorin privat. Ata argumentojnë se
remitancat veprojnë si zëvendësues të mjeteve të tjera financiare siç janë kredia dhe
sigurimi, të cilat nuk ekzistojnë domosdoshmërish në vendet në zhvillim. Stimulimi
i konsumit dhe investimeve, remitancat mund të kenë potencialin për të zvogëluar
madhësinë e një recesioni në disa vende dhe për të rritur ekonominë lokalë.
Disa kanë argumentuar se remitancat kanë tendencë për të krĳuar një kulturë të
varësisë brenda botës në zhvillim duke duke tërhequr emigrantet për të punuar.
Ndërkohë që dihet që varësia nga remitancat në vendet në zhvillim mund të jetë
shumë më e lartë. Si rezultat, kjo mbështetje mund të pengojë progresin në ekonominë
lokale dhe, në rastin e krizës së rëndë në vendin ku punon dërguesi, pasiguria e
marrjes së remitancave mund të thellojë më tej dobësitë e përfituesve.9
Llojet e shërbimit te remitancave
Ne mënyrë qe shërbimi i remitancave te funksionoje, duhet qe te ekzistoje një lloje
“lidhje” qe do te thotë pikat ku fondet do te pranohen dhe dorëzohen dhe procedurat
për te bërë lidhjen e këtyre pikave për te mundësuar dërgimin e mesazheve dhe
kryerjen e shlyerjes. Lokacionet ku kryhen këto procedura ose mund te jene ne
pronësi te vet ofruesve te këtyre shërbimeve ose nën pronësi te agjentëve te cilët
bëjnë shpërndarjen e mjeteve. ATP-te mund te ndahen ne këto kategori:
· Shërbime një paleshë- qe nënkupton se i tërë procesi i transferim te mjeteve kryhet
nga ana e vetëm një agjencioni për transferim te mjeteve. Kjo mund te ndodhe ne
rastet kur agjencioni përkatës ka pikat fizike, si ne vendin e origjinës ashtu edhe ne
vendin e destinacionit.
· Shërbimet ne forme franshize- ne rastet kur një agjencion qendror, pa pasur
nevoje qe te këtë pikat e tĳ fizike, ofron shërbim si pronar, agjencioni qendror krĳon
infrastrukturën për kryerje te transferit (p.sh., dërgimin e mesazheve dhe kryerjen e
shlyerjes apo edhe marketingun) por zgjedh pikat fizike te nevojshme, si ne vendin
e origjinës ashtu edhe ne vendin e destinacionit përmes përcaktimit te institucioneve
te cilat do te punojnë nën franshizën e tĳ pasi te jene përcaktuar kushtet me kontrate.
· Shërbimet e negociuara- ne këto shërbime, agjencioni për transferim te mjeteve
bën negociata me një numër te caktuar te institucioneve ne vende te ndryshme
ne mënyrë, qe te krĳoje rrjetin e duhur te pikave fizike. Shembuj te shërbimeve te
negociueshme janë marrëveshjet bilaterale mes bankave, unioneve kreditore apo
marrëveshjeve postare.
· Shërbimet e hapura- ne këto shërbime, një ATP ofron shërbime për klientët e saj
ne vendin dërgues dhe siguron pika fizike te shërbimit ne vendin pranues duke
shfrytëzuar një rrjet te hapur ne te cilin çdo ATP ka qasje, qofte ne mënyrë te
drejtpërdrejtë apo te tërthortë. Aktualisht një rrjet i tille është rrjeti ndërkombëtar
i bankave, i përberë nga sistemet e pagesave te vendeve përkatëse ne te cilat
9
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shtetet tjera mund te kyqen qofte përmes bankave korrespondente, apo lidhjeve te
drejtpërdrejta mes sistemeve te pagesave. Shërbimet e hapura (open services) janë
forma me e zakonshme e transferit te remitancave qe ofrohet nga ana e bankave. 10
Përkundër të gjitha problemeve të përmendura më lart, flukset e remitancave kanë
tendencë të jenë aspekti më i mirë i matur i përvojës së migrimit.
Është e njohur që sasi të mëdha të remitancave ndërkombëtare janë transmetuar
përmes kanaleve "joformale" siç janë ofruesit e shërbimit "hawala", ofruesit e
transportit publik, ose përmes miqve dhe familjes dhe nuk regjistrohen në bilancin e
pagesave të shumë vendeve.11
Ndikimi i migracionit ndërkombëtar dhe remitancave në varfëri
Në fillim të shekullit njëzet e një, u vlerësua se rreth 175 milionë njerëz - afërsisht 3
për qind e popullsisë botërore - jetonin dhe punonin jashtë vendit të lindjes së tyre
(Kombet e Bashkuara 2002).12
Emigrimi ndërkombëtarë nga Kosova është ndër me te lartët ne bote. Sot, çdo e treta
ose e katërta familje (varësisht nga burimi i informacionit), ka një anëtarë te familjes
qe jeton jashtë vendit.
Pjesa me e madhe e emigracionit ka qene e motivuar nga arsye ekonomike dhe nga
konflikti i armatosur ne fund te viteve 1990; zgjidhja e konfliktit nuk duket te këtë
qene nxitje e mjaftueshme për shumicën e emigrantëve qe te kthehen. Migrimi dhe
paratë e dërguara nga diaspora qe janë rezultat i tĳ kane qene një valvul sigurimi
për shume nga ata qe janë lënë prapa ne Kosove, duke siguruar jetesën e tyre ne një
vend qe ka papunësinë dhe normat e varfërisë me te lartat ne Evrope. Pagesat nga
diaspora janë burimi me i madh i financimit te jashtëm për Kosovën13
Tradicionalisht pothuajse 60 perqind te migruesve nga Kosova kane shkuar ne
Gjermani dhe Zvicër. Numri i migruesve nga Kosova nuk ka ndryshuar shume qe
nga viti 2005. Megjithatë, vendet e tjera evropiane gjithashtu janë bërë destinacione.
Gjate qëndrimit te tyre jashtë vendit, emigrantët vazhdojnë te kenë marrëdhënie
ekonomike, kulturore, dhe politike me vendin e tyre. Aktivitetet kryesore ekonomike
janë dërgimi i parave, konsumimi i produkteve nga vendi i tyre, investimi ne
vendlindje (kryesisht ne ndërtimin e shtëpive), dhe angazhimi ne filantropi atje.
Madhësia e këtyre aktiviteteve varet kryesisht nga fuqia ekonomike e emigrantëve,
por edhe nga nxitjet për t'u angazhuar ne aktivitete te tilla dhe lehtësia e ndërmarrjes
se tyre. Për shembull, emigrantët kane me shume gjasa për te dërguar fonde nëse
kostoja e transaksionit është e ulët, ose për te hapur një biznes ne qofte se mjedisi i
biznesit ne vendlindjen e tyre është i favorshëm. 14
Ne të ardhurat nga remitancat me se shumti përfitojnë familjet e varfëra dhe to qe
janë ne varfëri ekstreme.
Konkluzionet
Duke parë rendësin e remitancava ku dihet se çfarë rëndësie kanë sidomos në
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vendet në tranzicion dhe në vendet me zhvillim të ngadaltë ekonomik, institucionet
shtetërore duhet të kenë një përkujdesje me të madhe. Duke krĳuare mekanizma të
veçantë në mbrojtje të tyre, pasi ato ndikojnë drejtpërdrejt ne ngritjen e GDP-se në
shkallë vendi dhe agregateve tjerë ekonomik. Ne kemi renditur disa rekomandime
të cilat i kemi parë si me të rëndësishme:
Të ketë ulje të normave të interesit gjatë transferimit të mjeteve në mënyrë që të
bëhet një përllogaritje më e saktë e burimit të të ardhurave, pasi nuk po dihet
origjina e parave.
Të ketë lehtësira më të mëdha nga investimet e jashtme, sidomos të emigranteve.
Të mos ketë taksim të dyfishtë pasi këto mjete taksohen në vendin e origjinës
dhe gjithashtu në vendin e mbërritjes në destinacion, në vendin e mbërritjes të
kenë taksime shumë të ultë, pasi ato po ndikojnë që të dërgohen në rrugë tjera
joformale.
Remitancat po ndikojnë në rritjen e inflacionit, pasi po ulet prodhimi dhe po
ngritën çmimet, gjithashtu po krĳohet paaftësi për të punuar.
Të krĳohet një mjedis i shëndoshë institucional që ndikon në vëllimin dhe
efikasitetin e investimeve; prandaj në prani të institucioneve të mira, remitancat
mund të investoheshin në një sasi më të madhe dhe më efikase, d.m.th. stabiliteti
i qëndrueshëm politik.
Të ketë politika të veçanta për kthimin e emigranteve pasi po ndikojnë në uljen e
numrit të popullsisë të atĳ vendi.
Gjithashtu të përdoren politika me të mira, të cilat nxisin rritjen ekonomike,
si luftimi i korrupsionit, sundimi i ligjit, krĳimi i një ambienti të përshtatshëm
ekonomik, barriera të vogla ekonomike të bërit biznes etj. Pastaj të krĳohen
politika te cilat i kanalizojnë mjetet dhe i shfrytëzojnë për investime të projekteve
të ndryshme në vende.
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Legal reforms for Albanian agriculture and some of it’s eﬀects. A case for a
view in perspective
Msc. Lavdosh Lazemetaj
Abstract
Taken comprehensive reforms in Albania after year 1990 had for purpose to help the country
to pass from an economical-social cetralized to a democratic system.
Beside other reforms in economical field to make possible the transition in the economy of
free market a very important reform was the reform for the land in general and that for the
agricultural land especially.
In this article is presented the general panorama of the legislation that has to do with the land
in Albania.So after the 90 of passed century Albania passed from a total politically regime
in democracy and free market.This transition asked necessarily deep transformations in
legislation to fit the happened changes that were happening. In accordance with these changes
were approved a full corpus of laws and and sub-legal acts to make possible the reforms for
the land and especially for agriculture.This material gives an approved landscape legislation
and it’s eﬀects after implementation Here are presented the positive eﬀects that gave the
implemented reform in agricultural land,but even some negative eﬀects,also are given even
the diﬃculties that had the applicated process of approved reforms.In this material are given
even perspectives for the future for the upper analysed sector.
The analyse of happened transformations in legislation given like according to an cronologie
that happened during the economical phase of transition of the country to transform Albania
to a free market economy and capitalist developed relationships.And in fact is viewed that
these transformations happen regardless the diﬃculties and obstacles-this is presented even
in the presented material.

Presentation
Economical-social changes happened in Albania after 90 presented like as a legal
need for agrar problems.This was connected with the pass from a total centralised
system in an capitalist system of free market.Like a need was necessary the deep and
total reform of the land making the privation especially for agricultural land.For this
order since the begginings ofthe democratic and political changes one of the first
laws that was approved was the law nr. 7501 date 19.07.1991’’For the land’’.
This law sepparates the land in:
-Agricultural land.
-Forest land,pasture and meadowy .
-Non agricultural land full with economical,social constructions.
For the agricultural land the law 7501 had as objective:
The privation of agricultural lands and it’s pass without nonacceptance of it’s ex
lavoratives to title them after as owners of this land privatised with all it’s tagres of
an owner like possesion,enjoyance.
This bringed like consequence the beggining of the svilupation of agricultural
market of the land and it’s products.Are created private relations juridicial-civil that
are maded from civil code and from civil salary-buyment contracts,rent,pledge etc.
-Bringed after 50 years a cut from the economical relations relations of country market.
Now the farmers with the land in ownership can develop free transactions,connected
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transactionsin base and for application for civil code and that for civil procedures.Also
were opened possibilities to invest in the development of agricultural sector and these
were not nonpresent from farmers also with financial sources like grants and bank fund
like grants and bank grant in diﬀerent forms and shapes.The upper law determined
the modalities and criteries of agricultural land approfitation where as legal base was
needed to be ex-employee primarly.But the law application needed necessarily to be
applicated,extraction of underlegal,instructions and other underlegally acts so this
was passed with the council of ministres,(government) like:
The decision of the council of ministres nr.255,date 02.08.1991 where were defined the
criteries for the division of agricultural land.
The decision of the council of ministres nr.452,date 17.10.1992,for’’Restruction
of agricultural enterprises’’and other decisions underlegally.Also with much
importance was even the law that was for salary of the agricultural lands.Gradually
was completed the entire legal corpus of the reform and it’s application.
But even why the laws had positive eﬀects,during it’s application practically had not
little diﬃculties and missunderstandings in it’s application,whichwere connected
and were depended in:
Ownership raport that would had on the land the new owners like this law and the
raport that would had the legal ex-owners before 1944.Here had really legal battles
even in the applicated practice,mid time very strong contests.This for the non clear
determination and non –convincable compensation of agricultural land ex-owners.
The truth is that especially in it’s begginings had even hesitations for investments.
Also the burocratic delays in the equipment with legally necessary
documentation,ownership certificates on land brought problems in the development
of the sector.Positive eﬀects of the applicated reforms.
-The creation of land market.
-The creation and empowerment of the market of agricultural products like:the
growth of production and economical and financial productivity,stable investments.
-Diverse opportunities and creditial system variables.
-Subventional opportunities and grants in development help.
-The allowment and enforrcement of free concurrence like solid base for economical
wealth.
As i said the application of a full legall pack in practice did’nt continued peacefully
but often had even legall problematics and extra-legally.I can list some of them that i
think that have value for the development aspects of the work to conclude this reform:
-The enspeedment and termination of the ownership titles would grow the juridicial
security of owners that approfitated from the legall pack.
-The elemination of burocracies in approfitment of ownership titles ,ownership certificates.
The full and final solution of ownership problems with ex-owners would bring
peaceful and svilupment ofthe sector.
One of the negative results of the reform was that that it cuts much the ownership on
land creating with law small agricultural farms that are not rentable.This malfunction
can low up by supporting and easying the process of land capitalisation with the
reason to create the big farms in which to be used capital investments.The support
and promotion for cooperation is a diﬀerent way for the empowerment of the sector.
-The control and continuous monitoring of the land to stop the changes on agricultural
land for other oppositions like for constructions etc.
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Informaliteti urban në Shqipëri. Mënyrat ligjore të zgjidhjes
Enkeleida Shyle (Petanaj)
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale
Abstrakt
Planifikimi urban është një çështje me rëndësi kombëtare, për sa kohë që vlera e krĳuar
përfitohet dhe përvetësohet nga e gjithë shoqëria. Ai është një proces sa teknik aq edhe politik
në të njëjtën kohë, ku përfshihet një gamë e gjerë sistemesh dhe procesesh. Një nga proceset
përfshin edhe administrimin e tokës, menaxhimin dhe zhvillimin e saj.
Në Shqipëri, ashtu sikurse edhe në vende të tjera të rajonit, pas viteve 1990, për arsye të
mosushtrimit të kompetencave të autoriteteve shtetërore në mbrojtje të tokës, u shfaq
informaliteti urban i ndërtimit të objekteve pa leje. Ky fenomen pati një shtrirje në hapësirë
e kohë dhe sikurse është pranuar dhe nga vet politikanët, ai u shndërrua në një “kalë beteje”
gjatë fushatave elektorale në Shqipëri. Për këtë arsye, të gjitha forcat politike që kanë ardhur
në pushtet kanë synuar zgjidhjen e fenomenit nëpërmjet iniciativa ligjore për zgjidhjen e tĳ.
Në këtë punim jam përpjekur të parashtroj jo vetëm shkaqet e lindjes së fenomenit, shtrirjen
e tĳ në hapësirë dhe kohë, por edhe një analizë ligjore të masave të marra në vite, duke dhënë
sugjerime për zgjidhjen në një afat kohor sa më të shpejt të të gjithë procesit të legalizimit,
urbanizimit dhe integrimit të objekteve informale.
I gjithë procesi i legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të ndërtimeve pa leje synon sjelljen
në një gjendje ligjshmërie të ndërtimeve të kryera në kundërshtim me planet urbanizuese,
pa lejen ose në tejkalim të lejes së dhënë prej organeve të qeverisjes vendore, në një territor
që menaxhohet në respekt të këtyre planeve, pikërisht prej këtyre organeve. Miratimi dhe
ndryshimet e shpeshta ligjore, si dhe kriteret dhe procedurat e miratuara jo rrallëherë janë
konsideruar si antikushtetuese, pasi cenojnë të drejtën e pronës, jo vetëm të pronarit, por edhe
të të gjithë anëtarëve të shoqërisë.
Fjalë kyçe: informalitet, ndërtim pa leje, legalizim, urbanizim, kualifikim.

I. Lindja e fenomenit të informalitetit urban në Shqipëri. Iniciativat ligjore
Në Shqipëri, pas rënies së diktaturës komuniste dhe vendosjes së demokracisë,
dëshira e njerëzve për liri u reflektua edhe në lëvizjen e njerëzve nga zonat rurale
drejt qyteteve, një ëndërr që më parë lejohej vetëm nëpërmjet dhënies së lejes së
banimit, nga organet e pushtetit popullor të kohës së komunizmit. Shumica e
njerëzve, për arsye ekonomike, migruan nga zonat rurale drejt qyteteve të mëdha,
të nxitur nga mundësitë më të mëdha ekonomike që u ofronin qytetet, si për t’u
punësuar ashtu dhe për të ushtruar ndonjë aktivitet ekonomik, për të plotësuar
kështu nevojat ekonomike të familjeve të tyre. Për numrin e madh të ndërtimeve
informale dhe ndikimin social që ato kanë në familjet shqiptare, nga njëra anë, por,
nga ana tjetër, edhe për shkak të mosfunksionimit të shtetit, të gjitha forcat politike
që kanë ardhur në pushtet në Shqipëri pas vendosjes së demokracisë kanë pranuar
zgjidhjen e situatës nëpërmjet nismave ligjore, duke legalizuar objektet pa leje. Në
vazhdimësi politika shqiptare dhe legjislatori shqiptar, ka marrë përsipër t’i trajtojë
objektet informale nëpërmjet iniciativave ligjore, që jo rrallëherë janë bërë objekt
kundërshtimesh.
171

Nisma e parë ligjore është ndërmarrë nëpërmjet ligjit Nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje.” Nëpërmjet këtĳ
ligji synohej që, fillimisht, të bëhej legalizimi i ndërtimeve të ngritura pa leje dhe
i “shtesave pa leje në ndërtime me leje”, dhe më pas urbanizimi i tyre. Kjo do të
arrihej në fillim nëpërmjet evidentimit dhe më pas miratimit të zonave informale.
Përveç zonave informale, do të krĳoheshin edhe blloqet të ndërtimeve informale. Një
vëmendje e veçantë do t’i kushtohej edhe integrimit të tyre në zhvillimin territorial
dhe infrastrukturor të vendit, duke përmirësuar kushtet e jetesës.
Me ndërtime informale kuptohen të gjitha ato ndërtime pa leje, të kryera nga subjektet
fizike apo juridike, për të cilat është përfunduar konstruksioni dhe mbulesa, të
paracaktuara për banim, veprimtari ekonomike dhe/ose funksione të tjera (si për
shembull, si social-kulturor, arsim, shëndetësi e të tjera të këtĳ lloji), brenda territorit
të përcaktuar si “vendbanim formal”, “zonë informale” ose “territore të tjera”,
por që për ndërtimin e të cilave nuk janë respektuar procedurat e përcaktuara në
Ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”. Në kuadrin rregullator të ligjit
hyjnë edhe shtesat e kryera pa leje në ndërtimet me leje. Këto ndërtime informale në
pjesën më të madhe të tyre u ngritën jashtë vĳës së ndërtimit të miratuar më parë nga
organet kompetente, duke formuar kështu zona të tëra informale, ku vĳa e ndërtimit
konsiderohej kufiri i tokës truall brenda të cilit lejohej ndërtimi i objekteve. Zonat
informale, në përgjithësi, shtriheshin jashtë këtĳ kufiri ndërtimi. Zonat informale,në
kuptim të ligjit, janë hapësira të territorit me sipërfaqe mbi 5 ha, të zëna nga ndërtime
pa leje dhe që nuk gëzojnë mbrojtje të veçantë nga aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
Miratimi i zonave informale bëhet me Vendim të këshillit të ministrave nëpërmjet
një procedure të caktuar. Sot, rreth një e treta e territorit të Republikës së Shqipërisë
është në informalitet dhe, nga të dhënat e identifikimit në terren, sipas ALUIZNI-t
ekzistojnë rreth 277 zona informale.
Ndërtime të objekteve informale pati edhe brenda qyteteve, brenda kufirit/vĳës
të ndërtimit, në zhvillimin e të cilave kanë ndikuar një sërë faktorësh. Së pari, për
shkak të nevojave në rritje për banim, si rezultat edhe i rritjes së numrit të familjeve
të reja. Një faktor jo pak i rëndësishëm ishte edhe zvarritja e procedurave në
institucionet shtetërore për marrjen e një leje ndërtimi, apo meremetimi për banesën
ekzistuese. Një arsye tjetër ishte edhe mundësia për vetëpunësim, nëpërmjet ngritjes
së objekteve në afërsi të institucioneve shtetërore, arsimore, në hapësirat ndërmjet
pallateve ekzistuese të cilat përdoreshin për veprimtari ekonomike. Këto ndërtime
përfshiheshin brenda “Vendbanimit formal”. “Vendbanimi formal” përfshinte një
territor me sipërfaqe mbi 5 ha dhe ndodhej brenda vĳave kufizuese (të verdha), të
miratuara zyrtarisht për zonat e banuara urbane (qytet) ose rurale (fshat). Vendbanimi
informal përbëhet nga blloqet e banimit të cilat janë territoret me ndërtime pa leje,
me sipërfaqe mbi 1 deri në 5 ha, brenda ose jashtë vendbanimit formal. Po të shohim
ndarjen që ligji u ka bërë hapësirave të objekteve informale, vërejmë se legjislatori
është kujdesur që të ngrejë një strukturë urbane me klasifikimin që i ka bërë ndarjes
së territorit, sikurse përmendëm më parë në zona informale, vendbanime informale
dhe blloqe banime.
Për t’iu nënshtruar procedurave të legalizimit, kushti kryesor ishte koha e ndërtimit
të objektit pa leje, brenda datës 03.04.2006. Por si do të bëhej i mundur verifikimi i
këtyre objekteve nëse ishin ndërtuar apo jo renda këtĳ afati? Mënyra e verifikimit
të afatit të ngritjes së këtyre objekteve ishte nëpërmjet ortofotos (fotografimit ajror
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të territorit të Republikës së Shqipërisë). Në atë periudhë u bë një sensibilizim
i opinionit publik për të bërë deklarimet në mënyrë vullnetare. Ishin të shumtë
individët që bënë vetëdeklarimin e objekteve të tyre informale, pranë strukturave të
njësive të qeverisjes vendore.
Vetëdeklarimi ishte një proces vullnetar, por në rast se subjektet që disponononin
ndërtime pa leje nuk i deklaronin ato brenda 60 ditësh nga hyrja në fuqi e këtĳ ligji
pranë zyrës së urbanistikës të njësisë përkatëse, ato do të prisheshin sipas Ligjit
nr. 8408, datë 25.9.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”. Të gjithë u detyruan të bënin
vetëdeklarimin e objekteve informale dhe në këtë periudhë u vu re vetëdeklarimi
nga ana e kryefamiljarit të dy apo më tepër objekteve informale. Kjo për shkak të
emigracionit të fëmĳëve të tyre jashtë shtetit dhe të pamundësisë për t’u kthyer
në vendin e tyre dhe për të përmbushur detyrimin e vetëdeklarimit të objekteve
informale për të cilat ata ishin investitor. Kjo mënyrë deklarimi, që të kujtonte votimin
e të parit të familjes për të gjithë anëtarët e saj, solli si pasojë kosto më të lartë për këta
individë sepse, “Në rast se një subjekt deklaron më shumë se një ndërtim informal,
atëherë ai ka të drejtë të zgjedhë se për cilin objekt do të përfitojë transferimin e
kalimit të pronësisë dhe legalizimin sipas tarifave të këtĳ ligji, ndërsa për objektet
e tjera zbatohet çmimi dhe tarifa e taksës, sipas vlerës së tregut.”1 Në funksion të
zbatimit të ligjit u ngritën edhe institucione të posaçme, si Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI).2
Nga të dhënat e fotografimit ajror të territorit nëpërmjet ASIG3, krahasuar me numrin
e vetëdeklarimeve të bëra nga qytetarët, rezultoi se një numër shumë i madh i tyre
nuk ishin deklaruar brenda afatit të përcaktuar në ligj. Për këtë arsye, në vitin 2006
iu dha e drejta subjekteve të ndërtimeve pa leje për t’i deklaruar ato pranë njësive
urbanistike të qeverisjes vendore. Nga të dhënat rezultoi se fenomeni jo vetëm që
nuk po parandalohej, por ishte në rritje.4Asnjë nga qeveritë nuk mori masa për ta
parandaluar atë, përkundrazi, legalizimi i fenomenit nëpërmjet ligjit e kishte shtuar
atë. Zvarritja e procesit të legalizimit solli si pasojë edhe rritjen e informalitetit dhe
vazhdimin e ngritjes së objekteve pa leje edhe pas miratimit të ligjit, dhe mosmarrjen
e masave nga ana e shtetit.
Për një periudhë kohore prej 12 vjetësh, ligji ka pësuar ndryshime të rëndësishme të
cilat nëse i vëmë re, përkojnë në pjesën më të madhe me periudhat e zgjedhjeve ose
të përgjithshme, parlamentare, ose me ato lokale. Ndryshimet më të rëndësishme
në ligj i përkasin përcaktimit në llojin e objekteve që konsiderohen si informale, por
edhe fushës së zbatimit të tĳ që sanksionon periudhën kohore të ndërtimit të këtyre
objekteve.
Me ndryshimet që iu bënë ligjit në vitin 2008, iu dha e drejta për legalizim edhe
objekteve me leje ndërtimi nga Këshilli i Rregullimit të Territorit te të cilat janë
kryer shtesa anësore apo në lartësi, përtej lejes së ndërtimit, si dhe për legalizimin
e shtesave, në objektet e ngritura përpara vitit 1993. Kjo për arsye se të gjitha ato
objekte të miratuara për t’u ndërtuar në përputhje me kriteret urbanistike nuk
mund të regjistroheshin në regjistrin e pasurive të paluajtshme, sepse, për shkak të
ndryshimeve në funksion të hapësirave apo mosrespektimit të lejes së ndërtimit të
1

Neni 25 “Rastet kur subjekti zotëron më shumë se një ndërtim pa leje.”
Vendim nr. 289, datë 17.5.2006, “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së legalizimit,
urbanizimit dhe integrimit të zonave/ndërtimeve informale (ALUIZNI)”.
3
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.
4
Për vitin 2006 numri i vetëdeklaruesve të ndërtimeve informale ishte 181 787.
2
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dhënë nga KRRT, nuk mund të pajiseshin me aktin e shfrytëzimit. Mosmarrja e këtĳ
akti sillte si pasojë mosregjistrim në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme.
Kjo ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në cënimin e të drejtës së personit që
kishte një kontratë parapake me investitorin e objektit për t’u bërë pronar me
çertifikatë pronësie, por edhe në ekonominë e vendit, pasi pati një ulje të ndjeshme
të transaksioneve të këtyre pasurive duke qenë se pjesa më e madhe e objekteve
të pajisura me leje ndërtimi i kishin shkelur kriteret dhe kështu nuk kishin arritur
t’i regjistronin pallatet. Nëpërmjet këtĳ ndryshimi, ALUIZNI-t, iu dha e drejta e
dhënies së lejes së legalizimit për këto objekte, duke cenuar autonominë vendore të
autoriteteve lokale që të ushtronin të drejtën e dhënies së aktit të shfrytëzimit, gjë që
ishte kompetencë e njësisë së qeverisjes vendore. Kjo dhe arsye të tjera e shtynë një
grup deputetesh të Kuvendit të Shqipërisë të kërkonin shpalljen si të papajtueshëm
me Kushtetutën e Republikës dhe kartën Europiane të Autonomisë Vendore, pasi
“dhënia e kompetencave të organeve të qeverisjes vendore një strukture të pushtetit qendror,
cenojnë parimin kushtetues të sigurisë juridike”5.
Nëse më parë ligji parashikonte ndërthurje të kompetencave midis organeve
qendrore të pushtetit dhe atĳ të qeverisjes vendore, ku pushteti qendror ushtronte
kompetenca të karakterit ndihmës, të kontrollit të vendimmarrjes, ndryshimet
ligjore kanë minimizuar rolin e organeve të qeverisjes vendore, duke i fuqizuar rolin
dhe kompetencat e ALUIZNI-t në atë masë, sa në shumë drejtime kanë zhvendosur
organet e qeverisjes vendore nga ushtrimi i kompetencave të veta.
Me Ligjin Nr.10169, datë 22.10.2009, për herë të parë u parashikua në mënyrë ligjore
edhe e drejta e pronarit joposedues për të përfituar nga të ardhurat e arkëtuara prej
pagesave të parcelës ndërtimore. Ky rregullim ligjor ishte edhe një nga sugjerimet
e bëra nga GJEDNJ, si pasojë e shkeljeve që iu gjetën shtetit shqiptar për shkak të
mosrespektimit të ekzekutimit të vendimeve të gjykatave për sa i përket të drejtës
së pronarëve për kompensimin financiar.6 Një muaj para zgjedhjeve parlamentare
të vitit 2013, qeveria në pushtet miratoi ndryshimet e radhës në ligj, duke u dhënë
mundësinë të gjithë atyre individëve, fizikë apo juridikë, që të bënin deklarimet
për objektet pa leje të ndërtuara deri në atë kohë, me të vetmin kriter që trualli ku
ishte ngritur objekti informal të ishte në pronësi të vetëdeklaruesit. Nga verifikimi
administrativ rezultoi se jo të gjitha subjektet që kishin deklaruar, ishin pronarë të
truallit ku ishte ndërtuar objekti pa leje. Por, nëpërmjet këtĳ vetëdeklarimi, objektet
e tyre nuk mund të ishin subjekt i ligjit për inspektimin e ndërtimeve dhe, në këtë
mënyrë, ligji përsëri u shërbeu atyre për të shmangur prishjen e objektit pa leje nga
ana e institucioneve përkatëse. Në vitin 2014, me ardhjen në pushtet të qeverisë
socialiste, u bë ndryshimi i radhës, (ligji nr. 50/2014, datë 14.5.2014), nëpërmjet të cilit
iu dha e drejta për tu legalizuar edhe për objektet e ndërtuara pa leje deri më 15.1.2009.
Ju dha e drejta për tu legalizuar edhe për objektet të cilat ishte të papërfunduara (në
karabina). Përcaktimi i funksionit të këtĳ objekti do të bëhej nëpërmjet një deklarate nga ana
e subjektit për mënyrën e përdorimit të objektit. Numri i vetëdeklarimeve sipas qarqeve
në të gjithë vendin, edhe pas fushatës së vetëdeklarimeve të vitit 2015, rezulton sipas
tabelës 1.7
5
6
7

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.3, datë 02.02.2009.
Çështja Ramadhi dhe të tjerë kundër Shqipërisë (ankimi nr.38222/02).
Të dhënat janë marrë nga Raportimi i ALUIZNI-t në Kuvendin e Shqipërisë.
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Tabela 1
DREJTORIA

2005

2006

2013

2014

2015

Total

Totali real
(-30%)

BERAT

2 249

5 304

520

8 077

447

16 597

11 618

DIBËR

65

1 414

181

2 300

283

4 243

2 970

DURRËS

13 233

24 690

4 574

24 708

5 400

72 605

50 823

ELBASAN

6 808

11 920

3 756

22 286

1 202

45 972

32 181

FIER

2 556

25 996

1 935

24 862

1 413

56 762

39 734

GJIROKASTËRAST

190

1 738

199

2 660

513

5 300

3 710

KORÇË

3 828

5 749

1 033

6 393

787

17 790

12 453

KUKËS

201

1 816

181

1 452

193

3 843

2 691

LEZHË

2 701

8 258

2 357

8 910

1 177

23 403

16 383

SHKODËR

1 527

16 953

2 691

12 983

1 322

35 476

24 834

VLORË

6 696

16 297

2 497

10 797

1 272

37 559

26 292

TIRANË

23 946

61 652

4 130

37 045

3 372

130 145

91 102

TOTAL

64 000

181 787

24 054

162 473

17 381

449 695

314 789

Në fakt, sipas ALUIZNI-t, numri real i vetëdeklarimeve për periudhën 2006-2015
rezulton të jetë 320 000 objekte. Nga këto vetëdeklarime rreth 20-30% e tyre janë
dublikime (i njëjti objekt i deklaruar disa herë.) Gjithashtu, në vetëdeklarime janë
përfshirë edhe një numër objektesh, të cilat nuk mund të përfshihen në legalizim për
shkak të kohës së ndërtimit të tyre. Kjo shifër varion nga 7-10% të vetëdeklarimeve.
Po t’u referohemi të dhënave (figura nr.1), në disa qytete informaliteti është më i
përhapur se në të tjera. Kështu, në qarqet Tiranë, Durrës, Fier, ky fenomen ka një
rritje më të madhe, tek e cila mendoj se kanë ndikuar disa faktorë. Së pari, janë qarqet
me shtrirje më të madhe gjeografike në vend. Së dyti, janë qarqet me numrin më të
madh të popullsisë. Së treti, konsiderohen si qarqet me zhvillim ekonomik më të
madh.
Figura nr.1
Nisur nga situata
alarmante
e
ndërtimeve pa leje
në territor dhe nga të
dhënat e statistikave
të
Ministrisë
së
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Drejtësisë,8 qeveria Shqiptare ndërmori iniciativën legjislative për marrjen e masave
ekstreme për ruajtjen e territorit. Nëpërmjet disa ndryshimeve ligjore të Kodit Penal,
u synua të arrihej parandalimi i fenomenit të ndërtimit të objekteve pa leje, si edhe
marrja e masave ligjore për mbrojtjen e territorit. Kështu, me Ligjin nr.176/2014
“Për disa ndryshime në Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, u përfshinë në seksionin e veprave penale edhe ato vepra penale që
cenojnë jo vetëm regjimin juridik të tokës, por edhe të ndërtimeve. Një ndryshim
tjetër u bë në llojin e masave të ndëshkimit, duke hequr masën e shtrëngimit me gjobë
dhe duke parashikuar atë me burgim.9 Vërejmë se dispozita vjen duke u ashpërsuar
në rastet e ndërtimit pa leje në tokën publike, shtetërore apo të të tjerëve. Por kjo
vepër, kur ka sjellë pasoja të rënda apo e kryer për qëllime fitimi, dënohet me burgim
nga tre deri në tetë vjet. Po të vërejmë, dispozita parashikon një diferencë për sa i
takon ndëshkimit mes atĳ që ndërton për nevoja vetjake, familjare dhe dikujt tjetër
që ndërton për të fituar, pavarësisht nga fakti se në cilën tokë bëhet ndërtimi. Në këto
ndryshime parashikohet edhe dhënia e ndihmës për ndërtim të paligjshëm10. Edhe
nëpërmjet ligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i cili ka hyrë në fuqi më
1.10.2014, parashikoheshin një sërë lehtësirash në lidhje me procedurat e miratimit
të dokumenteve të planifikimit dhe zbatimit për lejet e ndërtimit. Një iniciativë e
domosdoshme ishte edhe ngritja e strukturave të posaçme për mbrojtjen e territorit
si Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit,11 dhe struktura të saj në nivel
qarku. Qëllimi kryesor i këtĳ inspektorati është kontrolli, mbrojtja e territorit dhe e
mjedisit nga ndërtimet e zhvillimet e kundërligjshme apo në shkelje të kushteve të
lejeve, duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm e të sigurt në fushën e zhvillimit,
planifikimit, mbrojtjes së territorit, disiplinimit të punimeve në ndërtim, produkteve
të ndërtimit, si dhe në fushën e menaxhimit të integruar të burimeve ujore. Gjatë
kësaj kohe pati një intensifikim të aksioneve të IKMT-së në të gjithë Shqipërinë për
prishjen e atyre objekteve që cenonin planet e përgjithshme urbane. Ashpërsimi i
dispozitave të Kodit Penal si dhe fushatat e IKMT-së, për prishjen e objekteve në
kundërshtim me këto plane, patën një ndikim të drejtpërdrejtë në parandalimin e
fenomenit.
II. Kriteret për legalizimin e objekteve pa leje
2.1 Kriteret e përgjithshme ligjore për legalizimin e objekteve pa leje
Planifikimi urban është një proces sa teknik aq edhe politik, sepse ka të bëjë me
mirëqenien e njerëzve, kontrollin dhe përdorimin e tokës, kompozimin e mjedisit
urban, si dhe me mbrojtjen dhe pasurimin e mjedisit natyror. Administrimi i tokës
përfshin një gamë të gjerë sistemesh dhe procesesh, një pjesë e të cilave është e lidhur
ngushtë me zotërimin e tokës, ndërsa menaxhimi përfshin funksione që lidhen me
rregullimin, zhvillimin dhe përdorimin e tokës, mbledhjen e të ardhurave prej
këtyre funksioneve dhe zgjidhjen e konflikteve që shkaktohen nga marrëdhëniet e
8

Për vitin 2015, intensiteti i çështjeve të përfunduara për krime kundër pasurisë dhe në sferën
ekonomike është rritur në 4 102 çështje, pra 1 030 çështje më shumë se në vitin 2014 nga këto neni
199/a/1 502 raste dh e 199/a2 161 raste
9
Nenin 199/a “Ndërtimi i kryer pa leje, në shkelje të rëndë të lejes ose në kushtet e një lejeje të
shfuqizuar në tokën në pronësi të vet, dënohet me burgim deri në një vit.
10
Cilido që ofron dhe kryen shërbime sipërmarrjeje, mbikëqyrjeje, zbatim punimesh në një ndërtim
të paligjshëm, dënohet me burgim deri në 3 vjet.
11
Nëpërmjet, vendimit Nr. 893, datë 4.11.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e inspektoratit
kombëtar të mbrojtjes së territorit”.
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pronësisë dhe të përdorimit të tokës12. Përcaktimi i kritereve ligjore për legalizimin
e objekteve informale duhej para së gjithash të respektonte këto parime, sepse,
paralelisht me legalizimi e objekteve informale, duhej bërë edhe urbanizimi i tyre.
Por ndërsa urbanizimi është prerogativë e pushtetit vendor, legalizimi i objekteve
informale lindi si nevojë për shkak të pamundësisë së organeve të pushtetit vendor
për të ushtruar përgjegjësitë e tyre si dhe të përmasave që mori informaliteti, i cili u
shndërrua në një çështje me rëndësi kombëtare.
Ligji nuk përcakton në mënyrë të detajuar kriteret, por është akti normative që i
përcakton ato. Në ligj përcaktohet vetëm përjashtimi nga legalizimi i objekteve
informale. Nga fryma e përgjithshme e ligjit, arrĳmë të kuptojmë se të gjitha objektet
pa leje legalizohen, me përjashtim të atyre objekteve që, në bazë të akteve ligjore e
nënligjore në fuqi, cenojnë veprat kryesore të infrastrukturës publike, akset rrugore
kombëtare, territorin e institucioneve publike, integritetin e monumenteve të
kulturës.13
Pra, në ligj përcaktohet si kusht kryesor afati i ndërtimit të objektit, që, me ndryshimet
e fundit ligjore, është 27.06.2014 dhe verifikimi i kritereve përjashtuese të përcaktuar
në VKM.
Janë objekt i ligjit, objektet pa leje, shtesat anësore/në lartësi, në një ndërtim me leje
kur, nga pikëpamja ndërtimore:
kanë të ndërtuar, të paktën, një kat mbi ose nën tokë;
janë të ndërtuara me materiale të qëndrueshme, të ngritura, të paktën, në
strukturë dhe janë të lidhura pazgjidhshmërisht me tokën;
nuk janë në kushtet e nenit 35, të Ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006.
Po t’i referohemi nenit 35 të ligjit, ai u bën një trajtim të veçantë ndërtimeve pa leje të
ngritura mbi troje private të të tretëve. Sipas këtĳ ligji, kur planet e përgjithshme vendore
dhe/ose planet e detajuara vendore parashikojnë ndërtime mbi 6 kate nga niveli zero, nuk
u nënshtrohen procedurave për legalizim. Në këto raste, statusi i parcelës ndërtimore nuk
ndryshon deri në momentin e zhvillimit të pronës (parcelës ndërtimore), sipas planit
të përgjithshëm vendor dhe/ose planit të detajuar vendor të miratuar dhe ndërtimi pa
leje, deri në këtë moment, shfrytëzohet nga subjekti posedues.
Të dyja palët (si pronari i truallit dhe/ose investitori, ashtu edhe poseduesi i ndërtimit pa
leje) duhet të lidhin marrëveshje noteriale, e cila të përcaktojë vendosjen në dispozicion
të poseduesit të pasurisë së paluajtshme ndërtimore, në çastin e përfundimit të objektit.
Marrëveshja noteriale dorëzohet pranë autoritetit përgjegjës dhe ALUIZNI-t, qysh në
momentin e paraqitjes së kërkesës për leje zhvillimi të pronës. Leja e zhvillimit i
referohet lejes së ndërtimit të miratuar nga autoriteti përgjegjës për planifikimin e
territorit. Në asnjë rast, sipërfaqja ndërtimore që do të vihet në dispozicion, nuk mund
të jetë më e vogël se sipërfaqja e përcaktuar për strehimin e familjeve të pastreha, sipas
normave ligjore në fuqi për këtë kategori.
Në rastin kur marrëveshja nuk arrihet nga palët, pronari i truallit dhe/ose investitori
detyrohet të sistemojë me banesë familjen që posedon ndërtimin pa leje, sipas afateve
dhe procedurave të përcaktuara në Ligjin nr. 9232, datë 13.5.2004, “Për programet
sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, i ndryshuar.
Megjithatë, me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për përcaktimin e kritereve,
12

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 3, datë 02.02.2009
Neni 39 i Ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve
pa leje”, i ndryshuar.
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procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa
leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” u kapërcye dispozita
ligjore, duke parashikuar edhe raste që nuk parashikoheshin në ligj.14 Në rastin
konkret, nëse pronari i ligjshëm i truallit të zënë, nëpërmjet një deklarate noteriale,
shpreh vullnetin për heqjen dorë nga e drejta e zhvillimit të parcelës ndërtimore
apo miratimin e legalizimit në favor të poseduesit, duke pranuar trajtimin përmes
kompensimit financiar, nuk ka kufizime për vazhdimin e procedurave të legalizimit.
Një zgjidhje e debatueshme është parashikuar në rastet kur poseduesi i ndërtimit
informal është bashkëpronar në truallin mbi të cilin ngrihet objekti pa leje. Kështu,
pavarësisht prej pjesës ideale që i takon në bashkëpronësinë e parcelës ndërtimore,
procedurat e legalizimit të objektit pa leje vazhdojnë në favor të tĳ dhe bashkëpronarët
e tjerë kompensohen në varësi të sipërfaqes që u takon15. Kjo dispozitë të bën të
kuptosh se nga ana e ALUIZNI-t bëhet një pjesëtim i detyruar në natyrë, duke
cenuar disa parime të institutit të bashkëpronësisë. U jepet e drejta për legalizim
edhe shtesave pa leje në lartësi, si dhe shtesave anësore pa leje, kur sipërfaqja e bazës
së shtesës është më e vogël se 50% e sipërfaqes së bazës së objektit/pallatit ekzistues.
Të gjitha këto raste janë përjashtime nga trajtimi i veçantë që parashikon vetë ligji.
2.2 Kriteret për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale të miratuara
Kriteret, ashtu sikurse edhe vetë ligji, kanë ndryshuar me kohën, duke u përshtatur
edhe me gjendjen faktike të situatës së ndërtimeve pa leje.
Ligji nuk i parashikon këto kritere të veçanta duke ia deleguar qeverisë të bëjë
rregullimet e posaçme.16 Nëse i referohemi VKM-së Nr.756, datë 26.10.2016,
kualifikimi i ndërtimeve informale nga drejtoritë e ALUIZNI-t bazohet vetëm në
kriteret e përcaktuara në mënyrë shteruese në këtë vendim. Kjo nënkupton se objekti
pa leje, nëse gjendet në një nga rastet e parashikuara në këtë vendim, nuk mund të
kualifikohet për legalizimi. Në të gjitha rastet e tjera, ai lejohet të legalizohet. Pra, ajo
që nuk është e ndaluar në këtë vendim është e lejuar. Po të studiojmë ndarjen e bërë
për kriteret, vërejmë se objektet informale të ndërtuara brenda zonave informale të
miratuar, kanë prioritet dhe kanë kritere më pak strikte sesa në zonat e tjera. Këto
kritere mund t’i grupojmë si më poshtë:
Kritere për shkak të infrastrukturës rrugore apo hekurudhore;
Kritere për shkak se cenojnë vëllimin apo pamjen e jashtme të monumenteve të
kulturës, apo cenojnë integritetin e objekteve të trashëgimisë kulturore;
Kritere për shkak të cenimit të territorit të institucioneve publike (godinat e
institucioneve shtetërore, të shkollave e kopshteve publike, spitaleve, qendrave shëndetësore,
14

Kjo VKM ndryshoi VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e
dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në
lartësi, në ndërtime me leje
15
Nëse poseduesi është bashkëpronar në pasurinë ku ndodhet ndërtimi i legalizuar, për
rregullimin e pronësisë në parcelën ndërtimore zbatohen këto rregulla: Kur pjesët takuese ideale
të bashkëpronësisë janë të papërcaktuara, ato prezumohen të barabarta (në përpjesëtim me numrin
e të gjithë bashkëpronarëve). Pjesa takuese ideale e poseduesit llogaritet në sipërfaqen e parcelës
ndërtimore. Nëse, pas kësaj, nuk plotësohet sipërfaqja e parcelës ndërtimore, për sipërfaqen e
mbetur të saj kryhet kalimi i pronësisë në favor të poseduesit, si dhe kompensimi i bashkëpronarëve
të tjerë, sipas pjesëve të tyre ideale. Mosmarrëveshjet për ndarjen e parcelës dhe për masat e pjesëve
takuese zgjidhen nga gjykata.
16
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kampuseve studentore e të tjera të ngjashme).
Kritere për zonën e sigurisë të centraleve prodhuese të energjisë elektrike dhe
nënstacioneve elektrike, të brezit mbrojtës të tubacionit të gazsjellësit, naftësjellësit, puseve të
nxjerrjes së naftës, të linjës energjetike të interkonjeksionit;
Kriteret për objektet brenda zonave dhe/ose nënzonave të mbrojtura, shkalla e
mbrojtjes së të cilave nuk lejon ndërtime, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë
6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, dhe të akteve nënligjore në zbatim të tĳ;
Kriteret për objektet afër bregut të detit, liqenit ose lumit, brenda distancës në të cilën
nuk lejohen ndërtime, siç përcakton dokumenti i planifikimit të territorit.
2.3 Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara
Objktet informale të ndërtuara jashtë zonave informale dhe të ngritura brenda datës
27.06.2014 i nënshtrohet procedurës së kualifikimit nëpërmjet verifikimit të kritereve
përjashtuese nga legalizimi. Këto kritere mund t’i grupojmë si më poshtë:
Kritere për shkak të infrastrukturës rrugore, në rastet e shkeljes së distancave nga
rrugët ekzistuese të përcaktuar në Kodin Rrugor, jashtë qendrave të banuara;
Kriteret përjashtuese kur objekti është ngritur brenda kufirit të zonës ekonomike ;
është ngritur në zonat arkeologjike të kategorisë “B”, të shpallura me VKM dhe për të cilat
nuk është miratuar procedura e legalizimit nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë;
Kur objekti është ngritur brenda brezit mbrojtës të sistemeve kryesore të kullimit
Ndërtime informale brenda kufirit të vĳës turistike.
III. Procedurat dhe dokumentacioni për kualifikimin e ndërtimeve informale
Procedura për kualifikimin e objekteve informale fillon së pari duke kryer
evidentimin në terren të objekteve informale. Si rregull, ky evidentim duhet bërë në
bazë të blloqeve të banimit. Kur evidentohet se objekti informal është ndërtuar jashtë
afatit të përcaktuar në ligj, ai nuk u nënshtrohet procedurave të kualifikimit, por
konstatohet mospërfshirje e tĳ në procedurat e legalizimit. Brenda afatit prej 60 ditësh
nga data e evidentimit në terren, Drejtoritë e ALUIZNI-t duhet të kryejnë procedurat
e kualifikimit. Kjo procedurë përfshin një sërë hapash që nga digjitalizimi i objektit në
hartën e ALUIZNI-t, përgatitja e genplanit të pasurisë me të dhënat e koordinatave
të pasurisë, numrit të saj dhe poseduesit, si dhe gjendjen juridike të pasurisë nga
ZVRPP-të. Përcaktimi i sipërfaqjes së ndërtimit bëhet nëpërmjet planimetrisë
për çdo kat të objektit. Në bazë të sipërfaqjes së ndërtimit aplikohet edhe taksa e
ndërtimit në infranstrukturë e cila fillimisht mblidhej nga ana e ALUIZNI-t dhe më
pas me ndryshimet ligjore kjo e drejtë u ka kaluar njësive të qeverisjes vendore. Pas
mbledhjes së gjithë të dhënave të mësipërme, objekti i nënshtrohet procedurës së
kualifikimit ku shikohen të gjitha kriteret përjashtuese të përmendura më sipër. Pasi
është marrë vendimi për kualifikim, dhe janë kryer pagesat sipas ligjit konkludohet
me dhënien e lejes së legalizimit dhe dorëzimin e dokumentacionit për regjistrim
pranë ZVRPP-së. Në rastin kur objekti përjashtohet nga procedura e legalizimit,
vendimi i komunikohet subjektit, i cili ka të drejtën e ankimimit administrativ sipas
Kodit të Procedurave Administrative.
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Konkluzione dhe rekomandime
Ndërtimet pa leje në Shqipëri dhe numri i tyre i madh është një fakt që nuk mund
të kundërshtohet. Zgjidhja ekstreme nëpërmjet prishjes së tyre ashtu sikurse ka
ndodhur në ndonjë nga vendet e rajonit do të shkaktonte një dramë sociale. Është fakt
gjithashtu që kjo situatë ka ardhur si rezultat i mosushtrimit të kompetencave nga
ana e organeve vendore dhe qendrore, që kishin për detyrë administrimin e territorit.
Për këtë arsye, shteti kishte detyrimin edhe t’i jepte zgjidhje problemit. Pavarësisht
prej përdorimit politik të situatës së informalitetit, në vazhdimësi janë ndërmarrë
iniciativa ligjore për zgjidhjen në kohë dhe me kosto të ulët. Marrja e masave ligjore
për legalizimin, e objekteve informale nuk ka munguar, megjithatë nisma ligjore me
karakter penal ka qenë e vonuar. Ajo që ka munguar ka qenë ndërhyrja e shtetit
për të parandaluar fenomenin dhe për ta zgjidhur atë në një kohë më të shkurtër.
Dhënia e kompetencave të njëjta disa institucioneve nuk ka ndikuar në përmbylljen e
procesit por në zvarritjen e tĳ. Koordinimi ndërmjet institucioneve ka munguar dhe
është bërë pengesë për procesin. Emërimi politik i drejtuesve ka ndikuar negativisht.
Për shkak të ndryshimit të shpeshtë të tyre ka sjellë një ngadalësim të procesit dhe
kosto financiare për procedurat e përsëritura.
Për një zgjidhje më të shpejtë është e nevojshme vendosja e një përparësie në procesin
e legalizimit, duke punuar në bazë të blloqeve kadastrale. Nëpërmjet tyre do të
bëhej e mundur edhe përmirësimi/përditësimi i hartës treguese të ZVRPP-së, nga
njëra anë por edhe unifikimi i të dy hartave duke shmangur gabimet në sistemin e
regjistrimit të pasurive të cilat sjellin mbivendosje jo reale të pasurive duke u bërë
kështu pengesë për vazhdimin e procedurave të legalizimit të objekteve. Trajnim
i specializuar i administratës së ALUIZNI-t dhe ZVRPP-së do të kishte ndikim në
shpejtësinë e procedurave.
Krĳimi i një institucioni të përbashkët do të ishte një zgjidhje për shmangien e procedurave
burokratike të marrjes së gjendjeve juridike dhe të regjistrimit të lejeve të legalizimit, por
kjo duhet bërë nëpërmjet inisiativave legjislative për harmonizimin e legjislacionit.
Përfundimi i verifikimit në terren të objekteve informale dhe krĳimi i hartës
vektoriale të zonave informale nëpërmjet kompanive të specializuara të fushës, do të
ndihmonte në zgjidhjen në një kohë më të shkurtër të procesit.
Procesi i urbanizimit dhe integrimit të objekteve pa leje duhet të bëhet paralelisht
me procesin e legalizimit të tyre. Sa më shpejt të përfundojë procesi i legalizimit të
objekteve informale, aq më e shkurtër do të jetë koha e urbanizimit të këtyre zonave
dhe kjo do të ndikonte pozitivisht edhe në ekonominë e vendin.
Referenca
Ligji nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa
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Republikës së Shqipërisë”.
VKM nr. 756 datë që ka ndryshuar VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve,
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Edukimi ligjor i publikut : E ardhmja e edukatës ligjore në epokën e
globalizmit
Ina Veleshnja
Abstrakt
Pse është e nevojshme që publiku i gjerë, të ketë njohuri rreth të drejtave dhe detyrimeve, që
rrjedhin nga ligji? Përgjigjja për këtë është e thjeshtë dhe e ndërlikuar në të njëjtën kohë. Në
epokën kur kufijtë ndër – shtetëror po zbehen gjithnjë e më shumë, sovraniteti shtetëror nuk
ka më atë kuptim apo atë theks që ka pasur sidomos pas konflikteve në shkallë botërore, është
e rëndësishme që një njeri i thjeshtë, i cili punon dhe jeton në një cep të botës, të ketë njohuritë
bazë, për të drejtat dhe detyrimet e tĳ.
Duhet të theksohet këtu, se edukimi ligjor i publikut është, një proces i gjatë dhe i vështirë.
Vështirësitë kryesore lindin edhe për shkak të nivelit arsimor dhe karakteristika të tjera,
që kanë vende dhe njerëz të ndryshëm. Duke marrë parasysh këto lloj cilësish me natyrë
personale të individëve, vende të ndryshme kanë zgjedhur ta rregullojnë këtë çështje në
mënyra të ndryshme, por që qëllimi përfundimtar është edukimi ligjor minimal (ose jo), i një
publiku të gjerë.
Fjalë kyçe: edukimi ligjor i publikut, të drejtat dhe detyrimet bazë të njeriut, njohuri thelbësore
ligjore.

Qëllimi i këtĳ punimi është analiza e strategjisë të edukatës ligjore falas që do të
fillojë të zbatohet në Shqipëri. Kjo strategji e cila është depozituar që në vitin 2016
në Kuvendin e Shqipërisë dhe pritet të miratohet së shpejti do të luajë një rol të
rëndësishëm për informimin e përgjithshëm të publikut në lidhje të drejtat dhe
detyrimet themelore që rrjedhin nga ligji. Vendi ynë është duke kaluar në fazën e
reformimit të drejtësisë, si rrjedhojë interesi i publikut është shumë i madh për të
kuptuar si po dhe çfarë po ndodh me këtë reformë, por jo vetëm.
Përpos sfidave që lindin nga reforma në drejtësi dhe ndryshimi që pritet të ndodhin
së shpejti, duhet të pranohet fakti se qytetarët shqiptarë nuk janë shumë mirë të
informuar rreth të drejtave të të tyre ligjore.
Mediat edhe pse shpesh janë burimi kryesor i informacionit për publikun përsëri
nuk mund të mbulojnë çdo lloj ngjarje me natyrë ligjore, që zhvillohet apo që ka
prirjen për tu zhvilluar. Në këtë kuadër për të pasur informacion më të saktë dhe të
drejtpërdrejtë, është e nevojshme një strategji kombëtare e cila të ketë në fokus dhe
të rregullojë çështjen e edukimit ligjor të publikut.
Çfarë do të thotë konkretisht edukim ligjor falas i individëve? Praktikisht edukimi
ligjor falas është mundësia që ju ofrohet individëve, për të pasur disa njohur bazë
rreth të drejtave dhe detyrimeve të tyre ligjore. Mënyra se si do të realizohet ky
lloj edukimi specifik, mbetet një nga çështjet për tu parë dhe diskutuar në të
ardhmen. Duhet theksuar këtu, se strategjia e edukimit ligjor të publikut nuk synon
që të zëvendësojë profesionistët ligjor apo formimin profesional që merret nga
Universitetet e Drejtësisë.
Synimi përfundimtar dhe i vetëm i kësaj strategjie është dhënia e një informacioni të
përgjithshëm në mënyrë, që individët e thjeshtë që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë
me fushën e ligjit, të kenë disa njohuri themelore ligjore që do t’ju shërbejnë gjatë
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jetës dhe punës së tyre. Përpos se të kenë informacion në lidhje me të drejtat e tyre
gjithashtu është e nevojshme se ky informacion të jetë i saktë dhe nga burime të
sigurta.
Me rëndësi do të jetë edhe ngritja e disa qendrave për informimin ligjor të publikut.
Ekzistenca e të tillë qendrash është e rëndësishme pikërisht, për faktin se tashmë
i gjithë informacioni i cili ka të bëjë me fushën ligjore do të transmetohet nga
profesioniste të të drejtës, që e njohin dhe e kuptojnë ligjin mirë.
Strategjia e edukimit ligjor të publikut në fakt nuk është një strategji karakteristike
vetëm për vendin tonë. Më poshtë janë të renditura disa vende që e ushtrojnë
procesin e edukimit apo informimit ligjor të publikut në mënyra të ndryshme duke
pasur gjithnjë parasysh karakteristikat e vendit, popullsisë etj.
Disa vende kanë strategji të mirëfillta të ngjashme me strategjinë tonë për edukimin
ligjor të publikut dhe disa të tjera vendosin që informacione të tilla t’i shpërndajnë
Dhoma Kombëtare e Avokatisë, organizata e bamirësisë të cilat punojnë pranë
komuniteteve në nevojë, apo edhe të ashtuquajturat klinika të ligjit si pёr shembull
në rastin e Kandasë.
Modeli qё vendos të ndjekë Mbretëria e Bashkuar është një përzierje dhe ndërthurje
ndërmjet bashkëpunimit mes organizatave të ndryshme të bamirësisë, informacioni
i paraqitur nga faqet zyrtare të internetit të qeverisë etj. Në praktikë Mbretëria e
Bashkuar nuk ka një strategji të mirëfilltë e megjithatë, prapë ka në dispozicion të
gjitha mjetet dhe instrumente ligjore për ta realizuar edukimin ligjor të publikut në
mënyrë sa më efiçente të jetë e mundur.
Në faqet zyrtare të internetit të qeverisë Britanike të gjitha faqet me prapashtesën“gov.
uk”, të cilat janë të aksesueshme nga kushdo, kanë informacion për lloje të ndryshme
shërbimesh ligjore ( si p.sh. ndihma juridike falas), të drejtat që i garantohen një
individi gjatë arrestimit, të drejtat e konsumatorit, mbrojtja e të dhënave personale etj.
Informacioni në lidhje me këto fusha por edhe shumë të tjera është i disponueshëm
në këto faqe zyrtare interneti, aksesi ndaj tyre është i shpejt dhe pa kufizime. Kushdo
ka mundësinë t’i shfrytëzojë. Zakonisht informacioni gjendet nën kategorinë “Your
Rights and the Law”1
Organizatat e bamirësisë luajnë gjithashtu një rol shumë të rëndësishëm për procesin
e edukimit ligjor të publikut. Në Britaninë e Madhe organizatat e bamirësisë, të cilat
operojnë shumë pranë komuniteteve në nevojë japin kontributin e tyre në edukimin
e drejtpërdrejtë të një publiku të gjerë.
Duke qenë se këto organizata veprojnë drejtpërdrejtë tek individët më të cënueshëm
të shoqërisë, informimi dhe instruktimi i këtĳ grupi popullsie me informacione
ligjore të besueshme dhe të shpejta është i një rëndësie të jashtëzakonshme. Për këtë
arsye organizatat e bamirësisë në Britaninë e Madhe ofrojnë programe të ndryshme
në kuadër të të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga ligji. Shembuj organizatash
bamirësie që ofrojnë shërbime të tilla në Mbretërinë e Bashkuar janë Citizens
Foundations dhe Law for Life.
Përveç organizatave të bamirësisë që shpërndajnë informata të tilla falas dhe faqeve
zyrtare të internetit të qeverisë britanike, ekzistojnë edhe rregullatorë të tjerë të
posaçëm ligjor, të cilët kanë për qëllim rritjen e kuptimit të të drejtës tek publiku i
gjerë.
Interesant është fakti se në Britaninë e Madhe ligji për Shërbimet ligjore, i miratuar në
1

https://www.gov.uk/broëse/justice/rights
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2007 që kishte, për qëllim përveç të tjerave edhe rritjen e informimit të publikut, për
të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ligji. Bordi i Shërbimeve Ligjore monitoron
të gjitha Rregulloret, për profesionin ligjor në Mbretërinë e Bashkuar. Pjesë e këtyre
Rregulloreve është edhe detyra për rritjen e kuptimit të të drejtave dhe detyrimeve
ligjore të publikut. Sigurisht një parashikim i tillë bëhet duke pasur parasysh nevojën
që ka publiku i gjerë për këtë lloj informacioni.
Vlen të theksohet gjithashtu se në Mbretërinë e Bashkuar gjatë ciklit të arsimit të
detyrueshëm, pjesë e kurrikulës2 mësimore është edhe lënda e “Qytetarisë”. Kjo lëndë
jep një panoramë të përgjithshme të raportit midis individit dhe të drejtës. Edukimi i
fëmĳëve që në moshë të vogël, për këtë lloj raporti është i domosdoshëm dhe i nevojshëm.
Përpos Mbretërisë së Bashkuar vende të tjera ndjekin strategji të ndryshme për të
rritur njohjen ligjore tek publiku. Për shembull në Francë në sallat kryesore të Bashkive
apo të Departamenteve (Franca është e ndarë në 100 Departamente), ekzistojnë ato
që njihen ndryshe si “pika të ligjit”3. Këto “pika të ligjit” kanë në përmbajtje të tyre
kategori të ndryshme të drejtash dhe detyrimesh bazike, të cilat mund të lexohen
nga të gjithë qytetarët e interesuar.
Përsëri të drejtat bazë që referohen janë të drejtat dhe detyrimet e njeriut, këshillimi
ligjor tek profesionistët e të drejtës, referimin tek organizatat e ndryshme të bamirësisë
që ofrojnë shërbime të ngjashme si në rastin e Mbretërisë së Bashkuar, profesionistët
e të drejtës që ofrojnë ndihmë juridike falas, shërbimet sociale, fondet e ndihmës
familjare dhe shumë e shumë të tjera.
Procedura të tilla të ngjashme ndjekin edhe vende si Kanadaja, Australia, Kina,
Afrika e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet theksuar se në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës edukimi ligjor i publikut kryhet nga Dhoma Kombëtare e
Avokatisë së SHBA4.
Në faqen e saj zyrtare, ka një numër publikimesh të cilat shërbejnë pikërisht për
edukimin ligjor të publikut. Kryesisht publikimet janë libërtha informues të drejtuar
një audience të caktuar. P.sh. libërthi “A life in the Law” i drejtohet posaçërisht të
rinjve amerikanë.
Në brendësi të tĳ ka informacione prezantuese të shkurtra rreth profesionit të juristit
dhe avokatit dhe gjithashtu edhe këshilla që mund të ndiqen për të gjithë studentët e
rinj, të cilët mendojnë se mund të ndjekin këtë fushë studimi në të ardhmen.
Dhoma Kombëtare e Avokatisë në SHBA ofron gjithashtu edhe një “newsletter”
pa pagesë e cila shpërndahet elektronikisht një herë në muaj, dhe që përmban
informacione të ndryshme për edukimin ligjor të publikut. Është e mjaftueshme
vetëm regjistrimi me një adresë e-mail dhe çdo muaj të vjen “neësletter” me ngjarjet
më të mëdha dhe më të rëndësishme në lidhje me drejtësinë amerikane nga secili
shtet, por edhe standardet e reja që vendos Gjykata Supreme Amerikane për çdo
çështje rast pas rasti.
Studiuesja Susan Elisabeth McDonald (McDonald, 1998) në studimin e saj për
edukimin ligjor të publikut në Kanada dhe më konkretisht në provincën e Ontarios
thotë se edukimi ligjor i publikut lindi si ide diku rreth viteve 1950 kur dhe u
prezantua për herë të parë ndihma ligjore falas për individët të cilët nuk kishin mjete
të mjaftueshme monetare për ta paguar atё. Në këto kushte filluan të hapeshin ato
2
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që sot njihen me termin “klinika ligjore” që janë përgjegjëset kryesore , për edukimin
ligjor të publikut.
Gjithashtu në Ontario një provincë kanadeze me përafërsisht 14 milionë banorë, numri
i klinikave ligjore është gjithnjë në rritje, për të përballuar fluksin e kërkesave dhe
për të mundësuar njohje ligjore efektive ndaj një publiku të gjerë. Sistemi i klinikave
ligjore në Kanada menaxhohet nga Clinic Funding Committee, një nënkomision i Law
Society of Ontario5.
Duhet theksuar këtu se i gjithë ky shërbim që ofrohet nga këto klinika është falas
zakonisht për subjektet që kanë probleme në një nga fushat e listuar më poshtë:
- Mirëqenia e përgjithshme
- Përfitimet familjare
- Pension i pleqërisë
- Ndihma për Veteranët e luftës
- Plani i Pensionit të Kanadasë
- Kompensimet e përkohshme të punëtorëve.
Këto klinika janë persona juridik jo fitimprurës. Zakonisht drejtohen nga një Drejtor i
Përgjithshëm ose Ekzekutiv (term relevant sipas rastit). Stafi i klinikës është i përbërë
nga rreth 60% juristë dhe 40% CLW6. Të gjitha klinikat veprojnë në komunitetin
përkatës ku janë atashuar.
Aktiviteti parësor është zhvillimi, prodhimi dhe shpërndarja e materialeve ligjore
publike të edukimit për komunitetin. Materialet kanë për qëllim përmbushjen e
nevojave ligjore të njerëzve me të ardhura të ulëta edhe pse shpërndarja e tyre nuk
është e kufizuar në këtë komunitet.
Kushdo që ka probleme me natyrë ligjore mund të vĳë dhe të kërkojë asistencë pranë
këtyre klinikave ligjore. Kështu që nga vitet 1950 e në vazhdim popullariteti i këtyre
klinikave ka qenë gjithnjë e duke u rritur. Ato shihen shpesh si alternativa më të
përballueshme financiarisht krahasuar me studiot e ndryshme të avokatisë në Ontario.
Duke marrë shkas nga shembujt e mësipërm për edukimin ligjor të publikut, vlen
të theksohet se edhe në Shqipëri përpara viteve 1990 ka pas ekzistuar një procedurë
e ngjashme edukimi. Ne periudhën e komunizmit në vendin tonë, hetuesia,
prokuroria dhe gjykata për çdo çështje të hetuar bënin një proces për njohjen
e ligjeve dhe parandalimin e shkeljeve. E gjithë kjo procedurë njihej me emrin
“popullarizim ligjesh”. Praktikisht popullarizim ligjesh do të thotë se sa herë dilnin
ligje të reja, shkohej pranë qendrave të punës apo kooperativave bujqësore tё kohёs,
ku propagandoheshin këto ligje.
Gjithashtu pranë gjykatave që vepronin sipas ligjit të kohës ishin zyrat e ndihmës
juridike. Në këto zyra i jepej ndihmë qytetareve, për redaktim padish apo edhe për
probleme të ndryshme me natyrë civile dhe penale.
Sigurisht ky proces ishte i mbrujtur me frymën dhe parimet komuniste të kohës.
E megjithatë ishte pjesë e vendimtare e procesit të edukimit të publikut. Pas viteve
1990 dhe ndryshimit të sistemeve kjo fazë jashtëzakonisht e rëndësishme e njohjes
së ligjeve nga masa e gjerë e popullsisë, u bë në mënyrë më sporadike deri sa filloi
tё mos zbatohej më. Kështu legjislatori shqiptar e pa të nevojshme miratimin e një
strategjie të re për edukimin ligjor të publikut, e cila do të shërbejë për të lehtësuar
procedurat në administratën publike (qytetaret do të njihen nga afër me mënyrën e
5
6
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funksionimit të saj), rritja e asksesit të qytetarëve pranë gjykatave dhe organeve të
tjera të drejtësisë, rrĳta e marrjes së informacionit rreth të drejtat që rrjedhin nga e
drejta familjare, detyrimet kontraktore, mbrojtja sociale etj.
Si përfundim strategjia e edukimit ligjor të publikut do të sillte përfitime të shumta
për të gjithë shtetasit shqiptarë. Interesant do të jetë fakti sesi vendoset të zbatohet
kjo strategji për të qenë sa më efiçente. Nga alternativat e mundshme të konstatuara
në vendet e tjera, më i suksesshmi duket modeli Kanadez i klinikave ligjore. N.q.s.
ngrihen qendra informuese ndoshta si ky model do të ndikonte drejtpërdrejtë në
zbatimin sa më të suksesshëm të saj.
Me krĳimin e këtyre qendrave mund t’ju jepet ndihmë dhe informacion i përgjithshëm
ligjor të gjithë subjekteve të cilët kanë nevojë për këtë lloj informacioni por jo vetëm.
Klinikat nuk ofrojnë informacion vetëm dhe ekskluzivisht për personat që kanë
probleme ligjore, por edhe për të gjithë ata që kanë interes për këto çështje.
I gjithë ky proces do të ndihmojë kështu në rritjen e perceptimit të publikut ndaj
ligjit dhe fushës së drejtësisë. Edukimi i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm i të gjithë
shtetasve shqiptarë do të sillte përfitime të shumta në një plan afatgjatë.
Të gjithë qytetarët do të kenë mundësi të konsultohen drejtpërdrejtë për probleme
të ndryshme ligjore. Të tjerë munden madje të informohen më shumë rreth fushës
së drejtësisë për të ndjekur më pas studimet universitare ose një karrierë në këtë
fushë. Rrjedhimisht implementimi i kësaj strategjie do të sillte vetëm efekte pozitive
afatgjata dhe afatshkurtra për vendin tonë.
Konkluzione
Shqipëria do të miratojë së shpejti strategjinë e edukimit ligjor të publikut. Kjo
strategji u pa si nevojë për vendin tonë në kushtet kur do të zbatohet reforma në
drejtësi por edhe për të rritur kuptimin e përgjithshëm të të drejtës dhe ligjeve
që qeverisin një vend. Është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë – informuar
nga burime të besueshme dhe nga profesionistë që i njohin dhe i kuptojnë mirë si
funksionojnë ligjet në vendin tonë.
Por nuk është e domosdoshme që publiku të njihet vetëm me zhvillimet e reformës në
drejtësi, publiku i gjerë duhet të jetë në dĳeni gjithashtu edhe për të drejtat dhe detyrimet
themelore të njeriut. Publiku duhet të jetë i informuar për çështje si asistenca ligjore që
ofrohet në bazë të ligjit, mbrojtja e të dhënave personale, të drejtat që garantohen gjatë
një procesi penal, të drejtat e konsumatorit etj. Duke marrë shembull eksperiencën nga
vendet e tjera më të zhvilluara se ne, mund të ndiqen modele të ndryshme dhe mjaft
interesante për implementimin e kësaj strategjie në Shqipëri.
Organizatat e bamirësisë të cilat operojnë drejtpërdrejtë tek ato grupe shoqërore të cilat kanë
më tepër nevojë për mbështetje, mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm sa i takon
edukimit ligjor të këtyre grupeve të popullsisë dhe mund t’ju mundësohet një asistencë
shumë më e mirë ligjore për njerëzit që nuk munden ta përballojnë atë financiarisht.
Avokati i Popullit mundet gjithashtu të organizojë ditë informacioni të përgjithshëm
për të informuar qytetaret, ose të bëhen fushata informuese nëpër shkolla të arsimit 9
– vjeçar dhe të mesëm. Prezantimi i të tillë koncepteve në një moshë të hershme, do t’i
përballte fëmĳët dhe studentët e rinj me të tjera koncepte themelore të funksionimit
të shtetit të së drejtës, të drejtat e njeriut dhe procesit të rregullt ligjor.
Ndoshta shembulli më i mirë për t’u mbajtur parasysh është rasti i klinikave ligjore të
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Kanadasë. Këto klinika ofrojnë informacion dhe asistencë për një grup të madh popullsie.
Fakt është se që nga konceptimi i tyre në vitet 1950, numri i klinikave ligjore sidomos në
provincën e Ontarios është rritur gjithnjë e më shumë duke i kaluar në 70 të tilla.
Edukimi ligjor publik i shërben sundimit të ligjit dhe shtetit ligjor. Në hartimin e një
kuadri rregullator të shërbimeve të reja ligjore, duhet të mendohet se cila organizatë
(apo organizata) është më e përshtatshme për të ndjekur qëllimin vendimtar të
edukimit ligjor publik. Të gjitha këto duhet të mendohen nga legjislatori në mënyrë
që edukimi ligjor i publikut t’i shërbejë vetë rëndësisë që ka kjo strategji.
Në përmbyllje të këtĳ punimi dua të ri – theksoj se ka mënyra dhe modele të
ndryshme ligjore për të mundësuar edukimin sa më efektiv të qytetarëve në fushën e
drejtësisë. Nevoja që kanë qyetarët për këto njohuri është e madhe. Nga ana tjetër një
do të mund të lehtësohet gjithashtu edhe aparti shtetëror për t’iu përgjigjur nevojave
të individëve. Rritja e aksesit ndaj organeve të drejtësisë, lehtësimi i procedurave për
kryerjen e veprimeve apo marrjen e informacionit në administratën publike etj janë
vetëm disa nga përfitimet që do të lindin nga kjo strategji.
Mjetet dhe mundësitë për ta realizuar kwtw strategji janë të llojeve të ndryshme.
Duke filluar që nga faqet zyrtare të internetit të qeverisë të cilat mund të bëjnë
përmbledhje informuese të të drejtave në fusha të ndryshme. Me ndryshimin e
kuadrit ligjor vendas, krĳimin e kapaciteteve të brendshme për realizimin e kësaj
stretegjie, e ardhmja e edukimit ligjor të publikut duket mjaft premtuese.
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Përpjekjet për arsim dhe kulturë në Prefekturën e Durrësit (Vitet '20 të
shekullit XX)
PhD (C.) Xhoana Faja
Abstrakt
Pas krĳimit te shtetit shqiptar situata arsimore në vend paraqitej e vështirë. Niveli i alfabetizmit
ishte shumë i larte dhe shkollat në Shqipëri ishtin të pakta. Për të dalë nga kjo situatë u bënë
përpjekje të mëdha sidomos nga patriotët shqiptarë. Në prefekturën e Durrësit arritjet e para
nisin me hapjen e shkollave të para në gjuhën shqipe në qytetin e Durrësit në vitin 1913 dhe
në vazhdim me zbatimet e udhëzimeve të dala nga ministritë. Në vitet '20 në prefekturën
e Durrësit ishte shtuar ndjeshëm numri i shkollave dhe këtu një rol të rëndësishëm kishin
luajtur shoqatat patriotike. Në aspektin arsimor dhe kulturor arsimtarët kishin bërë përpjekje
për maksimizimin e realizimit të të gjitha orientimeve të dhëna nga Ministria e Arsimit. Pas
dy Kongreseve të mbajtura për përmirësimin e rrjetit shkollor, programeve arsimore dhe
kualifikimit të mësuesve, ishte bërë e mundur rritja e numrit të shkollave vit pas viti dhe
rritja e numrit të nxënësve djem dhe vajza. Në vitin 1923 në prefekturën e Durrësit numri
i shkollave kishte shkuar në 44. Edhe jeta kulturore e qytetit erdhi duke u pasuruar në
vazhdimësi, kjo falë punës së madhe të shoqatave patriotike që u krĳuan në këtë qytet. E
gjithë jeta kulturore ishte e organizuar rreth tyre. Ato dhanë një ndihmë të madhe jo vetëm
në zhvillimin e arsimit dhe të kulturës në këtë qytet por mbi të gjitha shërbyen edhe si nyje e
rëndësishme që bashkonte shtresat e ndryshme sociale në popullsinë e Durrësit.
Fjalët kyçe: arsim, kulturë, përpjekje, shkolla, zhvillim.

Hyrje
Historia ka treguar se motori që çon përpara një shoqëri është arsimi. Për sa i përket
shkollimit, duhet pranuar se në fillim të shekullit të XX trashëgonim një prapambetje
të thellë dhe se do të duhej të fillohej nga pika zero. Niveli i analfabetizmit ishte shumë
i lartë, pothuaj tërësia e shtresës së ulët, në moshë të rritur, nuk dinte të shkruante
dhe të lexonte, kurse gratë ishin në përgjithësi të pashkolluara. Kjo parapambetje e
lartë ishte përcaktuar nga politika e ndjekur nga Perandoria osmane mbi të gjithë
popullsinë shqiptare.
Shkolla ishin hapur kudo nëpër qytetet shqiptare por në to mësohej në gjuhën turke
ose greke. Me reformën kushtetuese (Hyrrĳet 1908), u hap në qytet për djemtë
ortodoksë një shkollë fillore në gjuhë greke, “Skolia”, në një godinë dykatëshe, pranë
tregut të vjetër në lagjen Varosh.( Sula, 2006, 42)
Bilanci i zhvillimit të arsimit deri në shpalljen e pavarësisë ishte i thjeshtë. Pas
kushtetutës turke të vitit 1908 populli shqiptar arriti të çelë mepërpjekje dhe sakrifica
rreth 70-80 shkolla fillore në gjuhën shqipe dhe një mësonjtore për mësues në Elbasan,
ndërsa në Tiranë shkolla e parë shqipe u hap në vitin 1898 dhe në vitin 1905 asaj iu
shtua dhe një shkollë e fshehtë për vajza.( Kola, 2012, 33)
Pas shpalljes së pavarësisë, qeveria e Ismail Qemalit e konsideroi çështje me rëndësi
krĳimin e një sistemi arsimor. Për këtë arsye pa mbaruar vitit shkollor 1912-1913,
ministri i Arsimit u përpoq për organizimin e arsimit sipas nevojës së vendeve më
të zhvilluara europiane. Ai urdhëroi hapjen e shkollave shqipe dhe fillimin e vitit
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shkollor 1913-1914. Për këtë qëllim u ngritën komisionet arsimore pranë qendrave
të prefekturave. Ato morën masa përgatitore për organizimin e vitit të ri shkollor
1913-1914 dhe po ndiqnin me kujdes problemet e arsimit. Ai bëri thirrje në mënyrë të
përsëritur për mësues për të cilët kishin shumë nevojë shkollat. Hapja në prefekturën
e Durrësit, ku bënte pjesë dhe Tirana e një kursi përgatitor për mësuesit e rinj është
një tjetër provë që flet për përpjekjet, organizimin dhe zgjerimin e arsimit. ( Kola,
2012, 33)
Urdhërit të Ministrit të Arsimit për hapjen e shkollave shqipe iu përgjigjën gjithashtu
patriotët durrsakë. Ata krĳuan një shoqatë letrare , të cilën e quajtën “Dituria”, me
qëllim përhapjen e gjuhës shqipe. Për të sigurur një pjesëmarrje sa më të gjerë,
inisiatorët e kësaj shoqërie shpërndanë në popull një “Thirrje”, në të cilën kërkohej
mbështetje morale e materiale nga banorët durrsakë për një mbarëvajtje sa më të
mirë të saj.
Kryetar i kësaj shoqate u zgjodh patrioti Andrea Konomi, nënkryetar Kasem Durrësi.
Shoqata iu vu punës për hapjen e shkollës në gjuhën shqipe. Kështu u arrit në qershor
1913, të hapej e para shkollë në gjuhën shqipe për djemtë. “Kryemësonjës”, siç vinte
në dukje gazeta “Liri e Shqipërisë”, ishte patrioti Agostin Sereqi. Sipas kujtimeve të
tĳ: “Shkolla e parë e rregullt në gjuhën shqipe në Durrës u hap në muajin qershor 1913 dhe
unë kam qenë mësues i vetëm i kësaj shkolle dhe pastaj me organizimin e mëtejshëm,, erdhi
mësues Xhemal Belegu dhe drejtor Petro Dodbiba. (Hidri, 1999, 109). Kjo ishte shkolla e
parë kombëtare për djemtë në qytetin e Durrësit. Si drejtor i kësaj shkolle u emërua
nga Ministri i Arsimit z. Bedri bej Ipeku. ("Përlindja e Shqypnies", 1913, 5) Si mësues
të tjerë kanë qenë Naum Avrami, Sotir Veveçka, Panajot Beçka, Ibrahim Duka.( HavaSali Hidri, 2014, 211-212)
Zhvillimi i arsimit pas krĳimit të shtetit shqiptar
Pas hapjes së shkollës së parë shqipe në Durrës në 1913, më 1916 u hap shkolla
fillore për vajza, dyrendëshe. Ato mësuese të apasionuara, që në vitet 1907 e 1909,
duke u ngritur mbi fanatizmin e kohës, u jepnin mësim vajzave durrsake duke
përdorur ambientet e shtëpive, si Eftali Rama e Marie Kaçulini, tani janë mësuese të
emëruara në këtë shkollë. Drejtoreshë e kësaj shkolle ishte emëruar Marie Kaçulini,
mësuese Bedrie Bebeziqi e Eftali Rama (Koçi). Ndërkohë shkolla plotore fillore për
djem ishte zgjeruar dhe ishte bërë me katër rende. Personeli mësimor i kësaj shkolle
kishte drejtor Hamdi Brahja e mësues Ibrahim Duka, Osman Myderrizi. Rendi i
shkollave në Durrës do të vĳë duke u zgjeruar. Programi i shkollave mbështetej në
ato të perandorisë Austro-Hungareze të përshtatura për interesat e shkollës tonë
kombëtare. Ndër familjet durrsake të interesuara për të shkolluar fëmĳët e tyre
përmendim familjet: Rrufa, Nishku, Anastasiadhi, Leka, Starova, Hysenbregasi,
Ekonomi, Selfo, Shundi, Margariti, Kasapi, Basha, Karagjozi, Dhima, Fekeçi, Kalemi,
Fico, Koja, Panteqi, Jorgoni etj.( Hava- Sali Hidri, 2014, 261-262)
Viti i parë mësimor hasi vështirësi të mëdha edhe për sa i takon programit arsimor.
Shkollat fillore në këtë vit mësimor nuk kishin një program të caktuar dhe as
elementë mësimorë të përgatitur përgjithësisht. Si tekst këndimi përdorej libri i
Lumo Skëndos, përdorej dhe libri “Dituritë” i Sami Frashërit. Programet mësimore
për shkollat fillore dhe të mesme u hartuan nga drejtoritë arsimore të prefekturave.
Në Durrës u shtyp programi analitik i shkollës fillore dhe të mesme, siç quhej, pasi
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në fakt ai përmban lëndët e shkollës fillore dhe është zbatuar në vitin shkollor 19131914.( Kola, 2012, 36)
Pas Pavarësisë, qe meritë e shoqërisë “Ditunia”, që shtroi nevojën dhe detyrën për
zgjim kulturor, me një program shkollimi fillestar dhe falë punës sës saj, që nga
viti 1916, u fillua modestisht me dy shkolla për djem e vajza, përkatësisht me katër
dhe dy klasa, që drejtoheshin nga mësimdhënës vullnetarë: S. Pejani, H. Brahja, P.
Dodbiba,A. Serreqi, O. Myderrizi, I. Duka, R. Kurshumi, E. Rama-Koçi. (Sula, 2006.
43)
Shkollat shqiptare do të forcoheshin disi pas vendosjes së pushtimit austro-hungarez,
të cilët vendosën administrimin civil dhe ushtarak i territoreve të pushtuara. Si
pjesë e administratës të ngritur nga pushtuesi austro-hungarez u krĳua Drejtoria e
Përgjithshme e Arsimit, me qendër në Shkodër. Në krye të saj ishte atdhetari Luigj
Gurakuqi. Nën drejtimin e tĳ, u ngritën edhe tri drejtori arsimore lokale, e Berzikut
të Shkodrës, Tiranës dhe Beratit. Drejtoria e Arsimit e Tiranës me qendër në Tiranë
përfshinte Durrësin, Shĳakun, Kavajën, Peqinin, Elbasanin, Gramshin e Librazhdin,
të cilave i dha për detyrë të marrë masat sa më shpejt për hapjen e shkollave në vitin
1916-1917. Më pas Administrata austro-hungareze mori vendim me urdhërin e saj
E.V.Nr. 991/IV më 20.IX.1916, që të ndjekurit e shkollës të ishte i detyrueshëm dhe
që mësimi në shkollat fillore të bëhej në gjuhën amtare.( “Posta e Shqypnies”, 1918, 1)
Në vitin e ri arsimor 1916-1917, për arsimin shqiptar hapet një fazë e re. Pushtimi
austro-hungarez gjatë Luftës së Parë i dha shkas organizimit të arsimit dhe zhvillimit
të tĳ. Ai pa me përparësi hapjen e shkollave në gjuhën shqipe jo vetëm në qytete, por
edhe në fshatrat e Shqipërisë. Për ta ishte shumë e rëndësishme sidomos mësimi në
gjuhën shqipe. Austro-hungarezëve u interesonte të kishin në administratën e tyre
një popull të shkolluar dhe të kulturuar për ta pasur më të lehtë bashkëpunimin për
zhvillimin e vendit.
Programi arsimor do të mështetej në modelin austriak. Në udhëzimin për fillimin
e vitit të ri shkollor 1916-1917 që Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit u dërgonte
drejtorive të arsimit të Tiranës dhe të Beratit midis detyrave të përcaktuara thuhej se:
• Arsimi do të jetë i detyrueshëm për fëmĳët e moshës 7-12 vjeç në fshat dhe 7-14
vjeç në qytet
• Shkollat fillore do të kenë 5 rende. Shkollat fillore në katunde do të kenë 1-3 rende,
kurse në qytete deri në 5 rende.
• Në qëndrat e mëdha si: Tirana, Durrësi, Kavaja, Elbasani, Berati mund të hapet
edhe shkollë qytetëse me 1 deri në tre rende, në qoftë se ka mjaft nxënës të
përgatitur për këtë lloj shkolle.
• Të hapen shkollat e katundeve të Tiranës, Elbasanit, Peqinit, Kavajës e Durrësit,
atje ku janë vendosur dhe të gjinden mësuesit e nevojshëm.(Kola, 2012. 42)
• Kategorizimi i shkollave në dy nivele (qytet, fshat) bëhej për shkak të mungesës
së arsimtarëve dhe të mjediseve të përshtatshme.
• Në këto shkolla do të zhvilloheshin lëndë të ndryshme si: moral (në vend
të fesë sepse Shqipëria nuk kishte fe zyrtare) dhe mësim civil, gjuha shqipe,
leximi, diktimi, bukurshkrimi, ortografia, aritmetika dhe elementët e historisë
dhe të gjeografisë së përgjithshme si dhe elementët e shkencave natyrore. Do të
zhvillohej, gjithashtu, vizatimi dhe puna e dorës, kënga dhe puna praktike, lojërat
dhe gjimnastika.(Kola, 2012. 43)
Ndonëse mangësitë dhe pengesat ishin të mëdha, pasi bashkë me mësuesit mungonin
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edhe ndërtesat, orenditë e mjetet mësimore, hapja e shkollave filloi në fillim të vitit
1916-1917. Përveç mësuesve të diplomuar u morën në shërbim edhe ata që kishin
një arsim të mjaftueshëm dhe që pas dhënies së një provimi , jepnin shpresë se
mund të fitonin praktikën e nevojshme për detyrën e tyre. Për këta u vendos që të
pranoheshin si mësues të përkohshëm me kusht që të ndiqnin kurset e shpejta që do
të hapeshin në kohën e pushimeve të verës. Këto kurse që u mbajtën për dy muaj e
gjysëm në Shkodër, Tiranë Elbasan e Berat, patën rezultate shumë të pëlqyeshme,
pasi në provimet që u dhanë në fund të tyre u bë një vlerësim i drejtë dhe i arsyeshëm
tek mësuesit. Përveç shkollave fillore e qytetëse, në Shkodër e Elbasan u ngritën edhe
dy shkolla Normale.( “Posta e Shqypnies”, 1918, 1)
Pas pushtimit austro-hungarez zhvillimi i arsimit në vend vazhdoi të kishte përparësi.
Në vitin 1920, pas mbajtjes së Kongresit të Lushnjes, ku u krĳua dhe një qeveri e re,
u mbajt dhe një Kongres tjetër sërish në Lushnjë, por këtë herë për çështje arsimore.
Në këtë Kongres krahas shumë vendimeve mbi çështjet arsimore u morën vendime
të rëndësishme mbi njehsimin e sistemit, programeve dhe metodave, në të gjitha
shkollat e Shqipërisë. Në qytete, shkollat fillore do të ishin me 4 ose 5 klasë, ndërsa
në fshat me 3 klasët. Në qytete do të vepronin dhe shkollat qytetëse, me 3 klasë mbi
filloren. Në disa qytete do të vepronin dhe shkolla normale ose gjimnaze me 4 klasë.
( Instituti i Studimeve Pedagogjike, , 2003, 380)
Pas vendimeve që u morën në Kongresin Arsimor të Lushnjes sistemi arsimor shënoi
një përmirësim, sidomos përsa i takon rritjes së numrit të shkollave në qytete dhe
në fshatra. Në kuadër të vendime që mori ky Kongres u hartuan disa projektligje
që kishin të bënin me: organizimin e institucioneve qëndrore arsimore, dokumentet
shkollore. Gjatë vitit 1921 u miratua rregullorja "Mbi detyrat dhe të drejtat e arsimtarit",
u miratuan ligje mbi organizimin e Ministrisë së Arsimit, ndjekjen e detyrueshme të
shkollës, mbi tekstet shkollore, mbi bursat, mbi ngritjen dhe mbajtjen e ndërtesave
shkollore etj.( Zëri i Popullit, 1990, 3)
Në këto shkolla jepnin mësim 764 mësues, pa llogaritur mësuesit e disa shkollave
të mesme, si të Liceut të Korçës apo të Normales së Elbasanit etj., të 34 shkollave të
minoritetit grek në Gjirokastër dhe 200 mësuesit e fesë.
Në Shqipëri kishte 800 mësues, domethënë në 1000 banorë kishte 1 mësues, si dhe në
çdo 4 mësues 1 ishte mësues feje. Ndër këto shkolla, sipas statistikave zyrtare, vĳonin
25 107 nxënës (20% ishin femra). Pra, shkollën e ndiqte një përqindje fare e vogël
e popullatës, rreth 3% dhe në kushte të vështira.( Instituti i Studimeve Pedagogjike
,2003, 383)
Në përmirësim të sistemit arsimor erdhi në ndihmë dhe një Kongres tjetër që do ët
mbahej në vitin 1922. Në fund të majit 1922, Ministria e Arsimit shpërndau lajmërimin
se në korrik të atĳ viti do të mbahje një kongres për të ndrequr disa të meta që
ishin vënë re në fushën e shkollës, si dhe për të hedhur një hap përpara në arsimin
kombëtar. Në këtë kongres morën pjesë arsimtarë nga të gjitha viset e Shqipërisë.
Midis tyre morën pjesë një grup mësuesish nga Durrësi: Sinan Hoxhalushi, Osman
Myderrizi, Murat Jakova, Nebil Ҫika, Panajot Beçka, Sadi Pejani, Dhimitër Gjerga,
Xhafer Zelka. (Dit' e Re, 1922, 1-2). Nëpërmjet këtĳ Kongresi synohej jo vetëm të
përmirësohej sistemi arsimor, por edhe të rritej ndërgjegjësimi i popullsisë mbi
rëndësine e të shkolluarit dhe ndikimin e saj në zhvillimin ekonomik dhe kulturor
të vendit.
Në Kongres u morën këto vendime kryesore:
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1. U miratua sistemi i ri i shkollës fillore 6-vjeçare dhe programi përkatës.
2. Arsimi fillor do të ishte i detyrueshëm. Detyrimi shkollor do të fillonte në moshën
6-vjeçare.
3. Në shkollat e katundeve mësimi fillor do të ishte 4-vjeçar. Në ato katunde, ku
kishte popullsi të madhe, mësimi fillor mund të vendosej 6-vjeçar.
4. U hoqën shkollat qytetëse dhe u vendos ngritja e shkollave profesionale 3-vjeçare
5. U vendos që gjimnazet të ishin me 6 klasa.
6. U diskutua për ngritjen dhe funksionimin e strehëve foshnjore, etj.(Instituti i
Studimeve Pedagogjike ,2003, 388)
Vendimet e Kongresit patën rezultate të kënaqëshme. Numri i shkollave dhe dhe i
nxenesve që i frekuentonin ishte gjithnjë në rritje. Vetëm në prefekturën e Durrësit,
në vitin 1923, numri i shkollave kishte shkuar në 44 shkolla gjithsej.
Shkollat në qytetin e Durrësit:
1. Shkolla Plotore Mashkullore
2. Shkolla Fillore Femërore
3. Shkolla e Lagjes
Shkolla fillore kishin edhe fshtatrat Sallmonaj, Xhafzotaj, Sukth, Rreth, Pjeshkëz
Nënprefektura e Shĳakut:
1. Shkolla Fillore Mashkullore
2. Shkolla Fillore Femërore
Shkolla fillore ne fshatrat: Pazar, Prezë, Ndroq, Ishëm, Goxhas, Marikaj, Bizë,
Rromanat- Bozanxhiu, Shtrazë – Metallaj, Korçukaj
Nënprefektura e Kavajës:
1. Shkolla Plotore Mashkullore
2. Shkolla Fillore Femërore
3. Shkolla Lagje Sallbeg
Shkolla Fillore në fshatrat: Luz i Vogël e i Madh, Greth, Vorrozën, Kryevidh, Helmas,
Lekas, Gosë, Kryezi, Zig Xhafaj, Seferaj.
Nënprefektura e Krujës:
1. Shkolla Plotore Mashkullore
2. Shkolla Fillore Femërore
Shkolla Fillore në fshatrat: Gurës, Milot, Larushkë, Fushë Krujë, Qyrekë, Mamurras,
Zhejë, Borizanaj.( AQSH, 1923, 3)
Në përmirësim të mëtejshëm të sistemit arsimor u mbajt dhe një Kongres tjetër në 12
gusht 1924. Në këtë Kongres u morën ndër të tjera disa vendime në lidhje me arsimin
e detyruar si për meshkuj ashtu edhe për femra duke filluar nga mosha 7 vjeçare,
hapjen aty ku ishte e mundur e shkollave kopshtore për moshën 5-7, krĳimi i një
Shkolle Normale femërore, krĳimi i një Lidhje të Përgjithëshme të Arsimtarëve si dhe
aprovimi i Statutit dhe Rregullores së kësaj Lidhje.( Shqiptari i Amerikës, 1924, 1).
Roli i shoqatave patriotike në jetën kulturore të qytetit të Durrësit
Durrësi është një qytet që mbart një kulturë të hershme, një ndër më të vjetrat në
Europë. Kultura e këtĳ qyteti mori nëj zhvillim të madh sidomos gjatë periudhës së
antikitetit. Gjatë kësaj periudhe qyteti kishte një jetë ekonomike dhe socile shumë
aktive duke e bërë këtë qytet një ndër më të rëndësishmit në rajon. Periudha e gjatë
e pushtimit osman e la shumë të varfër këtë qytet në si në aspektin ekonomik ashtu
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dhe në atë social e kulturor. Pas shpalljes së Pavarësisë dhe sidomos pas Luftës së
Parë Botërore jeta socile dhe kulturore e qytetit filloi të gjallërohej.
Në kuadrin e lëvizjes kulturore dhe artistike, e cila lidhej pa dyshim me kërkesa
intelektuale në rritje, nisi edhe aktivizimin e veprimtarive artisitike në qytet. Që në
vitin 1907 e sidomos në vitin 1909 pranë klubit “Bashkimi” filluan shfaqeshin disa
veprimtari artistike më të organizuara siç ishte teatri. Në vitin 1911, dhespoti ortodoks
i Durrësit, Jakovi, ngriti një shoqëri muzikore. Në programin e kësaj shoqërie nuk
përfshiheshin popullsia myslymane dhe katolike e qytetit dhe përveç anës artistike,
dhespoti kërkonte të ngrinte një librari vetëm me libra në greqisht. (Adriatiku, 1984,
4) Por pas përfundimit të Luftës, sidomos në vitin 1920 kemi edhe organizimin e
shfaqjeve me tema, si dhe më parë, të karakterit patriotik. Me këto merrej në këtë vit
klubi “Vëllaznia”.
Jeta patriotike dhe kulturore e qytetit ishte e organizuar rreth klubeve patriotike që
u ngritën nga patriotët durrsakë. Krĳimi i klubeve kishte nisur që gjatë regjimit turk.
Fillimisht patriotët durrsakë themeluan në kushte ilegaliteti, në qelën e Don Nikollë
Kaçorrit, klubin e parë të qytetit me karakter patriotik, Klubin“Vëllazënia”. Lëvizja
për arsimimin dhe kulturën kombëtare më 1907 u zhvillua në Durrës pikërisht
nëpërmjet veprimtarisë së shoqërisë së fshehtë “Vëllazëria”. (Hidri, 1999, 28)
Pas shpalljes së pavarësisë, Qeveria e Vlorës paraqiti si çështje emergjente hapjen
e shkollave shqipe dhe ngritjen e një sistemi arsimor. Në përgjigje të kësaj nevoje
patriotët durrsakë u mblodhën dhe krĳuan një shoqëri letrare, e cila u quajt Shoqëria
"Dituria". Kryesia e kësaj shoqërie shpalli te qytetarët durrsakë një thirrje nëpërmjet
të cilës u kërkonte ndihmë morale e materiale për të përhapur gjuhën shqipe. (Hidri,
1999, 107)
Pas viteve '20 pati një ringjallje të jetës sociale brenda qytetit. Aktivitetet sociale
organizoheshin nëpërmjet klubeve të ndryshme patriotike dhe kulturore. Shoqëria
e fshehtë "Vëllazëria", e cila u krĳua në vitin 1907 pas pak vitesh u shkri dhe u
zëvendësua me Klubin "Bashkimi". Në 19 nëntor 1919 populli i Durrësit vendosi
të krĳojë një shoqëri të re të quajtur sërish "Vëllazëria". Lajmi për hapjen e kësaj
shoqërie u bë i ditur nëpërmjet një publikimit në periodikët e kohës. Në to shkruhej:
“Duke marrë parasys nevojën dhe dobinë që do të ketë hapja e një ”Shoqërie”, sidomos mbi
vëllazërimin, u hap në kryeqytetin tonë “Shoqëria Vëllazëria” e përbërë, për momentin, prej
200 e disa vetave.
Duke marrë për bazë programin e Shoqërisë në Shkodër, kjo shoqëri ka vendosur si qëllim, pikë
së pari: zhvillimin e letërsisë dhe pastaj ushtrimin e djalmërisë në fushën muzikore – teatrale
e gjimnastikë. (Agimi, 1920, 147-148)
Në përputhje me qëllimin e saj, pranë kësaj shoqërie u hap një shkollë nate për
muzikë me qëllim pregatitjen e Bandës Kombëtare. Shfaqjet e para të organizuara
ishin pikërisht shfaqje muzikore. Një vit më pas, me rastin e festës së Pavarësisë,
kjo shoqëri organizoi një shfaqje teatrale me titull "Vdekja e Pirros". Skena ishte e
zbukuruar dhe ambjenti mund të zinte një publik prej rreth 500 vetash. (Mbrojtja
Kombëtare, 1920, 2)
Në vitin 1922 me inisiativën e Avni Rustemit u krĳua në Tiranë Shoqëria "Bashkimi".
Karakteri i kësaj shoqërie ishte politik me qëllim vendosjen e demokracisë. Kjo
shoqëri hapi degët e saj në disa qytete të vendit dhe në 5 prill 1924 u krĳua edhe
në Durrës. Në kët degë merrnin pjesë arsimtarë patriotë si Ibrahim Arapi, (kryetar
i kësaj dege), Qazim Domi, Kasem Durrësi etj. Kjo shoqëri ishte një mbështetëse e
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luftës për demokratizimin e vendit. Mori pjesë në Lëvizjen e Qershorit në krah të
Fan Nolit. Pas ardhjes në pushtet të Zogut, për shkak të përndjekjes, dhunës, dëbimit
dhe eleminimit fizik të disa prej anëtarëve të kësaj shoqërie, ajo u shkri. (Adriatiku,
1975, 4)
Shoqëritë e hapura në qytetin e Durrësit luajtën një rol të rëndësishëm në jetën sociale
të qytetit. Ato dhanë një ndihmë të madhe në zhvillimin e arsimit dhe të kulturës
në këtë qytet dhe mbi të gjitha shërbyen edhe si nyje e rëndësishme që bashkonte
shtresat e ndryshme sociale në popullsinë e Durrësit.
Një rol që mbeti i rëndësishëm për një jetë të qetë në frymën e mirëkuptimit dhe
tolerancës në gjirin e shoqërisë durrsake, ka luajtur kleri i tre besimeve. Klerikët
myslymanë që drejtonin jetën fetare të Durrësit në këtë periudhë kanë qenë: Hafiz Ali
Podgorica, Mytesim Këlliçi, J. Ramzoti, Jusuf dhe Mustafa Varoshi, Ismail Ndroqi,
Qazim Hoxha etj. Klerikë ortodoksë: Papakostandini, Papanastasi, Paperazmi Jorgo.
Klerikë katolikë: Nikollë Kaçorri, Vinçenc Prendushi, Jul Bonati etj.
Nuk krĳonte asnjë çudi të shihje bashkë hoxhë e prift në takime publike e private, të
bisedonin miqësisht dhe në respekt të plotë për njëri-tjetrin. Fryma që përhapnin në
bashkësitë e tyre fetare ishte tolerante, bashkuese për të gjitha komunitetet fetare në
vend. Duhet theksuar se sa i rëndësishëm ka qenë kontributi patriotik i një pjese të
klerit vendas për çështjen kombëtare. (Sula, 2006, 58)
Jeta durrsake nuk ka demonstruar asnjëherë kontradikta në fushën e besimeve
fetare dhe as diskriminim racial. Durrësi i viteve 20-30 të shek XX ishte jo vetëm
qyteti i mirëkuptimit e miqësisë midis elementëve të të tri besimeve, por edhe qyteti
me numrin më të madh të lidhjeve bashkëshortore midis të rinjve të besimeve të
ndryshme. Festat fetare ishin një gëzim i përbashkët dhe një rast më shumë për të
shtuar miqësinë. (Danish Bebeziqi, 2003, 70-71)
Qyteti i Durrësit është konsideruar gjithmonë si një qytet i qetë, ku banorët
respektonin punën, jetën dhe vlerat e njëri-tjetrit. Bashkëjetesa ishte shumë e lehtë
në këtë qytet. Tregtarët i njihnin mirë ligjet e ekonomisë së tregut dhe e respektonin
njëri -tjetrin. Një vlerë e shtuar e banorëve të këtĳ qyteti ishte dhe fakti se në Durrës
nuk kishte vjedhje, kur karrigia vihej me shpinë nga rruga në portën e hapur të
shitores, tregonte se i zoti mungonte dhe askush nuk e kapërcente pragun. (Danish
Bebeziqi, 2003, 70)
Disa nga figurat patriotike të qytetit të Durrësit
Kasem Durrësi (1875-1934). Lindi në një familje të varfër durrsake. Në vitin 1895
e dërgojnë për të kryer shërbimin ushtarak në vilajetin e Janinës dhe këtu ai bie në
kontakt me një grup patriotësh shqiptarë që punonin për pavarësinë e Shqipërisë dhe
për gjuhën shqipe. Me t'u kthyer në Durrës ai ia nisi punës për përhapjen e alfabetit
shqip dhe të librave në gjuhën amtare. Ai nëpërmjet shokëve të tĳ i shpërndante
librat në Durrës, Lushnje, Tiranë dhe Elbasan. Kështu ai filloi të lidhet ngushtë me
lëvizjen kombëtare shqiptare. Është një nga pjesëmarrësit në lëvizjet për shpalljen
e Pavarësisë. Në vitin 1920 së bashku me 200 vetë nga qyteti i Durrësit merr pjesë
në Luftën e Vlorës, krah për krahë me Selam Musanë. Mjaft aktiv ishte dhe në
jetën shoqërore të qytetit të tĳ të. Me inisativën e tĳ hapet në Durrës klubi patriotik
"Vllaznia", ku merrnin pjesë plot patriotë të tjerë durrsakë. Ishte anëtar nderi i
shoqërisë "Bashkimi". Mbështetës i Nolit dhe pjesëmarrës i Lëvizjes së Qershorit
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1924. Pas ardhjes së Ahmet Zogut në pushtet largohet me familjen dhe vendoset në
Vjenë ku qëndroi deri në fund të jetës. ("Adriatiku", 1975, 4)
Agostin Serreqi, i lidhur herët me Lëvizjen Patriotike në Durrës, njeri i afërt e aktivist
në qelën e Dom Nikollë Kaçorrit, tek i cili mësoi të këndojë e të shkruajë gjuhën shqipe
duke u kthyer në një propagandist të flaktë të saj ndër bashkëqytetarët durrsakë.
Anëtar aktiv në të dy klubet patriotike, në këtë të fundit “Bashkimi” drejtonte
përveç klasave edhe kurse të gjuhës shqipe si dhe degën e teatrit. Për aktivizimin e
tĳ ndaj çështjes kombëtare kishte rënë në sy të autoriteteve xhonturke, të cilët dhe
e arrestojnë. Njihet si një korrespondent i rregullt i gazetave shqipe jashtë atdheut
duke qenë kështu një kronist i besuar për qytetin e Durrësit. Artikujt i shkruante me
pseudonim, më i njohuri ndër ta “Shkëmbi i Durrësit”. (Hidri, Durrësi, 1999, 65)
Marie Kaçulini punoi në arsim plot 36 vjet. Filloi punën më 21 maj 1916 dhe
pandërprerje qëndroi si arsimtare deri më 30 dhjetor 1947. nga ky vit e deri më 1952
kalon edukatore kopshti, kur del edhe në pension. Thirrej nga nxënësit "Zojush
Kushe" (Hidri, 2012,100).
Hafiz Ali Podgorica (1855-1929). Ka lindur në Podgoricë, familja e tĳ ka qenë vendosur
në qytetin e Shkodrës, ku ai kreu mësimet e mesme e u diplomua për teologji duke
marrë titullin “Hafiz”. Më vonë shkoi student në Stamboll ku dhe u laureua dhe
mori titullin “Kadi”(gjykatës). Në fillim të shekullit vendoset në qytetin e Durrësit
me detyrën e Kadiut (gjykatësit). Këtu ai njihet me qarqet intelektuale patriotike
të qytetit dhe siç ishte i brumosur me idealet kombëtare, merr pjesë gjallërisht në
jetën patriotike të qytetit, duke u anëtarësuar në klubin “Vëllazënia” të vitit 1907, i
pranishëm gjatë gjithë ecurisë së kësaj lëvizjeje deri në riformimin e saj me klubin
“Bashkimi” ku dhe u bë anëtar i saj. Gjithmonë konseguent i Lëvizjes Kombëtare,
ai do të mbante kurdoherë anën e krahut demokrat duke mos iu nënshtruar
antishqiptarizmës së Esat Toptanit, i cili më 1914 e ndoqi dhe i sekuestroi shtëpinë.
Vdiq në Kavajë më 1929. Në detyrën e kryetarit të bashkisë ai kishte për princip
autonominë e administratës shtetërore, ndershmërinë e detyrës. (Hidri, 1999, 82)
Mytesim Këlliçi, një dĳetar i madh fetar, i cili u përpiqte të siguronte dhe garantonte
në popull vëllazëri të vërtetë kombëtare e bashkim. Lindur në Tiranë, u diplomua
në Stamboll, u emërua profesor në medresenë e Bursës dhe në Izmir, pastaj vjen
në Shqipëri, në Durrës e lidhet me Klubin patriotik "Vëllazëria" dhe "Bashkimi." Të
pakët ishin ata që luftonin për gjuhë e indipendencë të Shqipërisë. Për në Durrës si të
tillë mund të numëroj nga të parët Myftiu Mytesim Këlliçin, Dom Nikollë Kaçorrin,
Prifti i kishës katolike, Avokat Hasan Haxhi Jonuz Tartari, Dr. Neki Libohovën,
Andrea Konomi etj.( Myshketa, 2012, 23).
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Këshilli i Naltë në vorbullën e trazirave politike 1920-1921
Dr. Marsel Nilaj
Abstrakt
Këshilli i Naltë i njohur ndryshe si Regjenca, ishte organi më i lartë i shtetit shqiptar i dalë nga
Kongresi i Lushnjes. Vendosja e një organi të tillë në krye të shtetit, tregonte se ky kongres
akoma e njihte vendin në një sistem mbretëror, ashtu sikurse ishte përcaktuar nga Konferenca
e Ambasadorëve në Londër, dhe vazhdimësia e saj nën Princ Vidin. Ky organ ishte krĳuar
nga katër vetë, të cilët i përkisnin katër besime ekzistuese në Shqipëri, edhe pse nuk ishte e
përcaktuar kjo me ligj, moralisht e praktikisht qëndronte kështu.
Megjithatë duke qenë se ky organ ishte latant, nuk mund të themi se pati një qëndrim asnjanës
në shumë prej ngjarjeve që ndodhën në vend në harkun e 2 viteve të para të jetës së tĳ, 19201921. Pjesë e regjencës ishte edhe Imzot Bumçi, i cili do të kishte rolin e vet në trazirat që
ndodhën në këtë kohë. Ai u përfshi në fushatën zgjedhore të vendit në 1921, duke shkelur
kështu konteptin e paanshmërisë që luante Regjenca. Në të njëjtën kohë, Aqif pashë Elbasani,
anëtari tjetër i Regjencës, do të shkojë deri në atë pikë që për kundërshti ndaj armiqve të tĳ
politik të shpërndante parlamentin, duke u bërë pjesë e grushtit të shtetit të dhjetorit 1921.
Ndërkohë që pavarësisht se Imzot bumçi nuk mori pjesë në veprimet e dhjetorit 1921 direkt,
mosveprimi i tĳ, çonte në bashkëpunim të heshtur.
E rëndësishme është të theksohet se për kohën që flasim pavarësisht qëllimit të mirë që kishte
krĳimi i organeve të tilla, praktikisht shihej se ishte e pamundur të niste respektimi i tyre në
ruajtjen e paasnjanësisë.
Fjalë kyçe: Regjenca, Qeveri, Keshilli Kombetar, Këshilli i Naltë, Shqipëria.

Kongresi i Lushnjës pavarësisht ndryshimeve thelbësore që kishte bërë për sa i përket
organizimit të shtetit shqiptar, formën e regjimit në vend nuk e ndryshoi. Regjimi
do të ishte monarkik (Duka, 2007, 423). Ky regjim ishte vendosur që në kohën e
qeverisjes së Princ Vidit e që me ikjen e tĳ në vend, pavarësisht se s’kishte një mbret
vendi ishte vakant. As qeveria e dalë nga Kongresi i Durrësit nuk e kishte ndryshuar
këtë formë. Megjithatë duke dashur të ruajtur formën e qeverisjes, e duke mos pasur
akoma një mbret, u vendos që në vend të qeverisej me Regjencë. Kjo formë u pa
si optimale deri sa të zgjidhej një mbret në fron. Një formë të tillë kishin përdorur
edhe monarkitë evropiane, por kryesisht kjo ishte e përdorur kur mbreti vdiste ose
largohej nga froni dhe pasardhësi i tĳ ishte një i mitur, akoma i paaftë për të mbajtur
mbi vete përgjegjësinë e qeverisjes. E kryesisht ishte një njeri i përshtatshëm e jo
organ kolegjial.
Vendimi i tretë prej katër vendimeve kryesore të kongresit të Lushnjës ishte zgjedhja
e Këshillit të Naltë për të përfaqësuar mbëvetësinë e shtetit Shqiptar deri sa të vinte
mbreti në thronin e Shqipëris (Qarkore, 1920, 10). Betimi për këdo që bëhej regjent
ishte: “Betohem në emër të Perëndisë, duke dhënë besën shqiptare e fjalën e nderit
para mbledhjes së kombit, se do t’i shërbej popullit dhe shtetit shqiptar drejtësisht,
dhe do të mbroj ligjet dhe pavarësinë e plotë të Atdheut të Shenjtë.” Fjalë ndoshta
mjaft të goditura këto, por që jo gjithmonë shkonin sipas këtĳ veprimi edhe veprat
e regjentëve.
Regjentët e parë të shtetit shqiptar ishin; Aqif pashë Elbasani (Biçaku), Abdi Toptani,
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Imzot Bumçi, Doktor Turtulli (Shqipëria, 1937, 19). Të katër këta njerëz i përkisnin
katër formave të besimit që ishin në Shqipëri, edhe pse kjo gjë në fakt nuk ishte e
përcaktuar me ligj, por ishte diçka që nënkuptohej sa herë që të kishte ndërrime
regjentësh. Aqif pashë Biçaku përfaqësonte besimin bektashi, Abdi Toptani ishte
i besimit mysliman sunit, Imzot Bumçi, edhe nga posti klerikal që kishte, ishte i
besimit katolik dhe pjesë e hierarkisë fetare, ndërkohë që Doktor Turtulli i përkiste
besimit ortodoks shqiptar.
Në personat e parë që u vendosën regjenta, veprimet ishin mjaft mirë të studiuara
edhe porsa i përket shpërndarjes gjeografike. Aqif pashë Biçaku ishte nga qyteti i
Elbasanit, i cili gjithmonë, po sidomos pas shpalljes së Pavarsisë, kishte qenë një
vend aktiv, që kishte nxjerrë njerëz patriotë e që ishte bërë një qendër arsimore, që
pas Kongresit të Elbasanit e Shkollës Normale me 1908. Abdi Toptani, i përkiste
një familje bejlerësh tiranas, një ndër familjet kryesore të Shqipërisë së Mesme, që
ishte ndier gjithmonë e do vazhdonte në politikën shqiptare. Aq më tepër ishte nga
Tirana, e cila tashmë ishte shpallur kryeqytet e që dikur kishte qenë një ndër qendrat
kryesore të besimit mysliman sunit. Imzot Bumçi i përkiste Shkodrës, qendër e
rëndësishme kulturore e që ishte qendra e katoliçizmit shqiptar. Doktor Turtulli, i
cili kishte ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte nga qyteti i Korçës,
vend ky që gjithmonë kishte rivalizuar me Shkodrën, përsa i përket kulturës, e që
pas viteve ’20 do nxirrte disa figura politike me rëndësi në vend.
Pra siç e thamë, një prej regjentëve të parë që i përkiste besimit katolik do ishte Imzot
Bumçi. Ky person do jetë i vetmi klerik katolik që do marrë pjesë në regjencë, nga
tre katolikët që do jenë. Edhe pse të tre këto regjentë do jenë katolikë nga Shkodra.
Luigj Bumçi kishte pasur një aktivitet të madh patriotik dhe jo vetëm fetar, edhe para
vendosjes në këtë post (Radovani, 2007, 1). Por ajo që i jep vlerat e tĳa më të mira
është përfaqësimi në mënyrë të denjë i Shqipërisë në Konferencën e Paqes në Paris
më 1919 (A.M.P.J., 1920, 259). Në krah të tĳ, përveç përfaqësuesve të Shqipërisë kishte
edhe Isa Boletinin, si mik i vjetër i tĳ. Ai do jetë ndër të paktët njerëz që mundohet të
ngrejë zërin për Kosovën e do jetë ndër të vetmit që kërkon një asistencë amerikane
në Shqipëri (A.M.P.J., 1920, 46), si dhe në Kosovë, gjë që u desh më se 70 vjet që
të ndodhte. Po të shohim Bumçin, është ndër të paktët shkodranë që në atë kohë
është një simpatizant i Amerikës, meqenëse nga Shkodra s’kishte pasur as kontakte
me këtë vend, e këtë e pamë edhe nga korrespondenca që kishte me shqiptaro
amerikanët, apo me letrat e tĳ me përfaqësues amerikanë në Konferencë, apo ato
drejtur direkt Uillsonit (A.M.P.J., 1920, 69). Ai u zgjodh regjent pa qenë në Shqipëri
e nisi të ushtronte pushtetin me vonë se të tjerët, sepse bashkë me Dr. Turtullin,
ishin në Paris. Bumçi, me këtë post do shohim se do mbyllë jetën e tĳ në politikën
shqiptare, shumë herët, dhe nga 1922 e deri në vitin 1945, kohë në të cilën ndërroi
jetë, do i kushtohet vetëm veprimtarive fetare. Vdiq më 1 Mars 1945, si Ipeshkëv i
Safës.
Po cili ishte roli i këtĳ institucioni shteti, e roli i personaliteteve të dala nga Shkodra?
Imzot Bumçi si një njeri me ideale për vendin, e i bindur, është entuziast për qeverinë
Delvina, të dalë nga Kongresi, e këtë gjë ia shpreh edhe Mehmet Konicës, në
korrespondencën me të. Gjithashtu edhe për detyrën që i ishte vënë, thotë se i bindet
vullnetit të popullit (A.M.P.J., 1920, 305). Marrëdhëniet me regjentët e tjerë ishin të
mira, madje me Dr. Turtullin kishin punuar bashkë në Paris, e kështu i njihnin punën
njëri – tjetrit. Edhe katolikët shqiptarë, e Shkodra në veçanti, ndiheshin të lumtur me
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këtë zgjedhje. Madje At Gjergj Fishta shpjegon se Këshilli i Naltë është i përbërë prej
dy të krishterësh e dy myslimanësh, kur të krishterët janë jo më shumë se një e treta
e popullsisë (HD, 1921, 286). Megjithatë nuk i ishte kërkuar edhe pas vendosjes në
regjencë, që Imzot Bumçi të jepte dorëheqjen nga posti i kryetarit të delegacionit në
Paris. Por ai e dha dorëheqjen, së bashku me Dr. Turtullin. Kryeministri Delvina nuk
është në gjendje të japë shpjegimet për këtë veprim, i thirrur posaçërisht për të dhënë
shpjegimet në Parlament. Këtë veprim ata e kishin bërë në fund të Marsit 1920, dhe
Z. Delvina u shpreh se me siguri do ishte ndërrimi politik i qeverisë së sotme. Pra që
do të thoshte largimi i kursit politik të Shqipërisë nga Italia, i bëri Imzot Bumçin e Dr.
Turtullin të japin dorëheqjen. Kjo nuk duket fort e saktë, duke ditur veprimtarinë e tĳ
në Paris e vullnetin që shprehu për të njohur Kongresine Lushnjes.
Gjatë vitit 1920, situata në Shkodër nuk ishte e favorshme e as e qetë, as pas bashkimit
me qeverinë e Tiranës. Jugosllavët, pasi e panë se përpjekjet e tyre me anë diplomatike
dështuan për të marrë Shkodrën, iu kthyen edhe njëherë stilit të tyre të dhunshëm
të luftës (Rrepishti, 1998, 243). Në këtë kohë do jetë lufta e Koplikut, e cila do bëjë
shumë bujë, edhe brenda, edhe jashtë Shqipërisë. Tashmë jugosllavët po thyenin
një vendim të Konferencës së Paqes, dhe gjithashtu një urdhër të Uillsonit. Në këtë
situatë të keqe që ishte krĳuar në Shkodër, vjen njëri nga regjentët, dr. Turtulli, i cili
pasi e sheh gjendjen, vendos t’i dërgojë një letër të gjatë sqaruese të gjendjes në vend,
Z. Filip Keer, sekretar i Llojd Gjorgjit, kryeministrit anglez. I bëhej e ditur Z. Keer se
qindra katunde rrotull Shkodrës e Dibrës janë krejtësisht të djegur nga zjarri, e duhet
t’u jepeshin mbulesa e ushqim, afro 10 mĳë të ikurve nga këto zona.
E gjithë lufta po mbahej në këmbë nga qeveria dhe popullsia e këtyre zonave duke e
rënduar akoma edhe më shumë gjendjen (A.M.P.J., 1920, 482). Por qeveria shqiptare
nuk kishte pranuar as ndihmat në armë të dërguara nga D’Anuncio, duke e quajtur
këtë si provokim italian, sepse të dyja shohin interesat e veta. Italia kërkonte të
rimerrte Vlorën kurse Jugosllavia të ishte zotëruese e Shkodrës (Pollo, 1965, 151). I
kërkohet Z. Keer që me ndërmjetësinë e tĳ tek Llojd Gjorgj, t’i kërkohej Jugosllavisë të
largohej nga Taraboshi e të respektonte kufinjtë e 1913 për Shkodrën e Dibrën. Letra
e tillë ishte mjaft e drejtë për situatën në vend e dr. Turtulli po shikonte situatën siç
mund ta shihte një zyrtar i lartë në vend. Megjithatë kjo nuk do krĳojë probleme në
konceptimin e veprimit nga shtetarët shqiptarë. Pas këtĳ veprimi, shohim se do kemi
një letër drejtuar Regjencës, nga ministri shqiptar në Londër Z. Mehmet Konica, e që
më shumë duket se ka karakter qortues.
Ai shprehet se as Shkëlqësia Juaj (si një grup i vetëm, të katër regjentët njëherësh
M.N.), as ndonjë nga anëtarët e Këshillit të Naltë, nuk ka të drejtë të bëjë, një politikë
të veçantë, as të shkruajë letra zyrtare, pa u marrë vesh me shokët dhe qeverinë e
cila është përgjegjëse për politikën e shtetit shqiptar (A.P.M.J., 1920, 491). Pra me anë
të kësaj, ai thotë se imazhi që ka bërë ky veprim është jashtë kompetencave që ligji
i lejon këtĳ institucioni. Z. Konica e sheh si një qëndrim krejt më vete, në krahasim
me politikën që bën shteti shqiptar. Megjithëse kur Z. Bumçi kishte qenë kryetar i
delegacionit shqiptar në Paris, u kishte dërguar letra, edhe zyrtare edhe personale,
personaliteteve të ndryshme politike, e nuk ishte qortuar nga e njëjta qeveri. E të bie
më shumë në sy fakti, se në fund të këtĳ “sqarimi” më shumë i kujton regjentëve
të tjerë se kush është Dr. Turtulli, i cili ka mbajtur shpesh herë anën e Esat Pashës
(A.P.M.J., 1920, 258). Qëndrimi tashmë, edhe i Z. Konica, të lë për të dëshiruar.
Por regjentët e tjerë, një ndër to edhe Imzot Bumçi i cili kishte punuar me Dr. Turtullin,
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nuk ndajnë të njëjtin mendim me Z. Konica. Ata i shpjegojnë atĳ se qëndrimi i tĳ
është i padrejtë dhe ky njeri nuk ka të drejtë të ndryshojë karakterin e letrës që ishte
nisur nga Shkodra. Puna e Dr. Turtullit në Paris njihej mirë e s’mund të njollosej aq
kollaj, madje sjellja e juaj, mbaron letra, nuk është ajo që lypset të ketë një ministër
i shtetit shqiptar (A.P.M.J., 1920, 493). Megjithatë, sjellja e Ministrit tonë në Londër
nuk ishte vetëm e tĳa personale, po në njëfarë mënyre, edhe qëndrimi i shtetit tonë.
Shteti shqiptar do ketë vështirësitë e veta, të cilat nuk do lënë pa përfshirë edhe
Këshillin e Naltë.
Periudha më e mirë në mbarëvajtjen e punëve mes qeverive shqiptare dhe Këshillit
të Naltë, është qeverisja e Sulejman Delvinës. Si Këshilli i Naltë edhe kjo qeveri, të
dyja kishin dalë nga Kongresi i Lushnjës, e të dyja ishin pa probleme interesash. Me
rëndësi është fakti se në mes këtyre dy institucioneve kishte marrëdhënie korrektësie
për veprimet ligjore. Puna e Qeverisë Delvina është e vlerësueshme nga Këshilli i
Naltë. Ai e vlerësonte punën e kësaj qeverie në kohët më kritike të vendit (A.Q.SH.,
1920, 3), që me marrjen e Shkodrës, me luftën e Vlorës e me problemet ekonomike
në vend. Por edhe gjatë kësaj kohe, pati disa pakënaqësi nga ana e Senatit, kundrejt
Këshillit të Naltë, për tejkalim kompetencash. Kjo ndodhi gjatë mesit të tetorit 1920,
kur Këshilli i Naltë i dërgon një letër Senatit për kontroll të qeverisë. Faslli Frashëri
e sheh si diçka që e theu Statusin e Lushnjës, detyra e kontrollit të qeverisë i përket
vetëm Parlamentit, e nëse Këshilli i Naltë ka ndonjë mendim mund ta thotë privatisht,
e jo me anë të korrisponcdencës se kjo është fare jashtë Statusit B.K.K., 1920, 141).
Ky veprim u diskutua edhe në seancën pasardhëse, e në mbrojtje të këtĳ veprimi doli
Senatori i Gjirokastrës, Beqir Rusi, i cili tha se letra i është drejtuar kryetarit të Senatit
e jo Këshillit Kombëtar. Këtë e mbështeti edhe Hilë Mosi i cili ishte pjesë e komisionit
parlamentar për shkrimin e letrave Këshillit të Naltë, dhe ngjarja u mbyll këtu duke
ia dërguar kryetarit të Senatit si letër personale.
Gjithashtu një incident i dytë është letra që i dërgon Dr. Turtulli qeverisë Jugosllave
duke qenë edhe mis i këshillit të Naltë, kjo konsiderohet si politikë më vete e këtĳ
institucioni, e palidhur me qeverinë. Senati shqiptar mundohet të ishte shumë i
kujdesshëm që mos ta lejojë Këshillin e Naltë të dalë jashtë rregullave të përcaktuara
nga ligji. Ata shiheshin si një person i vetëm dhe qëllimi kryesor i tyre ishte kontrolli
i shtetit nga parlamenti, si organi më i lartë i qeverisjes së vendit, e jo një formë
oligarkike që kishte Këshilli i Naltë. Ata krĳojnë komision parlamentar për të rishikuar
edhe njëherë kompetencat që i kishte lënë Statusi i Lushnjës këtĳ institucioni, një
rishikim nga incidentet e ndodhura. Por kjo punë nuk mund të mbyllet gjatë sesionit
të dytë të Senatit, e në vitin pasardhës, me krĳimin e parlamentit të ri e problemeve
që do ketë vetë ai, nuk do përmendet më komisioni i krĳuar në Senat dhe as një
rishikim i kompetencave të këshillit të Naltë.
Krĳimi i qeverisë Vrioni I përkon edhe me mbylljen e Senatit dhe me periudhën e
zgjedhjeve në Shqipëri. Zgjedhjet krĳuan dy rryma kryesore në vend, përparimtarët
dhe popullorët (Dervishi, 2005, 16). Ndarja në dy grupe u bë në varësi të interesave.
Përparimtarët ishin grupi i çifligarëve, i njerëzve që kryesisht komandoheshin nga
Shefqet Verlaci (Smirnova, 2003, 113), që për fat të keq ishte një prej rivalëve të Aqif
pashë Biçakut, njërit nga regjentët shqiptarë. Tek popullorët futeshin deputet të cilët
ishin jashtë atyre shtresave ku ndër to bënin pjesë edhe deputetet e Shkodrës, si edhe
Ahmet Zogu dhe Fan Noli. E ky i fundit ishte edhe kreu i grupit (Smirnova, 2003,
114).
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Megjithatë roli dhe funksioni i Regjencës nuk ishte i përcaktuar qartë as nga
Parlamenti. Kjo shihet gjatë muajit qershor të 1921 pak kohë pasi ishte hapur ky
institucion. Regjenti Abdi bej Toptani, kërkon një lloj largimi nga detyra për t’i
qëndruar pranë fëmĳës së tĳ të sëmurë, që nuk dihet qartë a është leje apo dorëheqje.
Por koha në fakt ishte e pafavorshme, pasi dy nga katër regjentët nuk ndodheshin
në detyrë. Luigj Bumçi kishte katër muaj që nuk ishte në vend dhe ishte larguar,
gjithashtu edhe Dr. Turtulli ishte larguar e s’dihej në do kthehej në postin e tĳ apo
do bëhej ambasador, e tash rrezikonte edhe një tjetër të jepte dorëheqjen (B.K.K.,
1921, 92). Megjithatë Luigj Gurakuqi mundohet të saktësojë se akoma, në Statusin e
krĳuar në Lushnjë, nuk ishte përcaktuar qartë se cili ishte roli dhe kur duhet pranuar
dorëheqja e një regjenti. Ky e shihte të gjithë këtë ngërç me hapësirat boshe të cilat
kishte lënë ky ligj. Ndërkohë në ligj ishte e përcaktuar se nuk ishte e mundur që të
rrinte në Regjencë vetëm njëri nga të katërt, dhe se pa ardhur edhe një tjetër, nuk
mund të largohej i treti, pasi ky ishte organ kolegjial, e ky ishte Aqif pashë Biçaku,
të cilin deputetët duke i njohur interesat, kishin frikë të qëndronte pa praninë e
kolegëve të tĳ.
E gjatë asaj kohe njëri nga regjentët, Imzot Bumçi kishte qëndruar në Shkodër për një
kohë të gjatë, rreth 4 muaj. Ai gjatë kësaj kohe ishte njohur me situatën në vend, që
gjatë zgjedhjeve, të cilat për Shkodrën u panë se ishte problematike, e gjithashtu edhe
me paraqitjen e administrimit të prefekturës së Shkodrës e cila ishte më e madhja në
vend. Mbas asaj që ai pa, në një letër që i dërgon kolegëve të tĳ regjentë në Tiranë,
nga Shkodra, gjatë majit 1921,shprehet se situata duket shumë e rënduar e se qeveria
nuk është përkujdesur (A.Q.SH. 1921, 33). Akoma kjo prefekturë, edhe pse kishte 14
muaj që ishte futur nën administrimin e qeverisë së Tiranës, nuk kishte një prefekt,
administrimi në malësitë e Shkodrës ishte i dobët, e kjo duhet pasur kujdes, sepse
këto mund të dilnin jashtë kontrollit shpejt, duke mos qenë asnjëherë të futur nën
një qeveri më parë, gjatë kohës së Perandorisë Osmane. Gjithashtu ai e kishte parë se
në këto territore, xhandarmëria ishte e dobët e në vend që të ruante popullin kishte
kërcënime nga banda të ndryshme (A.Q.SH., 1921, 40). Tashmë regjenca, në një kohë
të relativisht të shpejtë ishte e shpërndarë, e regjentët shpesh vepronin si individë e
jo në bashkëpunim, si një organ kolegjial i cili ishin. Por ky lloj veprimi nxitej edhe
nga situata e pastabilizuar në vend.
Lufta politike që kishte nisur gjatë procesit të zgjedhjeve, u mbart edhe gjatë kohës së
hapjes së parlamentit. Të njëjtat interesa po jepnin rezultate negative në parlament.
Pas rrëzimit të qeverisë Vrioni I, në qershor 1921, në korrik u krĳua një parti koalicioni
Vrioni II (Zavalani, 1998, 340), por që nuk po jepte rezultat stabiliteti. Aq më shumë,
kjo sjellje brenda parlamentit, qeverisë i kishte humbur forcat për të vepruar si
duhej kundra serbëve që kishin hyrë në disa pjesë të territorit shqiptar. Por shumë
deputetë që nuk e shihnin vetën pjesë të këtyre interesave personale, apo donin t’i
linin mënjanë, për hir të interesave kombëtare, nga të dy grupet nisën të afroheshin
me njëri – tjetrin. Qëllimi i tyre u kristalizua me atë që njihet me emrin “Bashkimi
i Shenjtë”, e që në brendësi të tĳ kishte deputetë të tillë si; Qazim Koculi, Hoxha
Kadriu, Ramiz Daci, e gjithashtu edhe deputetët e Shkodrës, ku ndër më aktivët do
të jetë Gjergj Fishta si dhe Ndre Mjeda. Në mbledhjen e parë të themelimit, ishte i
pranishëm edhe regjenti katolik, Imzot Bumçi me 9 tetor 1920 (Kordha, 1974, 48).
Pakënaqësitë e këtĳ grupi ndaj qeverisë ishin të shumta, sidomos zëvendësimi për
hir të interesave të ministrave e acaronte situatën. Në këtë kohë, një shkak tjetër ishte
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krĳimi i një vatre të re tensioni nga ndikimi i serbëve, në Mirditë nga Marka Gjoni.
Regjenca e mbështeste “Bashkimin e Shenjtë”, së pari se dy nga regjentët kishin
mbështetësit dhe interesat e veta. Imzot Bumçi e përkrahte këtë grupim për faktin
se një pjesë e tĳ ishte e përbërë nga deputetë të Shkodrës, gjithashtu edhe Aqif Pashë
Biçaku e përkrahte edhe më fort për interesat e tĳ se brenda tĳ ishin deputet që ishin
kundra Shefqet Verlacit, rivalit të tĳ të vjetër nga Elbasani. Këta rrëzuan qeverinë
dhe u munduan të krĳojnë një qeveri të re me Pandeli Evangjelin në krye. E reja
e kësaj ishte se të gjithë ministrat nuk i përkisnin shtresës së bejlerëve e kjo do të
thoshte që të kishte një përplasje interesash ndërmjet anës së bejlerëve dhe pjesës
tjetër të “Bashkimit të Shenjtë”. Si pjesë e kësaj qeverie do të ishte edhe Hilë Mosi, si
ministër i arsimit, ashtu siç edhe Luigj Gurakuqi u dërgua në Itali për një përmirësim
të marrëdhënieve mes të dy shteteve. Tashmë, fill pas këtĳ veprimi nisën shkëputjen
një pjesë e deputetëve me potencë të grupimit, ku një ndër to ishte edhe Ahmet
Zogu, dhe ngjarjet do merrnin krejt drejtim tjetër. Gjithashtu, duke e parë situatën
e pa këndshme të krĳuar, e cila nuk jepte mbështetje në punë, Hilë Mosi e refuzoi
detyrën e Ministrit të Arsimit. Gjatë këtĳ pastabiliteti politik do shohim se regjenca
do ndërhyjë në varësi të interesave të saj. E rolin e gjithë veprimtarisë së Regjencës
në këtë kohë do ta marrë përsipër Aqif pashë Biçaku. Ky njeri, i cili do i kamuflojë
tre regjentët e tjerë, në këtë kohë shohim se krĳon atë situatë që më vonë do njihet si
ngjarjet e Dhjetori 1921.
Ky nuk e pranoi në vetvete që në qeveri të kishte më shumë kundërshtarë të tĳ dhe
jo përkrahës, ai donte të fuste në qeveri njerëz të tĳ. Së pari, kjo gjë do të ishte në
kundërshtim me rregulloren e dalë nga Kongresi i Lushnjës, e me kompetencat që i
ishin lënë në dorë regjentëve. Gjithashtu ndërhyrje pati edhe për lëvizjen e perfektit
të Elbasanit i cili nuk i ishte bindur urdhrave të regjentit Bumçi, edhe pse nuk e
kishte në kompetencë të ndërhynte në të, por kryeministri nuk u bind (A.Q.SH.,
1921, 2817).
Tashmë të bindur se nuk mund të bënin tjetër, për të arritur atë që donin, Këshilli
i Naltë, e aq më tepër Aqif pashë Biçaku morën vendimin se gjëja më e mirë ishte
shpërndarja e parlamentit, pasi ishte ky institucion i cili e pengonte të vepronte
sipas interesit. Regjenca urdhëron kryeministrin Pandeli Evangjeli që të mbledhë
parlamentin, me një pretekst tjetër, e gjatë seancës së datës 4 nëntor 1921, pasdreke,
i bëhet e ditur vendimi i mbylljes së Parlamentit përpara kohës së planifikuar nga
grafiku i punës B.K.K. 1921, 572). Duke pasur parasysh situatën politike të jashtme
në të cilën varemi, dhe gjendjen e krĳuar prej ngjarjeve të papritura të krĳuara në
verilindje, e gjithashtu, duke parë nevojën për një veprim më të lirë të qeverisë, për
t’i bërë ballë situatës së vështirë e duke u mbështetur në të drejtën tonë dekretojmë
mbarimin e këtĳ sesioni ekstra ordinar të parlamentit dhe urdhërojmë konvokimin e
këtĳ me 4 janar 1922, e në fund të dekretit ishin firmat e tre prej katër regjentëve; Aqif
Elbasani, Imzot Bumçi, e Abdi Toptani. Ky ishte një vendim i prerë dhe i shprehur
me anë të një preteksti. Tashmë situata nuk ishte më e rëndë në politikë e jashtme se
më përpara, e një gjë e tillë nuk ishte bërë. Aq më tepër në politikën e jashtme do jetë
një situatë më e mirë, se do kemi pranimin në Lidhjen e Kombeve, po gjatë atĳ muaji.
Kjo krĳoi indinjata të forta nga të pranishmit në parlament, e sidomos nga grupi i
deputetëve që ishte kundërshtar i interesave të Aqif Elbasanit.
Seanca e asaj dite do të jetë e gjatë dhe diskutimi ka kompetenca të larta juridike.
Ashtu si edhe interesat edhe mendimet mbi këtë dekret janë të kundërta, por të
201

kanalizuara në dy grupe, ku njëri do të ishte për pranimin e këtĳ dekreti të lëshuar
nga Këshilli i Naltë, si një vendim të domosdoshëm për situatën në vend, e kësaj i
mëshonin më tepër (B.K.K., 1921, 577). Grupi i dytë, duke u mbështetur gjithnjë në të
drejtën ligjore e shohin si një vendim që duhet kundërshtuar e që ishte i pavlefshëm.
Mbështetës kryesorë të kësaj regjence, do ishin Mustafa Kruja e Ali Këlcyra. Të dy e
pranonin se ligji shqiptar nuk e parashikonte një veprim të tillë, por ama situata në
vend ishte e tillë që duhej bërë ky veprim. Deputetët, ishte e nevojshme që të shkonin
e të qartësoheshin në shtëpitë e tyre, sepse tashmë s’kishte objektivitet, më thoshte
Mustafa Kruja (B.K.K., 1921, 578). Ato e paraqitnin këtë gjë sikur regjenca po bënte
një veprim të arsyeshëm për situatën në të cilën ndodheshim, sepse po merreshin me
çështje personale dhe po harronin detyrën për të cilën ishin mbledhur (B.K.K., 1921,
579). I gjithë debati në mbrojtje të vendimit zhvillohej nga këto dy persona e Stavro
Vinjau, edhe pse në fund do dalin se do jetë një shumicë e madhe që do e pranojnë
vendimin.
Ndërkohë që krahu tjetër, që e shihte si të abuzueshëm këtë vendim, do fliste mbi
bazën e kompetencave juridike të Statusit të Lushnjës. Që në fillim të leximit, Bahri
Omari do thotë që gjëja më mirë është të hidhet poshtë ky vendim. Ky ishte një
grusht shteti, thoshin deputetët kundërshtarë, sepse sipas Statusit të Lushnjës janë
ndarë të drejtat e detyrimet e çdo institucioni, dhe mbi këtë, Kështilli i Naltë nuk ka
të drejtë të veprojë.
Kjo gjë po bënte që grupit që mbështeste Regjencën t’i dilte nga kontrolli pak biseda,
megjithëse ata ishin të vendosur që ta çonin deri në fund këtë detyre. Kështu që u
dha një pretekst se meqë situata është e keqe në vend dhe nuk duhet të pranojmë
vendimin e Regjencës, të bëjmë ne shpërndarjen e Parlamentit deri në një moment
të dytë, deri në fillim të janarit 1922. E mbi këtë nuk ishte e lehtë të shihej se pas
votimit, edhe pse në një formë tjetër, u arrit i njëjti rezultat që kërkoi edhe Regjenca.
Ajo që të bie në sy është se deputetët e prefekturës së Shkodrës, nuk morën pjesë në
diskutime. Ata votuan pro mbylljes së parlamentit, por ama e pranuan këtë vendim
në heshtje, me përjashtim të Hilë Mosit i cili nuk ishte i pranishëm. Një ndër ata që
votoi pro vendimit, ishte edhe Ahmet Zogu, por që Regjenca nuk kishte besim tek
ky njeri si dhëndëri i Shefqet Verlacit, të cilin Aqif pasha e shihte si rival. Veprimi i
parë që u bë, u la që ushtritë për në Mirditë të komandoheshin nga Elez Isufi, e jo nga
Zogu, duke bërë çarjen e parë mes këtĳ njeriu dhe Regjencës.
Regjenca tashmë kishte mbetur në përbërje të saj vetëm me Aqif Biçakun dhe Imzot
Bumçin, të cilët gjithnjë e më tepër po mundoheshin të kontrollonin qeverinë me
futjen e njerëzve të vet. Por disa prej tyre nuk e pranonin, duke e parë se kjo rrugë do
mbeste në një pikë pa kthim, siç ishte rasti i Hilë Mosit, apo Shuk Gurakuqit. Madje
kryeministri Evangjeli, vendosi Kol Thaçin në ministrinë e financave duke qenë ky
njeri larg interesave të Bumçit (Vllamasi, 2000, 267).
Veprimi më i papranueshëm ishte rasti kur regjenca, e cila ishte e vendosur që të
largonte Pandeli Evangjelin, me anë të kërcënimit e largon, e krĳohet një qeveri me
Qazim Koculin në krye. Pandeli Evangjeli nuk e pranon këtë veprim në fillim, ai
shpjegon se veprimi i tyre është i padrejtë, sepse, e para qeveria ishte e krĳuar nga
njerëz që ishin zgjedhë nga vullneti i popullit. Gjithashtu edhe pas largimit të Zia
Dibrës nga qeveria, linte në punë 6 nga 7 ministrat e mundshëm, e nuk përbënte
krizë qeveritare. Gjithashtu Regjenca për të bërë një veprim të tillë, duhej më parë të
mblidhte parlamentin e të jepte shpjegime për veprimin. E mbi të gjitha, vetëm dy
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prej të katërve keni në shkresën që më dërgoni (A.Q.SH., 1921, 6). Por nuk ishte e
lehtë për këtë person të rezistonte nën kërcënim ndaj vendos të largohet nga detyra,
e për të mirën e atdheut të japë dorëheqjen A.Q.SH., 1921, 7).
Qeveria Koculi do jetë një qeveri nga më jetëshkurtëra në vend, vetëm datën 6 dhjetor
1921 (Xhafa, 2006, 246). Edhe përcaktimi i ministrave të tĳ, të orientuar nga Këshilli i
Naltë, do jetë me një dokument joprotokollar, dhe i shkruar keq, me dorë. Zotërinjtë
e sipërpërmendur pëlqehen edhe prej nesh, që të emërohen në ministritë e shënuara,
shprehen Z. Aqif Biçaku, dhe Imzot Bumçi, dy prej katër regjentëve që ishin në detyrë.
Pas tĳ do vĳë Hasan Prishtina i cili, as ky nuk do e ketë jetën e gjatë si kryeministër,
vetëm një javë, e që mbajti në poste të njëjtin kabinet që kishte emëruar Z. Koculi
(Kordha, 1974, 51). Ky donte të shtynte edhe më shumë mbledhjen e parlamentit e
kjo bëri të kishte shumë pakënaqësi në vend. Iu bë thirrje Ahmet Zogut që të marrë
ushtrinë në dorë, e që nga ky moment, ky njeri do shohë se ka ardhur koha të dalë
në krye të situatës. Ai u drejtua drejt Tiranës për të mbrojtur vendin e për të rrëzuar
qeverinë.
Tashmë po shihej se kjo formë nuk po ecte, njerëzit e parlamentit të cilët ishin larguar
në drejtim të Elbasanit, e që nuk kishin mundur t’i ndalnin, po tregoheshin më të
fortë. Brenda një jave kishin rënë dy qeveri, pa mundur të hyjnë në veprim. Hasan
Prishtina detyrohet të japë dorëheqjen. Ai thotë se e pranoi postin, me qëllime të mira,
vetëm që të mos linte vendin të shkonte nën anarki më të madhe, edhe kabinetin
gjithashtu u mundua ta bëjë si mund të ishte më i pëlqyeshëm nga ana e regjencës,
e nga kjo letër shihet se kërkesa e dorëheqjes ishte bërë nga vetë regjenca. Tashmë
ata, duke e pa veten në një situatë që rrezikonte shumë vendin dhe postin e tyre, i
kishin dërguar dy letra Eshref Frashërit për mbledhjen edhe njëherë të parlamentit,
sidomos pas dorëheqjes së Hasan Prishtinës. Lajmërojmë parlamentin që të mblidhet
një orë e më parë (A.Q.SH., 1921, 19).
Mbledhja e parë pas kësaj krize të parlamentit, do të bëhet me datë 22 dhjetor 1921
(B.K.K., 1921, 602). por në mbledhjen e dytë të kësaj dite, në orën 3 pasdite, diskutohet
me imtësi procesi i këtyre trazirave. Kjo mbledhje më shumë i ngjante një gjyqi se një
veprimi normal parlamentar, ku në fillim u mundua të jepte shkaqet e dorëheqjes
së tĳ Z. Pandeli Evangjeli e duke paraqitur dokumente. Ai shpjegoi se faji ishte i
regjentëve që kërkuan përtej kompetencave të tyre, se veprimet s’i kishte pranuar
jo për shkaqe njerëzore, sa për shkaqe se Këshilli i Naltë kishte thyer Statusin e
Lushnjës. Në këtë seancë do shihej se ishte fundi i dy prej regjentëve pjesëmarrës
në këto trazira. Për Luigj Bumçin dhe për Aqif Biçakun, të cilët do largoheshin nga
regjenca me vendim të parlamentit.
Në fakt vendimi por këta dy regjentë ishte i padrejtë sepse nuk ishte as kjo në
kompetencë të parlamentit për të hequr regjentët, por veprimet e padrejta kishin nisur
nga vetë regjenca në fillim, të cilët kishin ndërhyrë në qeverisje. Veprimi i parlamentit
ishte i fundit për këtë situatë si vendim jashtë kompetencave të institucioneve
përkatëse. Në vend të tyre u vunë regjentë të tjerë, ku vendin e Aqif pashë Biçakut e
zuri Ymer pashë Vrioni, dhe vendin e Imzot Bumçit për regjentin katolik e zuri Ndoc
Pistulli i cili kishte qenë zgjedhur deputet i Shkodrës në legjislaturën e vitit 1921
(Dervishi, 2005, 128).
Por veprimi i parlamentit edhe pse nuk u kundërshtua nga dy regjentët e tjerë, nuk
u pranua nga ana morale prej tyre. Dr. Turtulli dhe Abdi Toptani nuk kishin marrë
pjesë në këtë komplot, por ato ama e morën përgjegjësinë mbi vete si pjesë e një
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institucioni kolegjial. Një vendim i tillë u duk i papranueshëm nga parlamenti, të
cilin në fillim e ktheu mbrapsht por me insistimin e tyre, iu pranua dorëheqja duke
vendosur në vend të Abdi Toptanit, Z. Refik Toptani, dhe në vend të Dr. Turtullit, z.
Spiro Peci (A.Q.SH., 1922, 1).
Me një vendim të tillë u mbyll edhe veprimtaria në detyrë e regjentëve të parë të cilët
në Statutin e Lushnjës kishin një afat kohor të qëndrimit të tyre në pushtet për 3 vjet
(Duka, 2007, 429. Ata duhet të ishin gjatë gjithë kohës, deri në momentin kur mbreti
shqiptar të vinte në fron. Veprimet e tyre tregonin pamundësinë e funksionimit të
këtĳ organi, që nga mënyra e themelimit. Që në fillim ishte parë balancimi i anës
fetare të vendit, nën rolin e një personi të vetëm “mbretit”, por kjo ishte e vështirë.
Së pari sepse të gjithë mundoheshin të shihnin interesat e veta dhe vendimet
kolegjiale të tĳ ishin të pakta. Aq më tepër që edhe vetë shteti, rolin kryesor ia linte
parlamentit dhe qeverisë, puna e tĳ ishte në momentin e krizave të mëdha qeveritare
që nuk kishin zgjidhje nga parlamenti, e jo në momentin e parë të një krize. Vetëm
nën qeverisjen e Sulejman Delvinës ishin një organ i mbledhur, mbasi të gjithë këto
kishin dalë nga i njëjti kongres, Lushnja. Më pas, brenda grupit pati grupime e anarki.
Një pjesë e tyre, gjatë krizave qëndruan të distancuar ose u larguan nga krizat. Imzot
Bumçi, i cili kishte bërë një figurë të shkëlqyer diplomatike në Paris, u gjet i përfshirë
në këtë krizë të dhjetorit 1921, në mbështetje, më shumë sesa aktiv, të Aqif Pashë
Biçakut. Megjithatë ai shihte prishje interesash me këto qeveri të vendosura që nga
koha e qëndrimit të tĳ në Shkodër, gjatë kohës kur ishte regjent. Ai e pa se Shkodra
po lihej pas dore e duhej të bëhej më shumë nga qeveria. Që nga ai moment e shihte
vetën në kundërshtim me qeverinë. Kur në të vërtetë ai kishte qenë shumë entuziast
nga qeveria Delvina. Megjithëse një patriot i madh, ai e mbylli jetën me një veprim
që u përfol, ndoshta jo thjeshtë për veprim, por nga pasojat e pasivitetit të tĳ. Mbase
Luigj Bumçi u zhgënjye nga politika në vend kur erdhi nga Parisi, por që nga fundi i
1921 ai nuk do të merret më me politikë deri në vdekje të tĳ me 1 mars 1945.
Edhe deputetët shkodranë shihnin një favorizim të vetes së tyre nëse bashkoheshin
me këto veprime me regjencën në një situatë të tillë. Afria e tyre me këtë ngjarje nis
që në kohën e Bashkimit të Shenjtë, ku ishte një grup i larmishëm i cili s’pati jetë të
gjatë. Këtë grupim e kishte pasur me sy të mirë edhe vetë Bumçi, e kjo është arsyeja
e lidhjen së tyre në mënyrë pasive ashtu si regjenti Bumçi me ngjarjet e dhjetorit. Por
këta asnjëherë nuk morën pjesë aktive në mbështetje të mbylljes së parlamentit, edhe
pse një pjesë e tyre ishte njohës i mirë i legjislacionit. Ato e dinin se nga ana ligjore
ishin gabim, ndaj heshtën.
Përfundime
Si pjesëmarrës në Regjencë, personalitetet katolike të Shkodrës, më shumë se
personalitete vendimtare, paraqiten si mbështetës të personave të tjerë regjent, me
veprime që shkonin nga aspekti opozitar apo deri në pasivitet ndaj veprimeve të
tyre, deri në fund të jetës së këtĳ institucioni. Veprime që shkonin deri në dorëheqje
në raste të veçanta. Kjo dëshmon qëndrimin e tyre të përhershëm në politikë, si
mbështetës të opozitarizmit katolik, apo lokalistë në raport me politikën qeveritare.
Nga ana tjetër shohim se vetë organi shtetëror i Këshillit të Naltë nuk arriti të
funksiononte ashtu sikurse duhej të funksiononte dhe sikurse ishte ërcvaktuar në
kpetenca. Kjo vinte edhe nga shkaku se një organ i tillë dukej paksa surrealist në
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aspektin e arealit politik shqiptar.
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Teknikat imagjinative në fushën klinike
Dorina Bedhia
Clinical Psychologyst at University hospital for obstetrics and Gynecology “Koco
Gliozheni” Tirana, Albania
Abstrakt
Interesi i njeriut për imazhet është i hershëm.Formimi i imazheve paraprin formimin e
fjalëve. Në imazhe mbështetet historia dhe zhvillimi i njeriut.Çdo aspekt i përvojës njerëzore
konfirmon se imazhi është themeli i jetës psikike. Sipas Jung imazhi është psikik dhe çdo
ngjarje psikike është një imazh(1979).Imazhet i japin formë botës që ne quajmë të vërtetë.
Disa përvoja imagjinative veshin ngjyrat e realitetit,flasim për imazhe pothuajse reale.
Supozime te këtĳ lloji janë në bazë të orientimeve të ndryshme të psikologjisë dhe shkollave
të psikoterapisë që përdorin imagjinatën.Imagjinata është momenti i parë i veprimit ,imazhet
janë të vërteta sepse veprojnë, ato janë një realitet i frytshëm, pasi ato prodhojnë efekte
konkrete. Dimensioni "pothuajse real-real" ,i cili eshte një dimension imagjinativ,vepron në
ndryshimin e individit, ose më mirë, individi nëpërmjet imagjinatës vepron mbi vete.Eshte
folur shumë për rolin e imazheve dhe të imagjinatës në situata diagnostike, terapeutike dhe
edukative. Imagjinata si teknikë ndërhyrjeje është treguar e efektshme dhe madje superiore
ndaj teknikave të tjera, në sektorë të ndryshëm si; trajtimi i stresit i shkaktuar nga trauma
si përdhunimi dhe abuzimi seksual në fëmĳëri ,menaxhimi simptomave tek njerëzit e
prekur nga aids ose personat me kancer dhe për rehabilitimin e personave me aftësive të
kufizuara fizike .Gjithashtu janë efektive në trajtimin e një sërë problemesh psikologjike të
tilla si pagjumësia, depresioni, ,dhimbje kronike, fobi dhe ankth dhe një sërë problemesh
psikosomatike.Eksperiencat imagjinative janë të ngarkuara me domethënie dhe luajnë një rol
të rëndësishëm në zhvillimin e modeleve kognitive dhe në zhvillimin e kujtesës .Rrjedhimisht,
çdo diskutim rreth kuptimit të imazheve është inkomplet nëse nuk konsiderojmë përmbajtjen
kulturore të qënësishme në imazh.Teknikat imagjinative mund të ndihmojnë një person për të
jetuar më mirë. Ata mund të jenë një mjet i dobishëm për të përballuar vështirësitë e çdo dite.
Në terapi, pacienti imagjinon dhe pastaj jeton ato imazhe në realitet. Me imazhet dhe përmes
imagjinanates, mund të shërohet dhe të modifikohet, mund të krĳohen alternativa të reja
për individin dhe komunitetin.Klinicistët i përdorin imazhet mendore gjithnjë e më shumë,
por duhet pasur parasysh se imazhet mbartin një potencial të fortë ansiogjen,patologjik
dhe terapeutik të cilat mund të cojnë në efekte të pakëndshme dhe shqetësuese . Imazhet në
vetvete nuk janë përgjegjëse për sëmundjen apo shëndetin e një personi, por ato mund të jenë
një mjet i fuqishëm për transformim dhe ndryshim.
Fjalë kyce: Imagjinata,imazhe,teknika imagjinative.

Hyrje
Njeriu mund të kuptojë botën e tĳ, kur e bën atë personalisht kuptimplotë. Langeveld
(1957) bën dallimin midis” kuptimeve të hapura’ dhe “kuptimeve personale”.
Kuptimet e hapura krĳohen përmes fjalëve, e bëjnë botën objektive të mundshme,
kuptimet personale krĳohen nëpërmjet imazheve.Përmes këtyre kuptimeve, e
vërteta dhe realiteti bëhen e “vërteta ime” dhe”realiteti im”. Nietzsche thotë "Ne
mund ta kuptojmë një botë që kemi ndërtuar për veten tonë". Jeta e përditshme
është e mbushur me imazhe vizuale, falë të cilave orientohemi në hapësirë dhe në
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kohë, përcaktojmë sjelljet dhe vendosim qëndrimet. Historia dhe zhvillimi i njeriut
mbështeten në imazhe.Eksperiencat imagjinative janë më intense se realiteti. Çdo
aspekt i përvojës njerëzore konfirmon se imazhi është themeli i jetës psikike Për Jung
imazhi është psikikë dhe çdo ngjarje psikike është imazh dhe imagjinatë. (1979).
Imazhet i japin formë dhe figurë botës që quajmë të vërtetë.Disa përvoja imagjinative
marrin ngjyrat e realitetit, flasim për imazhe pothuajse reale. Qëndrime të këtĳ lloji
janë në bazë të orientimeve të ndryshme të psikologjisë dhe të të gjitha shkollave të
psikoterapisë që punojnë me imazhet. Imagjinata është momenti i parë i veprimit dhe
psikologjia gjermane mund të pohojë se imazhet janë të vërteta sepse veprojnë, ato
janë një realitet i vërtetë, pasi ato prodhojnë efekte konkrete. Dimensioni "pothuajsereal", ose ndryshe dimensioni imagjinativ është në gjendje të veprojë duke sjellë
ndryshime në individ, ose më mirë, individi nëpërmjet imagjinatës vepron mbi vete.
Është aftësia për të imagjinuar që lejon individin të eksperimentojë në një dimension
pothuajse real.Hulumtime të ndryshme kanë identifikuar dhe përmbledhur në
tre pika themelore karakteristikat e imazheve që garantojnë një përdorim efektiv:
imazhet duhet të jenë të gjalla, multi-sensoriale dhe të modifikueshme. Një imazh
i mprehtë dhe i gjallë i jep konkretësi imagjinatës dhe dëshmon afinitetin e saj me
realen. Imagjinata nuk është vetëm vizive por ka të bëjë dhe me aromat, tingujt,
shĳet, lëvizjet, kështu që një përfshirje shumë-sensoriale tregon se subjekti përjeton
plotësisht dimensionin imagjinativ. Një imazh mendor është i modifikueshëm kur
subjekti mund ta modifikojë qëllimisht, dmth të ushtrojë një ndërhyrje aktive në
imazhe, pastaj të marrë pjesë aktivisht në jetën psikike. Këto tre aspekte të imagjinatës
janë pika referimi për çdo ndërhyrje. Aftësia e imazheve për të plasmuar identitetin
vë funksionin imagjinativ në qëndër të procesit evolutiv.Imazhet na përcaktojnë sipas
Hillman.Cdokush mbart imazhe kyce që përshkojnë procesin e individualizimit.
Duke pranuar se në botën imagjinative qëndron thelbi i psikikës dhe se çdo ngjarje
psikike është një imagjinate kuptohet në mënyrë implicite se edhe në bazën e vuajtjes
psikike ka gjithmonë një imazh. Kështu që imazhet bëhen përfaqësues të vuajtjes
psikike, sepse ato janë të animuara nga fuqia dinamike dhe ekspresive e simbolit.
Imazhet posedojnë fuqinë e përfaqësimit dhe transformimit që është e përshtatshme
me simbolin.
1. Teknika të hershme imagjinative
Tradita e interpretimeve të imazheve onirike është e lashtë. Mjeku Galen konsideronte
dhe përdorte imazhet onirike për të ndihmuar në formulimin e një diagnoze.
Ai besonte se përmbajtja e ëndrrës reflektonte natyrën dhe gjëndjen e rënduar të
ekuilibrit të humorit.Për shëmbull, imazhet e terrorit, luftës dhe plagëve nënkuptonin
dominimin e gjendjes së zemërimit (McMahon, 1976a).Për psikofisiologjinë
premoderene imagjinata induktonte ndryshime patologjike, kështu që restaurimi i
shëndetit përfshinte bllokimin e imazheve i cili ishte i nevojshmëm për të trajtuar
një çrregullim ekzistues dhe për të parandaluar përsëritjen e crregullimit. Përmes
dëgjimit komprensiv dhe përmes vëmendjes ndaj impulseve, çehres, qëndrimit
dhe posturës ,mjeku analizonte imazhin shqetësues.Ishte e nevojshme që pacienti
të tregohej i hapur ndaj mjekut.Objektivi i terapisë ishte rivendosja e ekuilibrit
duke rregulluar disekuilibrin e brëndshëm. Shtypja e emocioneve konsiderohej
mjaft e rrezikshme, sepse imagjinata patogjene përkeqësonte gjendjen ekzistuese.
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Shprehja e emocioneve ishte e shëndetëshme,p.sh. e qara apo lotët nxirrnin jashtë
lagështinë e tepërt nëpërmjet syve dhe nëse pacientët nuk i shprehnin emocionet
e tyre, mjeku kishte për detyrë ti inkurajonte ata për ti shprehur. Nga momenti që
fenomenet psikologjike ishin të lidhura me ekuilibrin e humorit të individëve imazhi
u konsiderua si një dritare drejt biologjisë.
Me shfaqjen e behaviorismit në psikologji, në fillim të shekullit të 20, konceptet
mendore u eliminuan nga kërkimi shkencor dhe nga përdorimi klinik. Megjithatë,
psikologët europianë vazhduan të eksplorojnë përdorimin terapeutik të imazheve.
Janet ishte i pari europian i cili përdori imazhet në trajtimin psikoterapeutik të
pacientëve histerikë (Janet, 1898), dhe psikologu gjerman Karl Happich ishte i pari
i cili lidhi imazhet mendore me relaksimin e muskujve (Di Nuovo 1999). Frojdi
në atë kohë përdorte një teknikë në të cilën ai i kërkonte pacientëve të mbyllnin
sytë dhe gjatë kësaj kohe shtypte me gishta kokën e pacientit dhe i kërkonte
të raportonin imazhet e eksperimentuara. Shumë shpejt e braktisi këtë teknikë
sepse imazhet mendore shihenin si një pengesë ndaj asocimeve te lira.Megjithatë,
përdorimi i imazheve u mbajt gjallë në kontekstin e psikoanalizës nga Jung i cili
pa në imazhet mendore një derë drejt të pandërgjegjshmes . Me ardhjen e lëvizjes
terapeutike komportamentale filluan të dalin në pah qasje të reja për trajtimin e
psikopatologjisë, si rrjedhojë përdorimi i imazheve mendore u bë një mjet thelbësor
, një çelës i ri terapeutik. Përdorimi i imazheve mendore, si një teknikë terapeutike u
intensifikua me kohën.Imazhet u përdoren në një kuadër terapeutik që shkonte nga
teknikat simbolike karakteristike të qasjes psikiatrike deri në strategjitë e sjelljes të
cilat nxisin ndryshime.
Terapitë imagjinative hynë në historinë e psikologjisë bashkëkohore me dy terma:
“reve eveille libre” nga Arthus dhe “reve eveille dirige” nga Desoille. Nga njëra anë,
Uni ka një funksion qëndror-udhëzues, drejton zhvillimin e imagjinatës, zgjedh
imazhet për t'u përqëndruar, vendos në cilin drejtim t'i drejtojë, si t'i manipulojë
dhe transformojë ato. Ndonjëherë këto veprime zbatohen nga Uni i subjektit
ndonjëherë ato zbatohen nga terapisti, i cili bëhet një Un ndihmës që përzgjedh
imazhet, i propozon, i udhëzon dhe i modifikon ato.Në orientime të tjera Uni nuk
është guidë por observues i distakuar i imazheve të lira.Në këtë kontekst observimi
i këtyre dinamikave spontane dhe fenomenologjisë së tyre është më e rëndësishme
se modifikimi.
Teoria e sjelljes, ndonëse fillimisht kundër konstrukteve mentaliste, e përdori imazhin
si një përbërës të rëndësishëm të teknikave të saj. Kjo prirje, në rritje, është pasqyruar
gjerësisht në terapitë e sjelljes të bazuara në imazhe. Për shembull, terapia implosive
(Stampfl, Levis, 1967) ka konsistuar në udhëzimin e pacientëve për t'u përballur me
frikën e tyre të drejtpërdrejtë.Terapisti identifikonte një stimul ansiogjen dhe pastaj
i kërkonte personit që ta imagjinonte dhe të mbetej në këtë gjendje për një kohë të
gjatë, pa kërkuar rrugën per tu larguar. Objektivi i kësaj terapie ishte maksimizimi
i niveleve të ankthit dhe frikës, duke përdorur përfaqësime të përsëritura, përmes
të cilave përgjigja ankthioze me kalimin e kohës zvogëlohej spontanisht (Stampfl,
1970,1976). Imazhet e ekspozimit ndaj frikës dhe qasjeve ekspozitive janë të
dokumentuara nga hulumtimet me pacientët dhe kane rezultuar efikase në trajtimin
e sjelljes fobike, sjelljeve obsesive-kompulsive, çrregullime të ankthit dhe depresionit,
çrregullime post-traumatike dhe trauma seksuale dhe fizike (Levis, 1995).
Mbështetesit e qasjes konjitive-komportamentale si Meichenbaum(1977,1978) kanë
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përdorur teknika imagjinative për të ndihmuar pacientët per të ndryshuar sjelljen e
tyre, duke identifikuar së pari besimet dhe bindjet e tyre, dhe zëvendësimin e tyre
me mendime dhe përgjigje adaptive, dhe duke praktikuar këto sjellje të reja së pari
në situatat imagjinative dhe pastaj në jetën reale.
2. Imazhet në proceset e kurimit
Eshtë folur shumë për rolin e imazheve dhe të imagjinatës në situata diagnostike,
terapeutike dhe educative. Imagjinata si teknikë ndërhyrjeje është treguar e
efektshme dhe madje superiore ndaj ndërhyrjeve të tjera, në sektorë të ndryshëm
si; trajtimi i stresit të shkaktuar nga traumat si përdhunimi dhe abuzimi seksual
në fëmĳëri (Copeland, 1986, Pearson, 1994), menaxhimi i simptomave për njerëzit
me sida ose kancer (Smith, 1994), dhe për rehabilitimin e paaftësive fizike. Imazhet
mendore janë gjithashtu efektive në trajtimin e një sërë problemesh psikologjike,
siç janë: pagjumësia, depresioni, obeziteti dhimbja kronike, fobitë dhe ankthet e
ndryshme dhe një sërë problemesh psikosomatike. Studime të ndryshme kanë
dokumentuar efektivitetin e teknikave imagjinative. Një hulumtim i strategjive
të përballimit të dhimbjes zbuloi se pjesëmarrësit e angazhuar në një detyrë
imagjinative ndërsa krahët e tyre ishin zhytur në ujë të ngrohtë sinjalizuan më pak
dhimbje sesa pjesëmarrësit të cilëve iu dha një detyrë shpërqendrimi jo imaginative
(Spanos, Stam dhe Brazil, 1981). Shumica e klinicistëve kanë treguar se përdorin
teknika imagjinative për të nxitur dhe promovuar relaksimin dhe reduktimin e
stresit dhe për të përmbushur qëllimet personale (Rusell, 1992; Friedman dhe Payne,
1986) .Rusell (1992) ka matur ndryshimet fiziologjike dhe psikologjike pas një
nderhyrjeje të vetme trajtimi imagjinativ dhe zbuloi se imazhi ishte më efektiv në
reduktimin e gjendjeve ansiose sesa llojet e tjera të ndërhyrjes.Teoritë imagjinative
dhe mekanizmi me të cilin imazhet e lehtësojnë zhvillimin, vazhdojnë të të zgjerohen
në fushat filozofike, psikologjike dhe edukative. Si rezultat, imazhi mendor është
quajtur një konstruksion ndërdisiplinor (Drake, 1996b). Imazhet përdoren në sektorë
të ndryshëm dhe për qëllime të ndryshme si : të rrisin vetëdĳen për veten dhe për
të tjerët; të planifikojnë të ardhmen dhe të zhvillojnë një mënyrë jetese; të rimarrin
kontrollin e sjelljes së padëshiruar; për trajtimin e sëmundjeve; për të përmirësuar
mësimin, zhvillimin e aftësive dhe performancës; për të zvogëluar stresin dhe
për të përmirësuar shëndetin; për të përmirësuar aftësitë kreative dhe zgjidhjen e
problemeve në jetën e përditshme.
Sarnoﬀ dhe Remer (1982) argumentojnë se përdorimi i imazheve mund të zgjerojë
imagjinatën e një personi, dhe të lejojë njerëzit të largohen nga limitet e moshës,
arsimimit dhe të kufijve gjinorë, kur përpiqen të zgjidhin problemet dhe të gjenerojnë
ide (f.288).Richardson i përkufizon imazhet mendore si një përfaqësim mendor të një
përvoje shqisore ose perceptuese që ndodh në mungesë të stimulimit. Eksperiencat
imagjinative janë të ngarkuara me domethënie dhe luajnë një rol të rëndësishëm në
zhvillimin e modeleve konjitive dhe në zhvillimin e kujtesës (Ahsen, 1982, Piaget,
Inhelder, 1971, Squire, 1992). Si rrjedhim, çdo diskutim rreth kuptimit të imazheve
është i pakompletuar pa vlefshmërinë e përmbajtjes kulturore të qenësishme në
imazh (Ahsen, 1977, Murdock, 1996).
Sipas Richardson (1969) ekzistojnë tre klasa të imazheve të rëndësishme për terapinë
dhe këshillimin : imazhe eidetike, imazhe të kujtesës dhe imazhe të fantazisë.
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Këto dy të fundit kanë aplikim më të madh në këshillim dhe në zhvillimin njerëzor.
Imazhet e kujtesës paraqesin një kujtim të ngjarjeve të këndshme ose të pakëndshme.
Rievokimi i tyre i jep individit qasje të menjëhershme në të dhënat sensoriale dhe ato
perceptuese të cilat i japin kuptimin fillestar ngjarjeve. Me ndihmën e nevojshme,
ngjarja mund të riformulohet dhe të riinterpretohet. Imazhet fantaziose, nga ana
tjetër, përbëjnë burimin e fshehtë të zgjidhjes së problemeve.
Imazhet mund të evokohen në dy mënyra: në mënyrë spontane ose përmes imazheve
direktive.Imazhet me sy të hapur janë një funksion natyror i jetës sonë të përditshme,
që Freud e quajti “të mendosh përmes imazheve” dhe e zbërtheu këtë fenomen si një
proces mjaft primitiv. ( Freud, 1938). Imazhet me sy të hapur shfaqen pothuajse në të
gjithë njerëzit (Singer, 1966) Disa njerëz thonë se nuk shohin imazhe në kokë, por të
gjithë njerëzit kanë aftësinë për të kujtuar gjërat dhe për të vlerësuar cilësitë e tyre,
kur nuk janë të pranishme, dhe në të gjithë njerëzit kjo është ndryshe nga përpjekja
për të menduar, për të arsyetuar ose për të arritur në përfundime.
Imazhet e drejtuara janë një kombinim i imazheve spontane dhe imazhe direktive.
Në këtë lloj imazhi ekziston një situatë gjysmë e strukturuar që zakonisht jepet me
gojë nga një person tjetër që shërben si udhërrëfyes. Situata e paqartë plotësohet nga
imazhet spontane të pjesëmarrësit.
Ka disa mënyra për të përmirësuar komunikimin e përvojave imagjinative: raportimi
verbal i imazheve duke i përshkruar ato sa më saktë që të jetë e mundur me të gjithë
pasurinë shqisore të ngjarjes; duke shprehur imazhin nëpërmjet përfaqësimeve
piktoreske; recitimi i imazhit si në psikodramë ose në luajtjen e roleve;
Teknika të tjera joformale përfshĳnë: plotësimi i fjalive ose pyetjeve ; mbajtja e një
ditari të imazheve; shkruajtja e ëndrrave ose ëndrrave me sy hapur; kujtimet e
hershme.
3. Supozime teorike të përdorimit të imazheve në ambjentin klinik
Teknikat imagjinative mund të ndihmojnë një person për të jetuar më mirë. Ata
mund të jenë një mjet i dobishëm për të përballuar vështirësitë ditore. Në terapi,
pacienti imagjinon dhe pastaj jeton ato imazhe në realitet. Me imazhet dhe përmes
imagjinatës mund të krĳohen alternativa të reja për individin dhe komunitetin.
Disa konstrukte shpjeguese që mund të ndihmojnë në klasifikimin e imazheve në një
mënyrë më efektive dhe të dobishme për vlerësim dhe ndërhyrje në një kontekst klinik
janë: Niveli i gjallërisë dhe kontrollueshmërisë së imazheve; konteksti imagjinativ,
i cili mund të konsiderohet si komponent i situatës që lidhet me prodhimin e
llojeve të ndryshme të imazheve; marrëdhëniet me perceptimin, rëndësia klinike
e të cilave mund të qëndrojë në ndihmën për identifikimin e shtrembërimeve ose
deficiteve perceptuese në proceset konjitive; përmbajtja e imazheve mund të japë
indikacione të vlefshme për rindërtimin e përvojave të kaluara, për të identifikuar
ndonjë konflikt, për të vlerësuar parashikimet, për të provuar sjellje të reja dhe për
të rregulluar emocionet; përfshirja aktive dhe pasive individuale në prodhimin e
imazheve; marrëdhënia e tyre me ndërgjegjësimin; dallimet individuale.
Ka disa faktorë për të cilët përdorimi i imazheve dhe mundësia e veprimit nëpërmjet
tyre në imagjinatën e individit, mund të jetë një rrugë optimale në maturim ose në
terapi :
- Imazhet mendore ndërhyjnë në proceset e kujtesës, zgjidhjen e problemeve,
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planifikimin e aktiviteteve të ardhshme dhe rrjedhimisht ato mund të përdoren për
të rritur dhe përmirësuar aftësitë konjitive të subjekteve në formin ose rehabilitim;
- Imazhet mendore përfshĳnë një integrim të kuptimit të eksperiences dhe një
mundësi për të udhëhequr planifikimin e veprimeve dhe strategjive të ardhshme;
-Imazhi shpesh shoqërohet me një emocion. Marrëdhënia ndërmjet imazheve dhe
emocioneve është bidirektive, nëse imazhet prodhojnë emocione, këto të fundit nga
ana tjetër ngjallin aktivitet imagjinativ. Kjo mund të përdoret për të njohur realitetin
kognitiv-emocional të një subjekti ose të ndërhyjë për ta modifikuar atë;
Pra, veprimi mbi imagjinatën dhe përmes imazheve mund të krĳojë mundësi të reja
dhe të forcojë ato ekzistuese. Duke u ndalur në një plan nderhyrjeje mbi individin,
një aspekt thelbësor është motivimi i subjektit për të punuar me imazhet mendore,
për të reinterpretuar realitetin me syrin e mendjes dhe duke përdorur imazhe për
të gjetur një zgjidhje alternative për problemet, për të planifikuar veprime, për të
parashikuar të ardhmen.
Karakteristika të tjera që i bëjnë imazhet një mjet veçanërisht i përshtatshëm për
punën klinike janë:
1-Imagjinata është thelbi i përgjigjeve perceptuese dhe mekanizmave të rimëkëmbjes
(Klinger,1980).Disa studiues (Klinger, 1980, Kosslyn, 1980, Neisser, 1976, Sheikh,
1983) kanë propozuar që një eksperiencë imagjinative mund të konsiderohet
psikologjikisht ekuivalente në shumë aspekte me përvojën aktuale.Perky (1910)
dhe Richardson (1969) pohuan se imazhet dhe perceptimi ishin procese të ngjashme
neurofiziologjike dhe ndanin të njëjtat cilësi të brendshme. Penfield (1963) tregoi se
vendi i ngacmimit imagjinativ korrespondon me vendin e funksioneve sensoriale në
tru.
2- Për Aristotelin, imazhet ishin burimi i veprimit dhe drejtonin sjelljet (McMahon,
19733).
3- Kuptimet varen nga imazhet. Fjalët ngjallin imazhe që shoqërohen nga përgjigjet
emocionale. Këto përgjigje janë burimi i kuptimit të fjalëve (Bugelski, 1970, Forisha,
1979). Arieta (1976) shton se imazhi bën të mundur ruajtjen e një reagimi emocional
në mungesë të objektit.
4- Imazhet mendore sigurojnë mundësinë për të shqyrtuar integrimin e perceptimit,
motivimit, kuptimeve subjektive dhe mendimeve abstrakte realiste (Shorr, 1980, f.
99).
5-Schachtel vë në dukje se njerëzit përgjithësisht mbështeten në klishe verbale dhe
humbin kontakt të drejtpërdrejtë me përvojën(Schachtel, 1959). Ky kontakt është i
nënkuptuar në "mënyrë konkrete - sistem specifik imagjinativ" dhe është burim i
detajeve rreth eksperiencës së kaluar (Singer, 1979).
6- Imagjinata mund të sigurojë aksesin kryesor për kujtimet e kodifikuara gjatë
një faze zhvillimi në të cilën gjuha nuk është ende e pranishme ose ende nuk është
dominuese (Sheikh dhe Panagiotou, 1975).
7-Klinger (1980) vëren se imazhet shoqërohen nga reagime emocionale ndaj sinjaleve
të brendshme dhe të jashtme të përfshira në situatë. Singer thekson se sistemi
imagjinativ rrit mundësinë për të përjetuar një gamë më të plotë të emocioneve
(Singer, 1979, f.36) Studiues të tjerë kanë vënë në dukje se duke u fokusuar në
imazhe, mund të zbulohen ndryshime intensive emocionale ose të ngjallin reagime
emocionale (Sheik dhe Jordan, 1983, f.394).
8-Hulumtuesit e shumtë kanë treguar se imazhet janë në gjendje të prodhojnë
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ndryshime fiziologjike. Simpson dhe Paivio (1966) vëzhguan ndryshime në përmasat
pupillore gjatë imazheve Maj dhe Johnson (1973) zbuluan se imazhet shkaktojnë një
rritje të frekuencës kardiake. Gjithashtu Barber (1978) raportoi se imazhet mund të
çonin në një rritje të glukozës në gjak dhe ndryshime temperature.
9-Terapistët kanë vërejtur se ndonjeherë kur individët nuk mund të shprehin
verbalisht eksperiencat e tyre, mund të shfaqen imazhe spontane, të plotësuara me
përfaqësime figurative dhe perceptuese (Sheikh dhe Panagiotou, 1975) Edhe kur
terapia duket se ka arritur një pikë bllokimi (1976) imazhet mund të zbulojnë zona
të reja eksplorimi, vizualizimi i elementeve problematikë është më i favorshëm sesa
përdorimi i një qasjeje kognitive racionale.
10- Hulumtuesit kanë treguar se imazhet e lira që janë analoge me asocimet e lira
janë shumë të efektshme në shmangien e mekanizmave mbrojtëse dhe nxjerrjes së
materialit të fshehur (Jordan, 1979, Reyher, 1963).Perdorimi i imazheve mund ta
kapë pacientin në befasi dhe të kapërcejë mbrojtjen e tĳ (Singer, 1974, f.251).
11- Horovitz (1970) vëren se metoda imagjinative është më e përshtatshme për
organizimin e pavetëdĳshem. Në përgjithësi, fjalët dhe frazat duhet të kuptohen
para se të shprehin verbalisht, në mënyrë që të marrin një rend gramatik dhe
prandaj duhet të ekzaminohen përmes një censure racionale. Imazhet ndoshta nuk
i nënshtrohen këtĳ procesi filtrimi dhe prandaj mund të kenë mundësinë të jenë
shprehje më direkte te pavetëdĳës (Sheikh dhe Panagiotou, 1975, f.556).
4.Problemet dhe shqetësimet lidhur me përdorimin e imazheve në praktikën
klinike
Në përgjithësi, në të gjitha teknikat imagjinative dhe terapitë ekzistojnë vështirësi
në lidhje me prodhimin imagjinativ, për shëmbull: vështirësia për të imagjinuar
që shkon deri në mungesën e imazheve; pacienti mund të mendojë por të mos
imagjinojë; mbivendosja e imazheve, pacienti prodhon imazhe por nuk ndihet i
përfshirë në to, skena dhe njerëz ndjekin njëri-tjetrin pa ndjekur një fill të përbashkët;
imazhe te fragmentuara të cilat rrjedhin në një formë të fragmentuar, secila prej tyre
shkakton një arsyetim, një kujtim, etj; iper-racionalizimi ku çdo imazh lexohet dhe
vendoset në një kuadër shpjegues për pacientin; zgjedhja e imazheve të huaja ku
imazhet ndryshojnë papritmas drejtimin ose vazhdojnë në një plan tjetër.
Konsiderata të tjera në lidhje me përdorimin e imazheve në praktikën klinike janë:
-imazhet kanë tendencë të shkaktojne një gamë shumë të gjerë të eksitimit sensorial,
më shumë sesa fjalet. Ndodh që tek pazientet të mbizotërojnë aspektet emotive të
këtĳ eksitimi sensorial.
-Pacientët ndryshojnë në shkallën në të cilën ata janë në gjendje të prodhojnë imazhe.
Kjo ndoshta i atribuohet dallimeve individuale në stilin konjitiv, eksperiencave të
kaluara.
-Disa njerëz i rezistojnë imazheve spontane dhe vullnetare për shkak të ankthit,
sikletit apo nga frika e humbjes së kontrollit. Mungesa e dashurisë, paaftësisë së
deklaruar për të imagjinuar dhe përsëritja e imazheve të njëjta tregojnë një rezistencë
të mundshme. Pacientët duhet të sigurohen se ti japësh imazheve vetëdĳe më të
madhe u jep atyre më shumë kontroll.
- Nganjëherë, pacientët përjetojnë disa imazhe që janë jashtë kontrollit. Njerëzit që
vuajnë nga hallucinacionet nuk mund të ndihmohen nga terapia e imazhit. Fëmĳët
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mund të përdorin fantazinë në mënyrë të ekzagjeruar si një rrugë shpëtimi.
Këto vështirësi të listuara më sipër mund të kapërcehen nëpërmjet një trajnimi
adekuat të pacientit. Ka një potencial të fortë anxiogjenik, patogjenik dhe terapeutik
të imazheve.Veprimi i tyre artikulon por nuk shkakton evolucionin patologjik ose
maturacional të personit. Ata nuk janë përgjegjës as për sëmundjen, as për shëndetin
e një personi, por siç u përmendën më parë ata mund të jenë një mjet i fuqishëm për
transformim dhe ndryshim.
Konkluzione
Imazhet si teknikë ndërhyrjeje kanë rezultuar efikase dhe madje superiore krahas
teknikave të tjera, në fusha të ndryshme. Shumica e klinicistëve përdorin teknikat
imagjinative për të promovuar dhe favorizuar relaksimin, për të zvogëluar stresin,
për të rifituar kontrollin e sjelljeve të padëshiruara, për të rritur vetëdĳen, për të
planifikuar një mënyrë jetese, për të përmirësuar shëndetin. Në planin e ndërhyrjes
terapeutike është thelbësore rritja e motivimit të subjektit për të punuar me imazhet.
Teknikat imagjinative janë përfshirë në qasjet psikoanalitike, psikodinamike dhe
konjitive-komportamentale si metoda shtesë në terapi.Puna me imagjinatën synon
ta bëjë pacientin të aftë për të duruar dhe menaxhuar vuajtjet e shkaktuara nga
ngjarja traumatizuese dhe duke e integruar atë në historinë e tĳ personale të jetës.
Megjithatë në qoftë se disa rekomandojnë përdorimin e imazheve në terapi, të tjerë
i konsiderojnë ato një teknikë e rrezikshme. Sipas tyre në një person të cilit nuk i
pëlqejnë imazhet dhe i gjykon edhe të bezdisshme është e mundur që simptomat të
rëndohen.Përvec kësaj imazhet ngjallin gjëndje emocionale dhe këto teknika mund të
prodhojnë një amplifikim emocional të padëshiruar dhe rrjedhimisht një përkeqësim
të çrregullimit.
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Sistemi Arsimor në periudhën e Monarkisë
Lorena Dervishi
Problemet ekonomike,shoqërore dhe politike që kish Shqipëria në vitet ‘20-’30
përcaktuan edhe përmbajtjen e zhvillimit të shkollës sonë. Pas Kongresit të Lushnjes
u hartua kuadri i parë i arsimit për të gjithë Shqipërinë, numri i shkollave fillore
e foshnjore arriti në 552 me 647 mësuës. Në disa qytete vepronin shkolla qytetse
dy-tre klasëshe të cilat aty këtu funksiononin së bashku me filloret. Përsa i përket
shkollave të mesme, u riorganizua Normalja e Elbasanit dhe Liceu i Korçës. Në vitin
shkollor 1922-23, u syprimuan shkollat qytetëse, shkollat fillore u bënë 6 klasëshe
me një program krejt të ri. Në 1925 Ministria e Arsimit u transformua në Drejtori të
Përgjithshme e varur prej Ministrisë së Drejtësisë, ky organizim zgjati deri në 1927.
Gjatë kësaj kohe u hap Liceu Gjirokastrës dhe Normalja femërore e Korçës, shkolla
Tregëtare e Vlorës, Gjimnazi i Tiranës dhe i Beratit. (AQSH F.195 f,71-72)
Çështja e arsimit kishte një rëndësi të veçantë për vëndin tonë, pasi në të shfaq një
pamje të çuditshme analfabetizmi, prapambetjeje dhe injorance brënda në qarkun
e qytetërimit Europian. Prandaj mënyra më e mirë për të luftuar gjëndjen është
punimi i një shkolle fillore të mirë, e cila ti japë popullit tonë arsimin e nevojshëm.
(Demokratia.1928.f.2) Prandaj lipsej një sistem pedagogjik e arsimor i bashkuar.
Kur në krye të vendit erdhi Ahmet Zogu, si president e nga 1928 si mbret, sistemi
arsimor fillor ishte 6 vjeçar, specialistet që erdhën në krye të dikasterit, kristalizuan
shkollat fillore në 5 vjeçare. (Instituti i Studimeve Pedagogjike.2003.f.459). Kështu
sistemi arsimor mori këtë pamje:
a)
shkollat fillore 5 vjet
b)
shkollat bujqësore 3 vjet pas 5 klasëve fillore
c)
shkolla tregtare 5 vjet pas 5 klasëve fillore
d)
shkolla teknike 5 vjet pas 5 klasëve fillore
e)
shkolla Normale 6 vjet pas 5 klasëve fillore
f)
gjimnazet klasike ose reale 7 vjet pas 5 klasëve fillore
Siç kuptohet, ishte koha që këto programe të uniformoheshin. Prandaj programi i
ri për shkollat fillore-plotore u parashikua me 8 vjet mësimi. I ndare në periudhën
e parë 4 vjetë me mësime teorike, e periudhën e dytë 4 vjetë me mësime teorikepraktike. Në mënyrë që të ishin në harmoni me njëra –tjetrën, periudha e parë do të
ishte uniformë, ndërsa e dytë do të merrte parasysh gjëndjen ekonomike, shoqërore
e topografike të vendit ku do të ndërtohej. Qëllimi i këtĳ organizimi ishte nxjerrja e
të rinjëve të aftë për të përballuar vështirësitë e jetës pas përfundimit të shkollës. Pas
këtĳ organizimi arsimi i mesëm përfundonte me 12 vjet mësim. (Besa nr .320.1932 f.2)
Përpjekje serioze për të rritur standartet dhe për të organizuar sistemin arsimor
kombëtar, sipas një përvoje europiane u bë gjatë periudhës së monarkisë. "Një nga
problemet shoqërore e shtetërore më të rëndësishme të shtetit tonë, Ne kemi konsideruar
dhe konsiderojmë problemin e shkollës" theksonte Mbreti, në një gazetë të kohës
(Demokratia,nr 468.1935.f.1). Prandaj ndryshime u bënë në të gjithë vitet e Monarkisë,
e sidomos reforma rrënjësore e vitit 1933 (Koliqi,H. 2002. f.363). Qëllimi i këtĳ ligji
ishte edukimi i brezit të ri me moral e edukatë kombëtare. Vetëm një shkollë e shtetit
me një program të njëjtë dhe bazuar mbi idealet më të larta të kombtarisë, do të mund
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të krĳonte një shqipëri spirituale, ëndërr e çdo nacionalisti shqiptar. (Demokratia,nr
468.1935.f.1)
Reforma e lartë-përmendur u konkretizua në Ligj Organike e Arsimit, ku sipas saj:
Arsim, Edukata e brezit te ri është ne dorën e shtetit dhe mbahen me mjetet e tĳ.
Arsimi ndahet në dy shkallë :
1. Arsimin Fillor
2. Arsimin e Mesem
Arsimi fillor është i detyrueshem dhe jepet falas në shkollat kopshtore, fillore dhe të
njohura nga shtetit. Shkolla fillore zgjat 5(pesë) vjet dhe në të jepen keto lendë:
a) Dĳeni morale dhe qytetnore
b) Këndim e shkrim
c) Gjuhë
d) Arithmetike e elementë gjeometrike
e) Histori e Kombit Shqiptar dhe ngjarjet më me rëndesi nga Historia e përgjithshme
f) Gjeografi
g) Elementë nga shkencat natyrore e fizike me zbatim në bujqësi dhe higjenë
h) Vizatim
i) Këngë
j) Punë dore dhe ekonomi shtëpiake
k) Gjimnastikë
l) Punë praktike të bujqësise
Programet, oraret e mësimeve si dhe hollesitë mbi çdo lëndë caktohen me një rregullor
të veçante nga Ministria. (Ministria e Arsimit.1933. f.2-3) Sipas ligjit të dispozitës
organike, arsimi fillor është i detyrueshëm për të gjithë fëmĳët nga mosha 4-13 vjeç.
Nga mosha 4 deri 6 për shkollat foshnjore dhe nga 6 e lartë në shkollat fillore. Në
shkollat e katundeve detyrimi nis me shkollën fillore, kur fëmĳët të kenë mbushur
7 vjeç. Mësimet foshnjore nuk janë të detyrueshme në të gjithë mbretërinë. (Besa.
Nr.1065.1935 f.1). Ky sistem i ri arsimor edhe pse përgjithësisht u prit mirë, pati dhe
zëra që e kontestuan, meqënëse shkollat plotore ose ndryshe fillore, të qyteteve (të
përbërë prej 5 klasash, duke u ndarë në dy periudha, e para përfshin I,II,III dhe e
dyta IV,V), nxjerr nxënës 11 vjeçarë në jetë. Prandaj u propozua që shkolla plotore të
bëhej 7 vjeçare, ku të pregatiten qytetarë më të vlefshëm për atdheun tonë, sepse një
fëmĳë 13-14 vjeç do të mendonte e punonte ndryshe nga një 11 vjeçar. (Besa nr.996
.1934 f.3)
Arsimi i mesem ka për qellim t’u jap nxënësve një kulturë të pergjithshme humanitare
e reale, e ti bejë gati per në Universitet. Ai jepej në Gjimnaze, Lice ose shkolla Normale
të Shtetit. Gjimnazet janë katër vjet dhe Licetë tre vjet d.m.th se bashku perfshĳne 7
vjet duke patur degë klasike dhe degë reale (Ministria e Arsimit.1933. f.12). Më pas
gjimnazi u bë 8 vjet, për dy vitet e para programi ishte i njëjtë , ndryshimi fillonte
në vitin e tretë. Dega reale(shkencore )kishte një program më të theksuar shkencor,
kurse dega klaisike më shumë njouri filozofike e psikologjike (Instituti i Studimeve
Pedagogjike.2003.f.459)
Në Gjimnaze dhe Lice jepeshin këto mësime:
• Dĳeni Civile e morale
• Mësim gjuhe dhe letërsi
• Matematikë
• Histori
216

• Gjeografi
• Histori Natyre
• Dituri Natyre
• Greqisht e vjetër
• Latinisht
• Gjuhë të gjalla
• Elemente të Filozofisë
• Elemente të Ekonomisë politike dhe të drejtesise
• Kaligrafi dhe vizatim
• Gjimnastikë
Programet dhe oraret e këtyre lendeve caktohen me nje rregullore të veçantë.
Do të mbahen vetem tri shkolla mashkullore të mesme, një në Tirane, një në Korçë
dhe një në Shkoder. Këto institute do të pajisen me të gjitha mjetet e nevojshme të
mësimit. Ndërsa shkolla normale për mesues janë dy llojesh:
a) Shkolla normale me drejtim bujqësie gjashë vjetore, në të cilën pranohen nxënës
që kanë kryer shkollën fillore pesë vjeçare
b) Shkolla normale katër vjetore e cila vepron si degë e veçantë në një Lice të plotë
duke pranuar nxënës që kanë katër klasë të Gjimnazit. (Ministria e Arsimit.1933.
f.12-13)
Në vitin shkollor 1934-35, gjimnazet u bënë 8 klasëshe, pas kryerjes së fillores e ndarë
në dy periudha 4 vjeçare,u krĳuan qytetëse me një kurs katërvjeçar dhe Instituti
teknik u bë me një kurs 2-3-4 vjetësh mbas qytetëses. Shkollat Normale u bënë 4
klasëshe duke pranuar aty nxënës me 4 klasë gjimnazi. (AQSH F.195 f,75)
Në fakt kur reforma u vu në zbatim, dolën në pah dhe problemet që e shoqëruan, po ti
referohemi statistikës së vitit 1934-35 në shkollat qytetëse teknike, tregtare, bujqësore
dhe ekonomike shtëpiake kemi një numër prej1759 nxënësish dhe në gjimnaze
e lice një numër prej 2303 nxënësish.(Besa,nr.1127.1939 f.1) Një mungesë tjetër në
gjimnazet, konsiston në mos kufizimin për numrin e nxënësve që vĳnë nga shkollat
fillore. Transformimin e qytetësve të sotme në shkollat e Punës. Në këto shkolla hyhet
pasi të mbarohet një shkollë fillore dhe përveç një kulture të përgjithëshme jepet dhe
një kulturë e veçantë, e cila ka për qëllim të japë një arsim teknik që tu përgjigjet
nevojave ekonomike të vendit ku do hapet. (Drita nr.412.1938 f.6 )
Për vendin tonë bujqësor duhet shkuar drejt arsimit me tendencë praktike, pra shteti
duhet të caktojë në bazë të programit të tĳ arsimor shkollat praktike. Natyrisht duhet
të egzistojnë dhe gjimnazet, por në një numër më të kufizuar (Besa,Nr.618.1933 f.2)
Po të mos kufizohet ky numër (në raport me popullsinë) në Gjimnaze, Lice apo
Normale do të dalin maturantë aq shumë, sa do të rëndojnë në arkën e shtetit duke
kërkuar për bursë jashtë shtetit apo për punë në administratë. Prandaj Ministria hapi
shkollat Qytetëse, të cilat nga pikpamja teorike kanë të njëjtin program me shkollat
e tjera, ndryshojnë vetëm në direktivat praktike: që janë bujqësor, tregtar, industrial,
blektoral, ekonomik, shtëpiak etj. Mësimet praktike duhet të ndryshojnë në bazë të
gjëndjes topografike të vendit ku është hapur shkolla. (Gazeta Besa Nr.825.1934. f.1)
Deri në fund të vitit shkollor 1938- 39, numëroheshin gjithësej 643 shkolla fillore,
ku 20 përqind kishin një mësues, e mbi 80 përqind kishin 4,3,2 ose 1 klasë nga 5 që
parashikonte ligji. Shkollat nuk plotësonin nevojat e vendit sidomos nëpër fshatra.
Edhe pse ligji detyronte ndjekjen e arsimit, vetëm një pjesë e fëmĳëve mund ta ndiqte,
e sidomos femra. (Akademia e Shkencave.2007 f.410).
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Pushtimi fashist e gjeti vendin tonë me një shkollë më të strukturuar, më tepër në
aspektin teorik sesa praktik, e me gjithë dëshirën e mirë të arsimtarëve me emër
të asaj kohe, analfabetizmi nuk u zhduk. Kjo vinte si rrjedhojë e shumë faktorëve
sidomos atyre ekonomike dhe pamundësisë fizike në staf e personel arsimor.
Pasqyrë përmbledhëse e statistikës arsimore
Arsimi Fillor
Viti Shkollor 1933-1934
Pasqyrë përmbledhëse e statistikës arsimore
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The rights of the Cham Albanians of Greece in the context of the treaty of
Lausanne
Abdullah Sencer Gözübenli
Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara, Turkey
Abstract
Since the Treaty of Athens (1913) was signed, legal status and the rights of Albanian
community in Epirus region of Greece, also known as Chameria, have been causing a continual
diplomatic collision between two neighboring countries Greece and Albania. As Greece does
not acknowledge this issue, as an existing one between Albania and Greece, in Albania the
political considerations over the problem are increasing. But contrary to what is believed, state
parties of this problem are not Albania and Greece but Turkey and Greece, according to the
Treaty of Lausanne (1923) that continues to constitute the main legal document and regulates
the status of the Muslims minority in Greece. Muslim Cham Albanians were identified as a
Muslim minority, and therefore as a religious minority under the Protocol on the Exchange
of Greek and Turkish Populations and the Treaty of Lausanne. Numbers of Cham Albanians
were transferred to Turkey as part of the Greek-Turkish population exchange 24.000 of
Muslim Cham Albanians have been exempted from the population exchange. Articles 37 to
45 of the Treaty of Lausanne attribute substantive rights for exempted Muslims in Greece and
non-Muslims in Turkey from the Greek-Turkish population exchange.
In this paper, legal status of Muslim Cham Albanians of Greece that were exchanged with
Greek Orthodox minority that lived in Turkey after World War I and exiled from Greece after
World War II, will be analyzed in the context of the Treaty of Lausanne. This paper aims to
emphasize that the state parties of the Cham Issue are Turkey and Greece, according to the
Treaty of Lausanne (1923) that guarantees the rights of the Muslim minority in Greece. We
find very important to analyze Cham Question in the context of the Treaty of Lausanne while
Greek government insists that the minority is not “Turkish” but “Muslim” to justify banning
associations that include the word “Turk”.
Keywords: Cham Albanians, Minorities, Population Exchange, Albania, Greece, Turkey,
Treaty of Lausanne.

1.

Introduction

Albania’s “Cham Issue” or Greece’s “non-issue” (hereinafter referred to as “Cham
Question”) refers to the forceful and violent displacement of ethnic Albanian
Muslim communities from the region of Epirus in northwestern Greece, also known
as Chameria (Çamëria), into Albania at the end of World War II. The question has
become modern Albanian question after the fall of the communist regime in Albania
in 1991 and emerged as one of the major European questions with the democratization
process in the Western Balkans and the influence of the EU on this process. While
Greece maintains that the issue is not open for discussion, Cham question is the main
topic in Albania-Greece agenda.
In June 2016, Greek Member of European Parliament Maria Spyraki asked for
European Commission's opinion of protests the day before the high level visit by the
Greek Minister of Foreign Aﬀairs to Albania where protesters chanted “Chameria, our
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mother, wait for us!” and she accused Albania of "irredentism" against a EU Member
State over the Cham question in her question for written answer to the Commission.1
European Commissioner for European Neighborhood Policy and Enlargement
Johannes Hahn mentioned the “Cham Issue” as an "existing one" between Albania
and Greece adding that “Commission welcomed that the two countries are discussing
the establishment of a joint mechanism for the resolution of outstanding bilateral
issues” including “the rights of persons belonging to minorities” in his reply to MEP
Spyraki in September 2016.2 His statement was interpreted as taking Albania's side
over the Cham question by both Albanian and Greek sides. In October, one month
after the answer given by Commissioner Hahn on behalf of the Commission, Greek
Minister of Foreign Aﬀairs Nikos Kotzias has sent a harsh letter to Commissioner
Hahn and called his words “irresponsible”.3 While this paper was being prepared,
Greece's Ministry of Foreign Aﬀairs strongly rejected claims by Albanian oﬃcials
that the issue of Cham Albanians is being discussed between Greece and Albania
as part of the bilateral talks to resolve open issues between Athens and Tirana. In
an interview with Greek newspaper Ta Nea on 6 February 2018, Albanian Prime
Minister Edi Rama stressed the pending “Cham Issue” and explained that “Albania
has no territorial claims over Greece, he believes that the descendants of the Cham
population who fled Greece after World War II should be allowed to claim their
property rights.”4 It has been confirmed that the Albania’s issue is repatriation of the
Cham Albanians and the return of their property. Using the term “Issue” on this issue
became a symbol that represents user’s side of the issue. And 73 years old discussion
between the two former enemies who became NATO allies, is still ongoing.
”The rights of persons belonging to minorities” that Commissioner Hahn stated in
his answer to MEP Spyraki is the starting point of this paper. As the majority of Cham
Albanians were Muslim, they were treated with the same contempt as ethnic Turks
living in Greece. According to oﬃcial data, 3.000 of them were transferred to Turkey
as part of the Greek-Turkish population exchange according to the Convention
Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations signed at Lausanne on
30 January 1923.5 According to the statistics from the Results of the Census of the
Population of Greece 15-16th May 1928 that compiled by Manta and Tsitselikis, there
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written answer to the Commission Rule 130, Maria Spyraki (PPE), 2016. Available online
athttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016004671+0+DOC+XML+V0//Eaccessed on 25.01.2018)
2
European Parliament, Parliamentary questions, 7 September 2016, Answer given by Mr Hahn
on behalf of the Commission, 2016. Available online at http://www.europarl.europa.eu/sides/
getAllAnswers.do?reference=E-2016-004671&language=EN (accessed on 25.01.2018)
3
Hellenic Republic - Ministry of Foreign Aﬀairs, Letter from Foreign Minister N. Kotzias
to EU Enlargement Commissioner J. Hahn, 2016. Available online at https://www.mfa.gr/en/
current-affairs/statements-speeches/letter-from-foreign-minister-kotzias-to-eu-enlargementcommissioner-hahn.html (accessed on 25.01.2018)
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rights”, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/02/2018. Available online at http://www.tanea.gr/english-edition/
article/5514574/albanian-pm-rama-says-athens-tirana-close-to-eez-deal-defends-cham-propertyrights/ (accessed on 20.02.2018)
5
Potz, R., & Wieshaider, W. (2004), Islam and the European Union. Leuven, Belgium: Peeters.
Chicago (Author-Date, 15th ed.), 2004. pp. 81.

221

were 17,008 Albanophone Muslims, who may be identified as Cham Albanians.67 So
it’s clear that more than 3.000 Cham Albanians were exchanged with Greek population
from Turkey and their lands were being settled by Greek immigrants from Turkey.8
When we combine all of the above, state parties of this problem are not Albania
and Greece but Turkey and Greece, according to the Treaty of Lausanne (1923) that
guarantees the rights of the Muslim minority in Greece, as Konstantinos Tsitselikis
emphasized it’s applicable to the exempted minorities from the “Greek-Turkish
population exchange” of 1923.910 The Article 1/38 of the Treaty that guarantees the
rights of non-Muslim minority in Turkey obligates Turkey to protect the lives and
human rights of everyone living in Turkey without any discrimination on the base
of nationality, language, race and religion and as Article 1/45 of the Treaty conveys
the same obligations on Greece that in the previous articles including Article 1/38,
by saying “The rights conferred by the provisions of the present Section on the non-Moslem
minorities of Turkey will be similarly conferred by Greece on the Moslem minority in her
territory.”11
2.

An Overview of the Cham Question

Cham Albanians, known in Greek as Tsamides or Muslim Albanophones
(Αλβανόφωνοι), are a predominantly Muslim sub-group of Albanians who originally
reside in the coastal region of Epirus in northwestern Greece, an area known among
Greeks as Threspotia and among Albanians as Chameria (Çamëria).12 The tragedy
of Albanian population in Epirus region of Greece (Chameria) began with the Greek
annexation of region on 21 February 1913 during the First Balkan War. The Cham
population consisted of more than 40.000 Muslim and 30.000 Christian Albanians.13
Nine months after the annexation the Treaty of Athens (1913) which indicates that,
civil and political rights of the Muslims are assured as well as their equal treatment
with citizens from Greek origin was signed between the Ottoman Empire and the
Kingdom of Greece. After the World War I, the Treaty of Sèvres on Minorities of
August 10, 1920 which concerning the protection of minorities in Greece and Turkey
was signed between occupying states and Turkish state. This Treaty was later
renounced by Turkey and was superseded by the Treaty of Lausanne. Three years
later the Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations
(1923) governed the exchange of Muslim residents in Greece with Greek-Orthodox
6
Manta, Eleftheria K., (2009), "The Çams of Albania and the Greek State (1923–1945)", Journal of
Muslim Minority Aﬀairs 29(4), pp. 523-535.
7
Tsitselikis, K., (2012), Old and New Islam in Greece. From traditional minorities to immigrant
newcomers, Martinus Nĳhoﬀ, Leiden/Boston, 2012. pp. 85
8
Vickers, M. (2002), The Cham Issue Albanian National & Property Claims in Greece. G109,
Conflict Studies Research Center, April 2002. pp. 4
9
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14.05.2010. p. 1. Available online at: http://www.sophia.de/borjan/BTConference2010/Tsitselikis_
Lausanne_system.pdf (accessed on 20.02.2018)
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residents in Turkey, except the Greek residents of Istanbul and the Turks living in
Western Thrace. Extra-conventionally, 24,000 Muslim Albanian Chams in Greece
have been exempted from the population exchange, too and settled mainly in Epirus
(Chameria).14 According to the statistics that was declared by 14 Subcommittee of
Epirus, a total of 2.993 Albanian Chams were exchanged during the Population
Exchange process 16,000 Greek refugees were settled in the region until 1926.15
According to the statistics from first census in Greece after the Population Exchange
which took place on 15-16th May 1928, there were 17,008 Muslim Cham Albanians.16
In March 1926, the Greek Government declared that the Population Exchange was
over and according to the previous agreements that give Muslim minorities equal
treatment with citizens from Greek origin, Cham Albanians would have the same
rights with Greek citizens from Greek origin. But No Albanian-language school were
permitted and deterrence policy applied against Albanian language.17
During the inter-war period, Albania acted as a kin-state for the Cham Albanians
who lives in Greece backed to a certain extent by Italy.18 The outbreak of World
War II has raised the possibility of the remaining Albanian-speaking regions being
united with the establishment of Albanian Kingdom, consisting of Kosovo, West
Macedonia and the parts of Montenegro, a Client state of Nazi Germany after the
German-Italian Agreement in 1941. Invasion of Greece by Fascist Italy and Nazi
Germany in April 1941 deepen worries about the formation of Greater Albania to
include Albanian-speaking regions in Yugoslavia and Greece. In October 1944 when
Nazi Germany began withdrawing from Greece, the remaining Muslim Cham
Albanians were accused of collaborating with the Nazis and they were regarded as
the enemy within by Greek residents and the government.19 In attempt to establish
an ethnically pure border region with Albania, Southern Epirus was occupied by the
militias of General Napoleon Zervas (1891-1957), a local commander of the rightwing nationalist EDES (National Republican Greek League / Εθνικός Δημοκρατικός
Ελληνικός Σύνδεσμος) in late 1944. In 1944 and early 1945, unknown numbers of
Muslim Cham Albanians were killed and around 20.000 were driven into Albania
and Turkey by the Greek guerrillas of EDES.20 Miranda Vickers says that they were
25,000 that fled into Albania. Miranda Vickers raises this number to 35.000.21 But as
a result of the ELAS victory over the EDES in Epirus, in January - February 1945,
about 5.000 Albanians returned to their homes from Albania. EDES quickly regained
control of the region and returned back to Chameria to finalize the expulsion of Cham
Albanians. Of the 18.600 Muslims who at the end of 1930s lived in Chameria, there
were only 207 left in 1946.22 After the expulsion of Cham Albanians from Greece in
14
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Samim Akgönül, Istanbul: Bilgi University Press, 2007. pp. 163–189.
19
Çela, A. & S. Lleshaj (2014) Albanian Greek relations from the eyes of the Albanian public
perceptions 2013. Tirana: Albanian Institute of International Studies & Friedrich-Ebert-Stiftung,
2014. pp. 9.
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Lanham: Rowman and Littlefield, 2011.pp. 108.
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1946-1949, Greece was engulfed by a civil war between the right governmental forces
and the left forces of the Greek Democratic Army-DSE led by Markos Vafiadis. After
the victory of the governmental right wing forces in the civil war of 1946-1949, the
ethnic cleansing of Northern Greece from Macedonian Slavs who were supporters
of the Democratic Army of Greece (the military branch of the Greek Communist
Party (KKE)). In 1952, the Greek government has confiscated Cham properties and
cancelled their citizenship. The Communist government in Albania gave Cham
Albanians citizenship. Today the exact number of Muslim Cham Albanians in Greece
is unknown. Many of them live in Albania and Turkey.
3.

Peace Treaty of Lausanne as a Tool of Minority Protection

The first legal framework that covers the rights of Cham Albanians is the Treaty of
Athens which was signed between the Ottoman Empire and the Kingdom of Greece
on 14 November 1913. The legal personality of the Muslim community in general,
which is distinct from those who belong to the Muslim minority and live in Thrace,
was recognized by the Treaty.23 As the first legal shield of Cham Albanians, Article
11 of the Treaty of Athens granted a number of rights to Muslims, including equality
before the law, and the right to religious freedom and religious autonomy.24
Ten years later, Treaty of Lausanne (1923), final treaty concluding World War I, was
signed on 24 July 1923 by the occupying British Empire, France, Italy and Greece
with their their allies San Marino, Japan, Romania and the "Serbo-Croat-Slovene"
State on one party and Turkey on the other. The Treaty settled the Anatolia and
East Thrace of the partitioning of the Ottoman Empire by annulment of the Treaty
of Sèvres (1920) that imposed harsh terms upon Turkish State and placed most of
Anatolia under Allied and Greek control. The Treaty also ended the regime of the
Ottoman dynasty of nearly six centuries in Turkish State and fixed the geographical
borders of modern Turkey. The Treaty that is the only legal document still in force
that regulates the status of the Muslim minority in Greece25 and the non-Muslim
minority in Turkey, shaped the foundational legal framework and the strategies of
the Turkish state regarding minorities in Turkey and Greece. Articles 37 to 45 of the
Section III: Protection of Minorities in the Treaty of Lausanne attribute substantive
rights for exempted Muslims in Greece and non-Muslims in Turkey from the GreekTurkish population exchange (See Appendix A)
Conclusion
The Greek government does not recognize the Cham Albanians while Albanian
government recognizes Greek, Macedonian, and Montenegrin minorities. Greece
does not acknowledge Cham Issue, as an existing one and ignore the minority rights
of Cham Albanians. Cham Albanian population have been counted as Muslim
23
Tsitselikis, K. (2004), "The Legal Status of Islam in Greece", Die Welt des Islams, 44 (3), 2004. pp.
403-404.
24
Hellenic Republic - Ministry of Foreign Aﬀairs, (1913), Peace Convention of Athens, Nov. 14,
1913, available at http://www.mfa.gr//images/docs/diethneis_symvaseis/1913_athens_convention.
doc (in French) (accessed on 17.02.2018).
25
Anagnostopoulos, N., (2017), Orthodoxy and Islam Theology and Muslim–Christian Relations
in Modern Greece and Turkey, Routledge, 2017.
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minority and more than two third of were exempted from the “Greek-Turkish
population exchange” and Cham Albanians should enjoy basic human rights that
originate from Treaty of Lausanne which is applicable to the exempted minorities
from the “Greek-Turkish population exchange” of 1923 and Greece is a signatory
party. Treaty of Lausanne provides the clause of non-discrimination and equality
before the law. But Muslim Chams were counted as a religious minority but they
were given no minority status and they were discriminated. The Treaty of Lausanne
provides for education in the language of the minority and for the teaching of the
oﬃcial language of the state. But No Albanian-language school were permitted and
deterrence policy applied against Albanian language.
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APPENDIX A: Lausanne Treaty: Part I. Section III. Protection of Minorities (Articles 37 to
45)
ARTICLE 37.
Turkey undertakes that the stipulations contained in Articles 38 to 44 shall be recognised as
fundamental laws, and that no law, no regulation, nor oﬃcial action shall conflict or interfere
with these stipulations, nor shall any law, regulation, nor oﬃcial action prevail over them.
ARTICLE 38.
The Turkish Government undertakes to assure full and complete protection of life and liberty
to ali inhabitants of Turkey without distinction of birth, nationality, language, race or religion.
All inhabitants of Turkey shall be entitled to free exercise, whether in public or private, of any
creed, religion or belief, the observance of which shall not be incompatible with public order
and good morals.
Non-Moslem minorities will enjoy full freedom of movement and of emigration, subject to
the measures applied, on the whole or on part of the territory, to all Turkish nationals, and
which may be taken by the Turkish Government for national defence, or for the maintenance
of public order.
ARTICLE 39.
Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities will enjoy the same civil and political
rights as Moslems.
All the inhabitants of Turkey, without distinction of religion, shall be equal before the law.
Diﬀerences of religion, creed or confession shall not prejudice any Turkish national in
matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as, for instance, admission to
public employments, functions and honours, or the exercise of professions and industriesNo
restrictions shall be imposed on the free use by any Turkish national of any language in
private intercourse, in commerce, religion, in the press, or in publications of any kind or at
public meetings.
Notwithstanding the existence of the oﬃcial language, adequate facilities shall be given to
Turkish nationals of non-Turkish speech for the oral use of their own language before the
Courts.
ARTICLE 40.
Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall enjoy the same treatment and
security in law and in fact as other Turkish nationals. In particular, they shall have an equal
right to establish, manage and control at their own expense, any charitable, religious and
social institutions, any schools and other establishments for instruction and education, with
the right to use their own language and to exercise their own religion freely therein.
ARTICLE 41.
As regards public instruction, the Turkish Government will grant in those towns and districts,
where a considerable proportion of non-Moslem nationals are resident, adequate facilities
for ensuring that in the primary schools the instruction shall be given to the children of such
Turkish nationals through the medium of their own language. This provision will not prevent
the Turkish Government from making the teaching of the Turkish language obligatory in the
said schools.
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In towns and districts where there is a considerable proportion of Turkish nationals belonging
to non-Moslem minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the
enjoyment and application of the sums which may be provided out of public funds under the
State, municipal or other budgets for educational, religious, or charitable purposes.
The sums in question shall be paid to the qualified representatives of the establishments and
institutions concerned.
ARTICLE 42.
The Turkish Government undertakes to take, as regards non-Moslem minorities, in so far
as concerns their family law or personal status, measures permitting the settlement of these
questions in accordance with the customs of those minorities.
These measures will be elaborated by special Commissions composed of representatives of
the Turkish Government and of representatives of each of the minorities concerned in equal
number. In case of divergence, the Turkish Government and the Council of the League of
Nations will appoint in agreement an umpire chosen from amongst European lawyers.
The Turkish Government undertakes to grant full protection to the churches, synagogues,
cemeteries, and other religious establishments of the above-mentioned minorities. All facilities
and authorisation will be granted to the pious foundations, and to the religious and charitable
institutions of the said minorities at present existing in Turkey, and the Turkish Government
will not refuse, for the formation of new religious and charitable institu- tions, any of the
necessary facilities which are guaranteed to other private institutions of that nature.
ARTICLE 43.
Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall not be compelled to perform any
act which constitutes a violation of their faith or religious observances, and shall not be placed
under any disability by reason of their refusal to attend Courts of Law or to perform any legal
business on their weekly day of rest.
This provision, however, shall not exempt such Turkish nationals from such obligations as
shall be imposed upon all other Turkish nationals for the preservation of public order.
ARTICLE 44.
Turkey agrees that, in so far as the preceding Articles of this Section aﬀect non-Moslem
nationals of Turkey, these provisions constitute obligations of international concern and shall
be placed under the guarantee of the League of Nations. They shall not be modified without
the assent of the majority of the Council of the League of Nations. The British Empire, France,
Italy and Japan hereby agree not to withhold their assent to any modification in these Articles
which is in due form assented to by a majority of the Council of the League of Nations.
Turkey agrees that any Member of the Council of the League of Nations shall have the right
to bring to the attention of the Council any infraction or danger of infraction of any of these
obligations, and that the Council may thereupon take such action and give such directions as
it may deem proper and eﬀective in the circumstances.
Turkey further agrees that any diﬀerence of opinion as to questions of law or of fact arising
out of these Articles between the Turkish Government and any one of the other Signatory
Powers or any other Power, a member of the Council of the League of Nations, shall be held
to be a dispute of an international character under Article 14 of the Covenant of the League
of Nations. The Turkish Government hereby consents that any such dispute shall, if the other
party thereto demands, be referred to the Permanent Court of International Justice. The
decision of the Permanent Court shall be final and shall have the same force and eﬀect as an
award under Article 13 of the Covenant.
ARTICLE 45.
The rights conferred by the provisions of the present Section on the non-Moslem minorities of
Turkey will be similarly conferred by Greece on the Moslem minority in her territory.
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Trashëgimia Kulturore në Komunën e Pejës
PhD (C.) Fatmire Shala Dreshaj
PhD (C.) Kushtrim Dreshaj
Abstrakt
Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i rëndësishëm
i Dardanisë Antike. Në këtë lokalitet është zbuluar një numër objektesh arkeologjike,që na
bëjnë edhe më bindës se këtu duhet të ketë qenë një qendër administrative municipale e tërë
rrafshit të Dukagjinit. Pejën gjatë historisë e hasim me emra të ndryshëm si: në kohën antike
Iliro-Romake është quajtur Siparantum, kurse gjatë mesjetës quhej: Pech (Pekë,P(j)ekë)), Peka,
Pentza dhe Forno, Peja, e cila në dokumentet latine figuron në formë Pechi (1202), me sa dihet
ky është dokumenti me i vjetër i ruajtur në atë kohë.
Është interesant të përcillet ndërrimi i influencave të ndryshme etno- kulturore në
vendbanimin e Pejës, prej godinave Dardane, romake, bizantine, sllave, dhe turko-orientale.
Kështu, me të gjitha vlerat kulturore popullore shqiptare (arkitektura, skulptura, doket
dhe zakonet dardane) të trashëguara nga antika, bizanti, madje edhe mesjeta, që e gjetën
Osmanët, kohë pas kohe e plotësuan me ndërtime të reja.. Trashëgimia kulturore është
trashëgimi fizike e artefakteve dhe objekteve (atributeve) të një grupi ose të shoqërisë të cilat
janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara, tek gjeneratat e tashme me qëllim të kujdesit
për të mirën e brezave të ardhshëm. Trashëgimia kulturore përfshin pronën kulturore e
njohur edhe si kultura materiale (të tillë si ndërtesat, monumentet, peizazhet, librat, veprat
e artit dhe objektet e ndryshme), kulturën shpirtërore, (të tilla si folklori, traditat, gjuha dhe
njohurit tradicionale), si dhe trashëgiminë natyrore (duke përfshirë peisazhet e rëndësishme
kulturore dhe biodiversitetin).
Fjalë kyçe: Trashegemia, Kultura, Arti Faktët , Doket, Zakonet, Veprat e Artit , Komuna e
Pejës.

Trashëgimia kulturore është trashëgimi fizike e artefakteve dhe objekteve (atributeve)
të një grupi ose të shoqërisë të cilat janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara,
tek gjeneratat e tashme me qëllim të kujdesit për të mirën e brezave të ardhshëm.
Trashëgimia kulturore përfshin pronën kulturore e njohur edhe si kultura materiale
(të tillë si ndërtesat, monumentet, peizazhet, librat, veprat e artit dhe objektet e
ndryshme), kulturën shpirtërore, (të tilla si folklori, traditat, gjuha dhe njohurit
tradicionale), si dhe trashëgiminë natyrore (duke përfshirë peisazhet e rëndësishme
kulturore dhe biodiversitetin).
Foto: Mulliri i Haxhi Zeka Pejë.
Mulliri i Haxhi Zekës1 është kompleks i madh i trashëgimisë industriale i cili i takon
pjesës së dytë të shekullit të 19-të. Është ndërtuar me ndihmën e austro-hungarezëve.
Ndërtesa përbëhet nga mulliri dhe hambari. Për kohën në të cilën u ndërtua ishte
objekti më i lartë i cili posedonte tre kate. Fasada është nga guri i kombinuar, tulla,
dritare hark dhe korniza. Mulliri i Haxhi Zekës është mulliri i parë në Kosovë dhe
regjion i cili ka pasur teknologji më të përparuar të sjellur nga Austria. Fillimisht
mulliri ka punuar me ujë, pastaj është përdorur energjia elektrike. Aty ka filluar
ekonomia industriale në Pejë. Në të kaluarën i gjithë regjioni ka kryer shërbimet e
bluarjes së drithit dhe prodhimit të miellit.
1

Komuna Pejë
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Pas vdekjes së Haxhi Zekës,
udhëheqës u bë nipi i tĳ, Jashar
Pasha. Në vitin 1997 u mor në
mbrojtje nga shteti. Gjatë luftës
së vitit 1998-1999, mulliri u dogj
por u restaurua dy herë: në vitin
2004 pjesa e mullirit dhe në vitin
2016 pjesa e hambarit.
Peja paraqet një burim të
begatshëm
të
trashëgimisë
kulturore-historike,
materiale
dhe shpirtërore të periudhave të
ndryshme, të cilat veçohen për
nga vlera, cilësitë, karakteristikat,
rëndësia historike etj. Zbulimet
arkeologjike në arealin e Pejës,
tregojnë se në këtë hapësirë është
i pranishëm procesi i organizuari
jetës urbane qysh në kohërat
më të lashta. Urbanizmi arriti
shkallën më të lartë gjatë kohës
së Diokleunit. Është interesant të
përcillet ndërrimi i influencave
të ndryshme etno kulturore
në vendbanimet e Pejës, prej
godinave Dardane, romake, bizantine, sllave dhe turko-orientale. Kështu, me
të gjitha vlerat kulturore popullore shqiptare (arkitektura, skulptura, doket dhe
zakonet dardane) të trashëguara nga antika, Bizanti, madje edhe Mesjeta, që e gjetën
Osmanët kohë pas kohe e plotësuan me ndërtime të reja.
Qyteti i Pejës përveç lokaliteteve arkeologjike
me një sipërfaqe të madhe ka edhe komplekse
të trashëgimisë kulturore si: Çarshia e Vjetër
e Pejës,Kompleksi i Mullirit të Haxhi Zekës,
Kompleksi i Konakut të Jashar Pashës,Kompleksi
i Hamamit të Haxhi Beut,Kompleksi i Kullave.
Komuna e Pejës disponon me këto institucione
për mbrojtjen e trashëgimisë:
• Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve të
Kulturës
• Muzeun Etnografik
• Arkivin ndërkomunal
Në qendër të qytetit të Pejës gjendet sheshi
"Haxhi Zeka"2. Në këtë shesh gjenden obejkte
të rëndësishme duke përfshirë konakun e Tahir
Beut, Muzeun Etnografik Kombëtar ku mund të
2

http://www.pejatourism.org
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shihen galeri të ndryshme, artizanate tradicionale kombëtare, veshje karakteristike
të Rugovës e të Rrafshit të Dukagjinit, Qendra Tregtare "Metë Bajraktari" etj. Në
qendër të sheshit ndodhet shatërvani i ndërtuar në shek. XVI afër të të cilit ndodhet
edhe shtatorja e Haxhi Zekës
Çarshia e Vjetër e Pejës - Çarshia e Vjetër
paraqet një zonë me trashëgimi kulturore.
Çarshia e Vjetër është e njohur për rëndësinë
e zhvillimit ekonomik që ka ndikuar në
qytetin e Pejës dhe në regjion, prandaj ka
një vlerë të trashëgimisë e cila identifikon
zhvillimin në Pejë. Kjo zonë është ndërtuar
gjatë kohës së Perandorisë Osmane në shk.
XIV dhe ka qenë e përbërë nga 4 pjesë (
Çarshia e madhe, Çarshia e Gatë, Okoli
dhe Çarshia e Shatërvanit). Kanë qenë
960 dyqane të cilat kanë ushtruar zeje të
ndryshme. Edhe tani në Çarshi gjinden disa nga këto dyqane në të cilat i ushtrojnë
zejet e tyre
Bajrakli Xhamia - Në mes të Çarshisë së Vjetër gjendet “Bajrakli Xhamia” apo siç njihet
ndryshe “Çarshi Xhamia” e ndërtuar në vitin 1471. Përveç arkitekturës ndërtimore,
karakteristikë e kësaj xhamie është edhe stilizimi i mureve në kupolat e saja.
Hamami i Haxhi Beut - është poashtu një nga objektet me vlera kulturore, i cili është
e përfshirë në shtegun kulturor. Është objekt i ndërtuar në shek. XV, në kohën e
Perandorisë Osmane, dhe është shfrytëzuar nga qytetarët si banjë publike. Ka një
histori mja të hidhur pasi që disa herë është tentuar të zhduken gjurmët e tĳ, mirëpo
falë angazhimit të qytetarëve është ruajtur dhe tani funksionon si objekt për mbajtjen
e ekspozitave të ndryshme.
Kullat po ashtu paraqesin një rëndësi në trashëgiminë kulturore të qytetit të Pejës. Në
qytet dhe rrethinë gjenden shumë kulla, ku secila karakterizohet me një arkitekturë
apo specifikë të veçuar, të ndërtuara me një mjeshtëri të madhe nga mjeshtërit
shqiptarë të njohur për gdhendjen e gurit. Shtegu kulturor përfshinë vizitën e
5 kullave më interesante në qytet, duke filluar nga kulla e Haxhi Zekës, Nitajve,
Limanëve, Gockajve, të cilën mund ta vizitoni edhe brenda dhe kulla e Zenel Beut, e
cila njëherit është edhe kulla më e vjetër e qytetit të Pejës.
Varrezat e Austro-Hungarezëve - Janë varreza mja të hershme që i takojn viteve 1900
- 1912. Në këto vareza përveq që ka pasur të varrosur banorë nga Peja, poashtu janë
të varrosur rreth 50 ushtarë nga Austria dhe Hungaria te cilët kanë shërbyer në atë
kohë në Pejë prej nga ku edhe njihen me emrin varrezat e Austro-Hungarezëve. Edhe
pse tani nuk ka pasur hulumtime në këto varreza, pritet që në të ardhmen të bëhen
dhe të nxirret historia me detale rreth lashtësisë s ëk ëtyre varrezave.
Monumentet brenda parkut me status të mbrojtjes janë: Patrikana e Pejës dhe
Manastiri i Deçanit. Për nga vlera, arkitektura dhe rëndësia historike, janë definuar
dy monumente kulturore brenda parkut, të shpallura si "Zona të veçanta të
mbrojtura" (ZVM). Ato janë: Patriarkana e Pejës dhe Manastiri i Deçanit; , gërmadha
të një vendbanimi "gradina" në grykën e majes së Gjeravicës, gërmadha të fortifikatës
në fshatin Lipë dhe Koshare, shpella e murgjve në grykën e Rugovës (e njohur për
vendas si shpella e mbretneshës), gërmadhat e kishës së Katarinës në Lipë dhe kisha
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në Kuqishtë të komunës së Pejës. (Për më shumë informata shiko në shtojcën e këtĳ
dokumenti ku është lista e trashëgimisë kulturore me mbrojtje të përkohshme,
brenda parkut dhe në afërsi të tĳ.
Patriarkana e Pejës është një
ndër monumentet (ZVM) më të
rëndësishme, me kulturë të lartë
kishtare që i takon periudhës
BizantinoRomanike shek.XIIIXIV. Ajo ka një sipërfaqe prej 231
ha, nga e cila 111.12 ha (48%) e
sipërfaqes së saj gjendet brenda
"parkut"
gjegjësisht
pranë
Lumbardhit të Pejës, në hyrje
të grykës së Rugovës. Është
kompleks i përbërë nga katër
kisha: kisha e Shën Apostolit, Shën Dhimitrit, Shën Mërisë dhe e Shën Nikollës.
Kishat kanë formën e kubit dhe me një arkitekturë të stilit tipik Bizantin.
Manastiri i Deçanit (ZVM)
shtrihet
rrëzë
shpatit
të
Bjeshkëve të Nemuna, në
pjesën perëndimore të Kosovës,
është ndërtuar në mes të shek.
XIV. Stili i arkitekturës së këtĳ
manastiri është Romano - Gotik,
e pasur me freska në të cilat janë
bërë përshkrime individuale
të shenjtorëve, skulptura dhe
ikona të shumta të shek. XIVXVII.
Manastiri ka një sipërfaqe prej 791 ha, nga e cila 638.83 ha (81%) e sipërfaqes së saj
gjendet mbrenda territorit të "Parkut"
Kosova me vlerat e saj të Trashëgimisë Kulturore është dhe mbetet një vend shumë
tërheqës dhe i hapur për të gjithë.
Trashëgimia Materiale e Kosovës është krĳuar në mes të qytetërimeve antike, dhe
asaj pas erës së Re, e cila trashëgon një thesar të pasur kulturor, dhe është pjesë
e trashëgimisë kulturore botërore. Kjo trashëgimi e pasur, gjendet në çdo pjesë të
Kosovës, në parqet e qendrat arkeologjike, në parqet natyrore, në galeritë e artit, në
arkivat fotografike e filmike, në kalatë dhe kullat, në monumente fetare dhe banesat
popullore, në kalldrëmet e rrugicat e ngushta, në shatërvanët si edhe në të gjitha
muzetë e saj.
Trashëgimia materiale e Kosovës ka vlera në cilësi dhe sasi, është e njohur edhe
jashtë vendit, dhe shumë tërheqëse për vizitorët që duan të shikojnë kryeveprat e
kulturës dhe artit, për t’u njohur me dëshmitë e parahistorisë, periudhës klasike,
periudhës ilire etj.
Veç muzeve të njohura, Kosova ka edhe shumë koleksione të artefakteve, jo të
zakonshme, që befasojnë këdo dhe që shtrihen në çdo fushë, nga natyra tek arti, nga
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zejet tek etnologjia, nga arkaikja tek fetarja, nga materialja tek shpirtërorja.
Trashëgimia kulturore jomateriale shpirtërore, në vete përmban mënyrat, paraqitjet,
shprehjet, gjuhën, njohuritë dhe krĳimtarinë popullore, si dhe veglat, objektet,
artizanalet dhe hapësirat kulturore që përfaqësojnë ato, dhe që bashkësitë, grupet,
por kur është rasti, edhe individët i pranojnë si pjesë përbërëse të trashëgimisë së
tyre kulturore.
Kjo trashëgimi kulturore jomateriale, është përcjellë brez pas brezi, është krĳuar
në shekuj e në vĳimësi nga bashkësitë dhe grupet në funksion të mjedisit të
tyre, të ndërveprimit të tyre me natyrën dhe të historinë e tyre, dhe u jep atyre
ndjenjën e identitetit dhe vazhdimësisë, duke ndihmuar kështu për promovimin
e respektit për diversitetin kulturor dhe të krĳimtarisë tradicionale njerëzore.
Ruajtja, mbrojtja dhe prezantimi i Trashëgimisë Kulturore të Kosovës, është pjesë e
orientimeve strategjike dhe politikave të institucioneve të Republikës së Kosovës,
veçanërisht e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.
Orientimet strategjike dhe politikat e trashëgimisë kulturore të Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës parashohin:
- Ruajtjen, mbrojtjen dhe prezantimin e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
Ristrukturimin e nevojshëm institucional me formimin e Departamentit
të Trashëgimisë Kulturore, me Divizionet përkatëse të: Trashëgimisë
Arkeologjike,
Trashëgimisë arkitekturore, Trashëgimisë së luajtshme,
Trashëgimisë shpirtërore, Konservimit të Integruar dhe peizazheve kulturore
Zhvillimi i Kapaciteteve institucionale në fushën e Trashëgimisë Kulturore
Zbatimi funksional i legjislacionit për fushat e Trashëgimisë Kulturore
- Vetëdĳesimi për ruajtjen mbrojtjen dhe prezantimin e Trashëgimisë Kulturore
- Kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës dhe i dokumentacionit
arkivor të Trashëgimisë Kulturore nga Serbia
- Restaurimi dhe konservimi i Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
- Realizimi i Kërkimeve Arkeologjike
- Ekspozitat e përhershme dhe të veçanta të Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
- Rishikimi dhe ridefinimi i sistemit administrativ dhe mekanizmave institucionalë
për përkujdesjen efektive ndaj Trashëgimisë Kulturore
- Përkrahja e diversitetit e dialogut kulturorë në Kosovë
- Krĳimi i rrjetit të muzeve të Kosovës
Krĳimi i kushteve për aftësimin profesional për konservim dhe restaurim
- Krĳimi i koleksionit kombëtar të Trashëgimisë së Luajtshme
- Laboratori për konservimin dhe restaurimin e Trashëgimisë së luajtshme
- Inventarizimi dhe dokumentimi i Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
- Mbrojtja, ruajtja dhe depozitimi i koleksioneve të Trashëgimisë së luajtshme, në nivel
të Kosovës, në një hapësirë me kushte optimale teknike dhe për shfrytëzim studimor
Prezantimi cilësor i identitetit kulturor dhe historik të Kosovës në muzetë
adekuate, nëpërmjet ekspozitave të përhershme dhe të posaçme
- Aftësimi profesional i personelit të angazhuar në menaxhimin e Trashëgimisë së
luajtshme
- Mbrojtja ligjore e Trashëgimisë Kulturore
- Digjitalizimi në përmbledhje shënimesh i Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
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Analizë pragmatike në një vepër letrare
Albana Zeka
Hyrje
Janë interesante analizat stilistike dhe letrare të veprave të ndryshme artistic, por
nuk do të ngelej pas dhe një analizë pragmatike.Pse jo mund të jetë më interesante të
zbulojmë në një këndvështrim të ri gjuhën e përdorur.
Do më pëlqente të kundërshtoja një thënie duke pasur bashkudhëtare një disiplinë
të veçantë, pragmatikën gjuhësore. Në fakt nuk do të ishte ky synimi i vetëm. Po të
arrĳmë atje ku dëshirojmë ne kemi kundërshtuar edhe thënien ‘’ Nga e thëna në të
bërë është në mes një det i tërë.’’
Është një thënie që nënkupton diçka, që në një situatë të caktuar e mbart mesazhin e
saj por thënie të tilla populli ka shumë.
Gjuha kocka s’ka por kocka thyen. Interesant do të ishte kuptimi i saj. Ҫfarë mund të
arrĳ një gjuhë? Fjala të vret më shumë se plumbi. Të dyja thëniet janë të veçanta në
llojin e tyre por kuptimi duhet kërkuar thellë. A thyen gjuha apo ajo vret?!
Ndoshta në ato kohë njerëzit do ti nxirrnin fjalët e urta me vlerat e tyre (në fakt
ato një vlerë mbartin).Por me kalimin e viteve disiplina të vecanta do ta shpjegonin
vlerën me pohimin e vetëm gjuha vepron madje gjuha ndryshon botën.
Është e rrallë që ne të përdorim gjuhën, të përfitojmë ligjërimin me qëllimin e vetëm
për të transmetuar një informacion. Në të shumtën e kohës është thëniezimi që
komandon të gjithë treguesit me anë të të cilëve vendosim bashkëbiseduesin tonë në
një situatë recepsioni (shih cikël leksionesh, faqen 11).
Ligjërimet apo format e ndryshme ligjërimore zënë vend në një kontekst të caktuar
kohor, hapësinor dhe situacional. Konteksti luan rol të rëndësishëm në domethënie.
Për të arritur këtë domethënie mund të mbështetemi në objekte të ndryshme por në
secilin prej tyre ne nuk mund të lëmë pa përfillur treguesit e ndryshëm në komunikim
si: kodi, konteksti, interpretuesi, qëllimi etj.
Situatat janë nga më të larmishmet në stile të ndryshme e kontekste të ndryshme por
interesante do të paraqitet ajo në një vepër artistike.
Ndjenjat dhe emocionet shprehen me gjuhë por synimi nuk është zbërthimi apo
analizimi i gjuhës artistike të përdorur në veprën letrare. Kjo le t’i takojë disiplinave
të caktuara që kanë objekte të tilla. Qëllimi ynë është të bëhet një analizë pragmatike
dhe jo një koment letrar.
Ejani pas meje! Kështu do të na ftoj personazhi kryesor të ndjekim rradhën e gjatë të
sms-ve.
Do ti referohemi një romani të shkruar nga Rudina Xhunga ‘’ Preja e një martese të
lodhur’’ i botuar në Tiranë në vitin 2004. Personazhi kryesor është një femër, 28 vjece,
beqare, jeton në Tiranë, punon si spikere në televizion, e cila do të ndajë me dikë një
histori të sajën sa interesante aq edhe prekëse.
Në qendër të romanit është komunikimi i personazhit kryesor me një mashkull
40-vjeçar, biznesmen. Është një komunikim me anë të sms-ve pra gjuhës së shkruar.
Në fakt qëllimi justifikon mjetin. Dy personazhet nuk kontaktojnë në mënyrë fizike
(pamore) por vetëm me anë të të shkruarit.
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Gjuha e shkruar që shërben si kod në komunikimin e tyre ndryshon nga gjuha e folur
dhe një dallim do të ishte saktësia e saj dhe aq më tepër logjika e gjuhës së shkruar.
Në këtë rast ajo do të ishte e një anëshme sepse personazhi kryesor komunikon me
anë të të shkruarit me një të panjohur por nuk ndodh kështu për të panjohurin,
pra kontakti jo i drejtpërdrejtë midis tyre. Komunikimi me anë të sms-ve është
në formën e bisedës ku kërkesa e parë, lutje apo propozimi nënkupton praninë e
bashkëbiseduesit. Edhe kur nuk kemi fizikisht të pranishëm biseduesin tjetër, ai
mund të jetë i përfytyruar (Pragmatika, Xh. Lloshi, faqe 322).
Bashkëbiseduesit në roman nuk janë të pranishëm por ata janë, ekzistojnë edhe pse
jo të drejtpërdrejtë. Kjo në fakt do të krĳojë një mjedis në të cilin të përfshihet tema që
duam për të arritur synimin e fshehur (Pragmatika, Xh.Lloshi, faqe 323).
Pra për të krĳuar mjedisin e bisedës brenda të cilit të paraqes ato ç’ka dua, pra si t’ja
them ose si ta mësoj ose më saktë si t’ja arrĳ qëllimit.
Që të kemi një bisedë duhet një tërësi njohëse të përbashkëta ose ‘’koordinata të
përbashkëta’’ (shih pragmatikën, faqe 324).Koordinatat do të jenë të përbashkëta në
dukje por jo qëllimi në romanin në fjalë.
Biseda mes dy të panjohurëve nis kështu:
20.09.2002, ora 17:40.
I panjohuri: - Nuk të pashë në lajmet e drekës. Nuk je në Tiran?
Unë:
- Kush jeni ju?
Një i njohuri yt i vjetër.
Nuk kam të njohur, aq më pak të vjetër që nuk dinë të përdorin shkronjën ë. ( Preja e
një martese të lodhur, R. Xhunga, faqe 9)
Që të filloj një bisedë përdoren disa thënie që shërbejnë për t’u çelur rrugën fjalive
për temën e mirëfilltë. Këto thënie quhen parasekuenca (Pragmatikë, Xh. Lloshi,
faqe 324). Konkretisht nuk kemi të bëjmë me një parasekuencë në bisedë sesa me një
hyrje bisede prej të njohurish, duke shmangur kështu me qëllim hyrjet e gjata. Fjalitë
janë të shkurtra dhe zakonisht pyetje përgjigje sepse qëllimi që të arrihet duhet t’i
shmangë bisedat e ‘’kota’’. Pyetja shoqërohet me pyetje dhe kjo e dyta është thelbi
i bisedës së personazhit. Përgjigja e dytë që është ndërfutje në bisedë dhe është një
refuzim (që nuk dinë të përdorin shkronjën ë). Pra diçka e papëlqyer por që e çon
më tej bisedën.
I panjohuri:
- Ti në të vërtetë e përdor shumë mire ë-në, por nuk di të përdorësh asgjë tjetër…
Nevoja për mirësjellje krĳon largësi midis folësve ndaj në një bisedë krĳohen edhe
situata nxitëse.Biseda tregon se është e njëanshme sepse ai që e fillon njeh se kujt i
drejtohet, pra kujt i shkruan. Në një bisedë njerëzit jo gjithnjë e kanë planifikuar se
çfarë do të thonë dhe aq më pak se çfarë do të thotë tjetri. Por kur dikush bisedon në
një mënyrë të caktuar ne dyshojmë për të. Konkretisht ai person është i huaj për ne
apo ne për të?
Ju lutem mos më shqetësoni! Nuk ju njoh dhe nuk kam dëshirë t`ju njoh. (Preja e një martese
të lodhur, R. Xhunga, faqe 10)
Në një bisedë ka disa rregulla, ka rradhë për atë që merr fjalën pra diçka vjen pas
diçkaje (Pragmatika, Xh. Lloshi, faqe 327). Është një bisedë tipike midis dy personave
(ku njëri, personazhi femër bisedon me një të panjohur). Njëri flet më shumë dhe
tjetri pyet, ndoshta lutet më shumë.
Sjelljet gjuhësore janë të ndryshme dhe në diversitetin e tyre ndikojnë faktorë të
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ndryshëm si: mosha, seksi, grupi etnik, klasa ekonomiko-shoqërore dhe niveli i
arsimit (shih Soçiolinguistikën, Gj. Shkurtaj, faqe 165). Në bisedat në fjalë ndikojnë
dy të parat (mosha dhe seksi) por jo vetëm. Moshat e dy personazheve është e
ndryshme (28 dhe 40) por gjuha ndryshon edhe nga të qënit femër. Nga kërkimet
e derisotmet del se gratë (femrat në përgjithësi) flasin në mënyrë të ndryshme
nga meshkujt. Mund të përmendim një vlerësim të Lebovit, i cili thotë se ‘’gratë i
përshtaten normës së gjuhës standard më mirë se burrat’’ (shih Sociolinguistikën,
faqe 167). Kjo thënie vërtetohet.
Nuk kam të njohur, aq më pak të vjetër që nuk dinë të përdorin shkronjën ë.
(Preja e një martese të lodhur, R. Xhunga, faqe 9). Gjithashtu personazhi ynë
femër pas disa bisedave ku ka acarim dhe sharje do të shkruaj: U binda se nuk duhet
të komunikoj me një të panjohur. (faqe 11).Pas disa bisedash ku kërkohet të dihet për
raporte më intime të femrës ajo do të shprehet.
Por unë kam frikë të të rrëfehem.Pse duhet ta bëjë këtë me një të panjohur?(faqe 24)
Këtë mund ta thotë vetëm një femër në një situatë të tillë. Por pavarësisht nga dallimet
gjuha do të veprojë tek të gjithë.
Në bisedat e tyre pasuese kërkohet të ndërtohet një lidhje midis personazhit femër
dhe të panjohurit, por që duhet të ketë siguri nga ana e të panjohurit që femra është
e lirë dhe pa asnjë lidhje tjetër intime. Ky është qëllimi i vetëm i tĳ që të arrihet pa
takuar por vetëm duke komunikuar qoftë dhe me mesazhe (sms). Këtë i panjohuri
e shpreh:
Nuk kam dashur të futem mes jush, ndaj nisa komunikimin me sms. (faqe 25)
Kjo lë të nënkuptohet se i panjohuri stepet në takime ose komunikime të drejtpërdrejta
dhe kërkon të sigurohet por në fakt qëllimi është i fshehur.Kjo mënyrë do ta ndihmoj të
arrihet qëllimi. Në komunikim ka gjithnjë një përmbajtje implicite të mbuluar. Folësi
nuk e jep në thënien e emërtuar haptas me mjete gjuhësore gjithçka (Pragmatika, Xh.
Lloshi, faqe 292).
Është e rëndësishme që çdo folës të kuptojë se t`i flasësh tjetrit do të thotë të ushtrosh
mbi të një lloj veprimi që mund të jetë ose jo i përshtatur me situatën e komunikimit
dhe të shkaktosh keqkuptime apo përballje (gojore ose fizike), nëse mesazhi është i
papërshtatshëm. (shih cikël leksionesh, faqe 15)
Veprimin mbi tjetrin i panjohuri ja arrin por di dhe të shmangë keqkuptimet.Ndaj ai
zgjedh të dërgoj sms kur ajo është e lirë mbrëmjeve, jo në orarin e punës por dhe në
momente të tjera duke mbajtur gjallë kureshtjen.Pas disa bisedave personazhi femër
kërkon:
Më tako, po ta kërkoj sërisht, ky është kushti im për të vazhduar.
Ndjej inat me veten. Se nuk di pse të besoj. Më vjen turp që nuk e detyroj dot veten
të ndërpres komunikimin. ( Preja e një martese të lodhur, R. Xhunga, faqe 15)
Bisedën e karakterizojnë fjalitë e shkurtra dhe karakteristikë në to është përdorimi i
foljes në mënyrë urdhërore ose urdhëruese, madje edhe kur bisedat mbyllen.
Merre shtruar. Mos u nxeh. Natën. (faqe 16) Në një ditë tjetër biseda mbyllet.
Ja, kisha të drejtë, apo jo? Kaq për sot. Shkruhemi një ditë tjetër. (faqe 10)
Përdorimi i mënyrës urdhërore te foljet është një mjet gjuhësor që në aspektin
pragmatik do të kalohet te veprimi dhe në fakt kjo arrihet. I panjohuri e nxit bisedën
të rrjedhë, të vĳojë interesante por kur qëllimi i saj preket atëherë kemi ndërprerje,
heshtja do të ishte zgjidhja në kontekste të caktuara. Dhe atëherë kur heshtja zotëron
kemi vetëndreqje, gjithmonë pa nxjerrë në dukje qëllimin e vërtetë.
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Ti duhet të jesh plak, i urryer, i shëmtuar, përderisa ngurron të më takosh.
Përdorimi i foljeve në mënyrën urdhërore është interesant në pragmatikë. Në
sistemin gjuhësor ato përdoren në fjali të veçanta por kur ato përdoren në kontekste
të caktuara marrin vlera të veçanta. Kur japim një urdhër ose bëjmë një kërkesë do të
kemi përgjigje pohuese (pranim, plotësim) ose mohuese (kundërshtim, mosplotësim).
(Shih pragmatikën, Xh. Lloshi, faqe 327) Në rastin tonë do të kemi pranim dhe madje
më tej:
… Por nuk është sekret të të them se, megjithëse absurd, komunikimi ynë më tërheq
dhe dua ta prek. (faqe 23)
Më tako! Unë dua fort të të takoj. (faqe 23)
… Kam nevojë të të njoh që të mund të jem ‘’unë’’. Përndryshe nuk mund të vazhdoj
të komunikoj. (faqe 24)
Nëse mendon se e thëna na afron, pse vazhdon të ngurrosh? (faqe 31)
Pyetja e fundit në një farë mënyre nuk është gjë tjetër vetëm kuptimi përse nuk vjen
të më takosh. Në kontekste të ndryshme edhe kërkesat mund të shprehen në forma
të ndryshme (nga një urdhër në një kërkesë). Më tej personazhi femër do të thotë:
E ke vënë re sa ngatërrohemi e pengohemi me këmbët tona për shkak të sms-ve jo në
kohën e duhur. (faqe 52)
Sipas Culiolisë, keqkuptimi, ambiguiteti, dështimet në përgjithësi, të komunikimit
janë pjesë përbërëse të komunikimit (shih cikël leksionesh, faqe 11)
Aktet e të folurit janë operime mbi kontekstin. Një fjali sjell ndryshime në kontekst.
(Shih pragmatikën, Xh. Lloshi, faqe 314) Folje të caktuara direkte (premtoj se do të
takoj) ose indirekt që vendosin kushte në takim përdoren në kontekste të ndryshme.
Aktet e të folurit dhe foljet e tyre kanë vlerë kur përdoren në kontekstet e tyre
përkatëse. (Shih pragmatikën, Xh. Lloshi, faqe 315)
Të gjitha thëniet veç kuptimit kryejnë dhe një veprim të caktuar pra thëniet kanë
forca të caktuara. (Pragmatika, Xh. Lloshi, faqe 312) Austin kishte dalluar te një
thënie tri anë: aspektin lokucionar, aspektin ilokucionar dhe aspektin perlokucionar.
Aktet ilokucionare ndër të tjerë do të përfshihen: kërkesë, urdhër, pyetje, lutje të
cilat përfshihen në romanin në fjalë. Përsa i takon forcës ilokucionare gjatë bisedave
do të shërbente dallimi i urdhrit nga kërkesa. Synimi është i njëjtë, vetëm forca
ilokucionare e urdhërit është shumë më e madhe sesa e kërkesës. Kjo do të vihet re
kur femra kërkon takimin por urdhërat i jep i panjohuri, madje ai fillon bisedën, ai
vazhdon. Ai ndonjëherë ndërpret me heshtje dhe ai urdhëron të mbyllet.
Shpesh ne kuptojmë atë që thuhet pa qenë nevoja të dimë shumë (shih ‘Hyrje në
teoritë e komunikimit’, faqe 95) Premtim pas premtimi për takim dhe asnjë takim.
Atëherë kemi dyshime në thëniet e të panjohurit sepse kur premtohet duhet të kemi
seriozitetin dhe sinqeritetin e folësit.
Folësi (i panjohuri) më shumë sesa ka sinqeritetin e tĳ, kërkon ose zhbiron sinqeritetin
te femra. Pyetje pas pyetjesh biseda do të synojë që të dihet a është femra e lirë dhe
akoma më shumë a e
ka përfunduar ajo lidhjen me një burrë të martuar. Për një akt të foluri urdhër, synimi
është ta detyrojmë ose ndalojmë dikë të bëjë diçka (Pragmatika, Xh. Lloshi, faqe 316).
Folësi ka synimin e vet ilokucionar dhe përpiqet ta bëjë dëgjuesin që të kryejë diçka.
Këto akte ndryshojnë nga shkalla e forcës ilokucionare, këtu përfshihen që nga
dëshira e përulur deri te urdhri i prerë.Këtu hyjnë kërkesat, pyetjet (Pragmatika, Xh.
Lloshi, faqe 317).Dhe synimi arrihet.
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Nuk të njoha kurrë.Nuk dita me kë flisja.nuk di me kë flas,por kam qenë shumë e
vërtetë me ty.(Preja e një martese të lodhur,R.Xhunga,faqe 96)
Takimi nuk arrihet dhe një ditë personazhi ynë do të mësoj të vërtetën.Në një takim
me burrin e martuar ajo do të mësoj.
Kam në dorë gjithë komunikimin tënd me të, të gjithin.Ti paske rënë në dashuri me
gruan time! ...
(Preja e një martese të lodhur, R. Xhunga, faqe 106).Vĳon më tej.
Më pati vënë në lojë, më pati përdorur, ndjekur, mashtruar për të mësuar të vërtetën
e lidhjes sime me të shoqin.Në mënyrën më të poshtër e të mençur njëkohësisht, më naïve dhe
të sofistikuar…
… këtë nuk e kishte bërë e shoqja.Ajo duhej të kishte ngarkuar dikë, që ai mendonte të
ishte një i njohur i familjes, dikur psikolog tani i papunë… (Preja e një martese të lodhur,
R. Xhunga, faqe 106).
Mendon se komunikon me dikë por në fakt nuk është një, ose një që fshihet pas
dikujt. I panjohuri komunikon me femrën, por në fakt për të ditur dhe për ta, pra
ajo dhe burri i saj. Nuk kemi tjetër, veçse një polifoni zërash (shumë zëra) pra një
komunikim kompleks që funksionojnë njëherazi (shih cikël leksionesh, faqe 18).
Përse flasin njerëzit njëri me tjetrin? Se sjellja gjuhësore është sjellje shoqërore.
Njerëzit flasin për t’u shoqërizuar, për të zgjidhur problemet e jetës së përditshme,
për të arritur një qëllim e madje për të shprehur vlerën, për t’u shkarkuar nga një
peshë emocionale… (Pragmatika, faqe 108). Një psikolog do të bënte atë që nuk e
bëjnë as sharjet, konfliktet apo kërcënimet.
Ajo kishte marrë hak duke më dhënë e marrë një tjetër dashuri. (Preja e një martese të
lodhur, R. Xhunga, faqe 107)
Një psikolog që kishte menduar që fjala, bisedat do ta bënin më mirë diçka qoftë dhe
pa u takuar. Një që beson në forcën e fjalës dhe që nuk do të besojë në thënien: ‘’ Me
të thënë e me të bërë është në mes një det i tërë’’.
Gjuha ndryshon botën. Bota e personazhet kryesorë në fund të historisë do të ishte
e tillë.
Më dukej sikur më kishte vdekur dikush, dikush i afërt, i dashur, dikush si vetja.
Më kishte vdekur mundësia për të besuar përsëri se diku, dikur gjendet dikush që
mjafton të shohësh në sy, mjafton të të flasë, të të shkruajë ndoshta dhe do ta kuptosh se është
ai… (Preja e një martese të lodhur, R. Xhunga, faqe 107)
Kjo ndodh vetëm nga një komunikim sms-sh, pa u prekur,pa u parë por me një forcë
të madhe që duket në kostatimin e fundit të personazhit. Parë nga këndvështrimi
pragmatik ne do të kuptojmë sesi gjuha vepron dhe ndryshon në individ të ndryshëm
dhe në situata të ndryshme.Hartimi i njëskenari të tillë për të arritur qëllimin e duhur
veçse pragmatika do t`i jepte një shpjegim interesant madje do të pyesnim a e njihte
psikologu se ekzistonte një disiplinë e veçantë me emrin pragmatikë gjuhësore? Dhe
nuk na ngelet veç të themi njeri ji vetëvetja.
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Abstract
The Constitution, as the fundamental state law, obliges all public authorities to exercise
their powers within and under constitutional norms, according to the principle of
functional constitutionality. Public authority bodies, in fulfillment of their duties, must
respect fundamental human rights and freedoms and contribute to their realization. This
constitutional obligation of public bodies may include state administration bodies belonging
to the branch of executive power as well as courts of ordinary jurisdiction. Human rights do
not stand in the vacuum, their protection mechanisms exist because the public administration
bodies violate them during their daily administrative / executive activity. Respecting human
rights at the administrative level means that the administration operates in accordance with
the required constitutional standards for an administrative activity. Public authorities also
have to respect constitutional principles and values, to undergo all their building and respect
for the rule of law and the state of the state, the public administration must be able to fulfill
its absolutely broad objectives, according to the Constitution. It should: build a state of law,
democratic, social, to guarantee human rights and fundamental freedoms. In practice, the
separation of powers makes the public administration responsible and accountable to the
executive, to the legislature, to the courts as well as to the Constitutional Court. This paper is
conceived as an elaboration of control by the CC of the administrative activity carried out by
the public authorities, the scope of this control and its limitations. All the scope of this control
I tried to present in this paper, combining it with the provisions of the KPA as a codified basic
law with respect to the general principles of functioning of the administrative activity as well
as the administrative procedures. This paper deals with the constitutional control over the
normative acts that include all normative acts of the central and local government.
Keywords: Constitutional Court, public administration, public authorities, human rights.

Introduction
The jurisdiction of the Constitutional Court necessarily presupposes a hierarchical
legal system that respects the Constitution. The concept of constitutional jurisdiction
shows the category of issues that may be subject to review at the court that gives
justice. Constitutional jurisdiction includes all kinds of constitutional conflicts
that are important to the constitutional order or in other words this jurisdiction is
determined in such a way that the constitutional order is controlled by all its important
aspects. The constitutional jurisdiction under our Constitution encompasses many
important aspects, ranging from controlling the constitutionality of the laws, the
choice of power disputes between parties, the constitutionality of political parties,
referendums, eligibility procedures and the unavailability of the function of the
President, protection of the rights and fundamental freedoms of individuals. The
court's task is not to resolve a legal dispute over a matter but to identify factual
constitutional facts that serve to fulfill its competences and constitute the essential
element in determining the authority of a constitutional judgment.
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The Constitution defines as entities to initiate the constitutional court for the abstract
constitutionality of the constitutionality of the norm only the first four entities
listed in Article 134/1 of the constitution, while all other subjects provided for in
Article 134/1, letters' and "" "f" "g", refer to the court in terms of concrete control of
the legality of the legal norm. The diﬀerence between the first category of subjects,
the public authority (excluding the ombudsman and local government bodies) and
the second category, private entities (other organizations, individuals, political
parties) is that the money is presumed interest, and the second one try it. The term
"their interest" is the barrier and barrier, according to which a request before the
Constitutional Court is not considered popular. The President, the Prime Minister,
not less than one-fifth of the deputies and the chairman of SAI are presumed to
have a public and functional interest, the protection of constitutional principles, the
rule of law and the fundamental rights and freedoms without being conditioned
by an interest subjective concrete. While individuals are subjects that put in motion
the Constitutional Court in cases of allegations of an irregular legal process under
Article 134 / g in conjunction with Article 131 / f of the Constitution.
Constitutional control of administrative activities derives from the obligation of the
public administration to act on the principle of constitutionality and the respect of
the principle of the rule of law, according to which protection against the violation
of all rights from public intervention should be full. The constitutional defense
mission assigned to the MOC can only be realized when the implementation of the
constitution and then the legal and sub legal norms of the public administration is
controllable.
1.2 The importance of understanding constitutional control
The constitutional obligation of public administrators is to enforce the law and to
serve the people. Public administration can embrace diﬀerent approaches to action
in its administrative decision-making, but it is constrained by the constitution in its
selection and, moreover, by the control of the ICK, and therefore must understand
the importance of this control.
The CC has established constitutional standards that have found their confirmation
in constitutional jurisprudence for the selection of concrete issues but at the same
time are the guiding criteria for sanctioning / evaluating the activity of public
administration as a whole, the behavior of public authorities is part of the constitutional
control directly, Depending on their procedural position as an interested party in the
abstract control of normative and concrete acts of laws (council of ministers or any
public body as an interested party) as well as in controlling a due legal process, either
directly as a court decision, where are analyzed actions of administrative bodies.
The control of "administrative activity" by the MCR is carried out in the following
directions: (i) as control of normative administrative acts of central and local
government and individual acts of the Council of Ministers in cases of dismissal or
distribution of local bodies; (ii) as control of administrative or quasi-administrative
processes; (iii) as a check in the case of disagreement of competences when a
conflict arises because of an administrative act or omission of the bodies involved
in the conflict, ie when the conflict is not due to the law; (iv) as well as in the case
of interpretation of the constitution as a non-final interpretation by constitutional
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bodies through administrative acts, resulting in a constitutional problem or
constitutional dispute caused by an administrative action. The Constitutional Court
in all its decision-making categories and in every case makes interpretation of the
Constitution, drawing the meaning of the concrete constitutional provision. Public
administration has the obligation to use as administrative sources the decisions of
the Constitutional Court, which revise a concrete reasoning and formulate a concrete
position of the CC on the matter in question, while simultaneously interpreting the
constitutional norms. Public administration should be aware that constitutional
values should guide it in its eﬀorts for maximum eﬃciency and eﬀectiveness.
Human dignity is one of the main constitutional values contained in the Preamble of
our Constitution, but the due legal process, equality before the law, legal certainty,
proportionality are constitutional requirements and norms.
1.3. The concept of constitutional control in the constitutional-public report
Both constitutional and administrative law beyond diﬀerences have the same goal
in terms of human rights, protection against public administration abuses, although
the latter is derived from the very beginning. In some cases, these two disciplinary
rights overlap with each other, for example. the functioning of the constitutional
organs or those provided for in the Constitution, their organization and functioning,
in both branches is treated almost equally, although more detailed in administrative
law, in terms of the administrative acts issued by these bodies and the procedures
that they apply for their extraction. Because of the multidimensional character, the
administrative law is more "constitutional" than a branch than the constitutional
itself. In this regard, public administrators need to interpret laws, sub-legal acts, to
issue their own acts that essentially illustrate the decision-making process. Decisionmaking is at the center of administrative activity. Public administration has a
considerable discretion in formulation of public policies, in determining the means to
achieve these objectives as well as in their implementation. However, this discretion
may also bring tension to the constitutional principle of the rule of law, which requires
that any kind of activity be subject to the Constitution and the law. Some specific
administrative actions in order to achieve the required administrative standards can
violate the constitution in several ways and for a number of reasons variables. From
a theoretical study point of view, a number of matters of administrative nature arise
in constitutional law, while in the case of administrative law each case starts from the
constitutional point of view and is first discussed constitutionally, then administratively.
Public administration bodies should be provided with a comprehensive analytical
ability of the situation even from a constitutional point of view before making a
decision. In simple terms, it must first decide what objectives it is supposed to
achieve. Secondly, which tools should achieve these goals, thirdly if there are several
tools, which is the most suitable means for the required result. In the constitutional
and administrative terminology, this is the principle of propotionality, which is
perhaps one of the most important principles in public administration activity,
which is considered, since it implies the responsibility not to violate the rights of
the individual, discuss it as well as other constitutional principles when exercising
administrative powers to achieve the required results. The constitution creates a
three-dimensional system of power-sharing, where public administration is not
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easily accommodated (Ginsburg, 2007).. The separation of powers can result in
structural tensions, conflicts and mutual disputes between the three powers. For
example, according to the law on judicial power, the appointment and dismissal of
the chancellor was foreseen as the competence of the Minister of Justice.
The Association of Judges in the applicant's capacity claimed that this provision was a
violation of the principle of separation and balance of powers. The CC dismissed the
claim of the judiciary to intervene in their power by the executive power, giving the
executive right in this case on the basis of the principle of control and empowerment
of powers. In another issue, the MOC emphasized that the definition of state policies
and legislative initiatives belongs to the executive and legislative, but the essence of
the rule of law and the independence of the judiciary. In this case, the court has made
it clear that the public administration does not escape responsibility in the event of
damage to the rights and legitimate interests of individuals, which also means for
lack of constitutional knowledge and negligence they may become accountable. The
Constitution stipulates that everyone has the right to be rehabilitated or indemnified
in accordance with the law, if it has been damaged due to an act, action or omission of
state organs. Under these conditions, public administration bodies are in the danger
of taking responsibility and reparation if the constitutional rights of individuals have
been violated.
2. Suﬃcient procedural guarantees
According to the Constitutional Court's jurisprudence, in terms of procedural
guarantees, especially access to court / appeal of individuals / public oﬃcials, these
subjects can be divided into three categories:
•
Individuals / public oﬃcials with full procedural guarantees
•
Individuals / public oﬃcials with partial procedural guarantees
•
Individuals / public oﬃcials without procedural guarantees.
According to the CC, for oﬃcials such as judges, prosecutors, members of municipal
or municipal councils, procedural safeguards should be maximum by law and must
have full access to courts for the protection of their status.
2.1. Constitutional / legal consequences of procedural violations
An individual constitutional complaint is an extraordinary remedy in the sense
that this court does not examine the constitution of constitutional rights claims, but
examines the elements of the right to a fair legal process over a particular right. With
this limited jurisdiction, MJ examines the entirety of the proceedings, from the court
of first instance to the higher court. The decision of the Constitutional Court to abolish
lower court decisions is mandatory and enforceable. The constitutional judgment of
individual claims has a diﬀerent nature from the ordinary trial conducted by the
courts of the judicial power, because the focus of this trial is only the observance of
the constitutional standards for the development of a due legal process and not the
solving of the concrete case which ultimately and bindingly declares the rights
or the status of persons who are parties to the ordinary trial process. All accepted
democratic standards, which have found their place in the Constitution, as well
as some Constitutional Court decisions have defined and consolidated a number
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of elements of due process, the lack of which invalidates both the procedures and
the decisions taken by any organ. Even if the Constitutional Court finds substantial
substantive violations, the Constitutional Court does not stop at this element, except
when the Constitution and the law have conferred this power. During the trial
process conducted at all levels of the trial, various violations can be ascertained,
but it is important that not every violation of the law may violate the legal process
in the constitutional aspect. The Constitutional Court has divided the procedural
violations into two categories:
•
Procedural violations that result in the invalidity of the trial
•
Procedural violations that do not lead to the invalidity of the trial.
This Court, in its practice, admitted that:
"Direct impact on a legal process has those essential violations whose authentication would
violate the fundamental rights and freedoms of the individual and any other rights recognized
by the Constitution and by law. Not every violation of the procedural rules makes the process
irregular in terms of violation of constitutional rights to invest the Constitutional Court for
their solving at any time the presence of violation of procedural norms occurs. "
This position has been extended by the court in administrative proceedings. She
stated that:
"... this Court has refused to consider any misconduct or omission as an irregular judicial or
administrative process in the constitutional sense ..."
2.2. Control over administrative acts / omissions as source of conflict of competencies
In a democratic state, the principle of separation and balance of powers does not
only require non-intervention in the competencies of bodies belonging to diﬀerent
powers, but also requires mutual cooperation between them, while the specific
purpose of each body belonging to diﬀerent powers is strengthening of democracy
in the interest of the country. The principle of institutional cooperation has two
dimensions, both negative and positive; negative because it is not necessary to
intervene and respect the competences of each body from the other and positive,
because it is necessary to actively cooperate and support the organs in order to fulfill
the constitutional obligations.
Article l3l / ç of the Constitution illustrates the principle of institutional cooperation
in a negative sense, ie, disagreements that arise in the sphere of horizontal division
of powers (lawmakers, executive and judicial) as well as vertical (central government
- local government). To give rise to a disagreement of power between the powers,
there must exist at the same time, some necessary conditions: the dispute, as a rule,
arises between bodies belonging to diﬀerent powers; the dispute arises between the
competent bodies who finally declare the will of the power to which they belong; the
dispute arises in determining the sphere of competences defined by the constitutional
norms for diﬀerent powers.
Constitutional jurisprudence has admitted that any power body legitimizes to make
a claim to the Constitutional Court when it claims to be in front of a con fl ict of
competence, which may have arisen due to a concrete activity. It is desirable that
the sphere of competences of the conjoined bodies or entities should be defined by
the constitutional norm. Conflict of power may exist if two organs / powers claim
the exercise of the same competency or when neither of the two bodies / powers
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does not undertake the exercise of a competency. The disagreement of competence
can be made on two levels; one plan is related to the case where the subject of the
dispute is the normative act interference with the powers of a constitutional body,
resulting in the reduction or increase of its competencies. In this case, the good object
of the constitutional judgment is the abstract in abstracto if this change of powers
has violated the constitutional principle of the separation of powers, as the balance
between the powers has changed. Another plan is the case when the true con fl ict of
competences relates to the fact that one or several bodies derive acts that aﬀect the
sphere of competencies of each other. In this case, the good object of the constitutional
judgment is the concrete assessment of whether the act has touched the powers of
another body.
A disagreement of jurisdiction before the Constitutional Court has to be constitutional,
which means:
the entities involved in the con fl ict are to be those recognized by the
Constitution.
the alleged competence to be provided in the Constitution.
The trial at the Constitutional Court focuses primarily on resolving competences
disputes with regard to constitutional-level functions, finding and deciding that the
decisive cause of the dispute is not compatible with the Constitution. "The decisive
cause" except that the law may be a normative, individual act or omission. The
Constitutional Court controls the act that has caused the conflict either for anticonstitutionality or for illegality. The request for review of these disputes is filed
within six months from the date of the conflict.
3. Control over the non-final interpretation of the constitution
The Constitutional Court guarantees respect for the Constitution and makes its final
interpretation. The interpretation of the fundamental state law is the main function
of this Court and it exercises this power whenever it is put into motion to express
itself on one of the issues provided for in Article 131 of the Constitution and in
other constitutional norms because during this control is necessary, in any case, to
interpret the meaning of constitutional norms that relate to the specific issue under
consideration. The competence of the NLC for final interpretation also finds in the Law
on MLA, which provides, inter alia, the categories of subjects legitimized to address
to the Court, the elements that must meet the requirements for interpretation and the
subjects participating in the constitutional judgment. Entities that have the right to
put into motion constitutional jurisdiction for interpretation of the Constitution, but
only for issues related to their interests are the local authorities, the People's Advocate,
and the bodies of religious communities, political parties and other organizations.
During all its control activity, the MCR interprets the Constitution, but for its final
interpretation as an object of its own, it is set in motion by fulfilling some criteria for
the final interpretation. In the sense of Article 124 of the Constitution, the exercise
of the competence of the final interpretation of the constitutional norm requires the
fulfillment of certain other conditions, except for the proving of special interest.
Thus:
- First, the existence of a close relationship between the facts and the concrete norm
is required. The court may and should be invested only if the interpretation required
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is linked to a concrete dispute arising from the diﬀerent / wrong constitutional
norm implementation or meaning. It does the interpretation of the constitutional
norm only if it finds it in front of a "constitutional problem" and aims to resolve this
dispute. In an adverse interpretation, ie without a concrete dispute, the CC would be
in a situation where the product of interpretation would be opinions about how to
behave in the future, state institutions or would end by exercising control ex ante of
the activity of these institutions.
- Secondly, it is required that the organs, which apply the constitutional norm, have
maintained their position on the understanding / interpretation of this norm. In its
jurisprudence, MJ has held that attitudes held by an organ for the interpretation
of the concrete norms of the Constitution expressed through the decisions of this
body are suﬃcient to carry out a final interpretation as this creates the possibility
of avoiding disputes or ambiguities which may arise from implementation in their
practice.
- Third, the MOC exercises this power if it assesses that the constitutional problem
has come as a result of uncertainties in the implementation of the constitutional
norm and not whether it is necessary to change the ordinary laws for its resolution,
otherwise it would acquire the powers of the organs other, in this case the legislature.
3.1 Control over the nature of pilot decisions
The ECtHR, besides as a controlling instance for the decisions of the national
courts of the member states of the ECHR, ratifying the ECHR, plays the role of a
quasi-constitutional court in the case of pilot decisions. Through these decisions,
the ECtHR has the objective; (i) resolve structural and systematic problems at the
national level; (ii) provide a faster solution to claims on concrete issues; (iii) assist
the load of complex cases, submitted to the ECHR with the same object. Article 46/1
of the ECHR stipulates that the High Contracting Parties undertake to abide by the
final decisions of the ECHR in the disputes in which they are parties. From this
provision it turns out that on the one hand states have to take measures in favor of
the applicant and on the other hand they should take measures not to repeat such
situations of similar violations. The doctrine recognizes three types of ECtHR pilot
decisions:
•
A complete pilot decision, whereby the Court clearly identifies that in that
decision it applied the procedure of a pilot decision.
•
A quasi-pilot decision, where the Court identifies structural or systemic
problems of the system, but it does not identify the decision as a pilot, without giving
a description of the general measures to be taken by the respective state.
•
Other decisions addressing systemic problems, where the court does
not explicitly apply Article 46 of the ECHR, but argues that the issue raises serious
systemic problems which need to be taken into account by the respective state.
The selection of the category of decisions and the implementation of the procedure for
pilot projects depends on political, practical and legal situations. Non-cooperation /
co-operation of states and the fear of non-discrimination of this procedure has played
an important role and has been a factor in the selection or not of this procedure by
the ECHR. When interfering with pilot decisions to resolve structural or systemic
problems, the ECtHR generally recommends legislation change or structural change
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in the judicial system or administrative / executive system.
3.2. The importance of pilot decisions for public administration
The ECHR defense system puts national and international protection of human
rights into equilibrium, and makes the defense system operational as a whole.
ECtHR should be seen by national bodies as ultimum remedium. It is always
preferable that rights be reinstated locally within national systems, saving time
and money to victims of the violation. Once the ECtHR takes a decision, it remains
for the national bodies to be put into motion and to take the appropriate measures
required or implied by the decision in question. The way governments approach
pilot decisions are diﬀerent. The most common is the method of drafting a specific
action plan. However, more important than the type of method chosen by states
is the outcome and achievement of the goal. The goal is solving the problem for
a large number of potential applicants in the ECHR, and potentially winning
against the respective state. However, the institutions that have the main weight in
implementing pilot decisions are the Council of Ministers and the Assembly. In this
context, the attention of the CoM and legislators should be the necessity of changes
in legislation in accordance with ECHR jurisprudence. Not only the practice of
the ECtHR against Albania, but also the practice of other countries with structural
and legal similarities such as that of the Albanian system, should be studied and
taken into account in order to avoid problems conceived as causes of the violation
of individual rights. Regarding pilot decisions against Albania, in cases when they
identify problems of the law and not its implementation, the eﬀect of these decisions
could be strengthened by conferring jurisdiction on the Constitutional Court to
initiate the repeal of the law after a pilot or almost pilot ECtHR that has made clear the
systemic problem that comes from the laws made contrary to the ECHR standards.
However, the public administration should be informed about the ECHR's decision
against Albania, not only in the case of pilot decisions, but also in concrete cases when
the violation has come about from non-implementation of the laws. We may point
out the Dybeku case where the prison administration had committed a violation in
connection with the deportation of mentally disabled prisoners in a humane and nondegrading way, or Qufaj case, where the Municipality had committed a violation
concerning the non-execution of the final court decision. But on the other hand, it
should be kept in mind that the ECHR as a human rights instrument provides only
a minimum standard of protection of rights and states are not prevented from going
beyond this limit. This means that the Albanian public administration, in addition
to the good knowledge of the jurisprudence of the ECHR in relation to Albania,
in specific parts related to its activity, must take into account the constitutional
provisions that may oﬀer greater protection with the ECHR.
Conclusions
To shape the "constitutional" understanding of the public administration of their
actions happens to be diﬃcult because the executive is more focused on the realization
of certain objectives and policies of general interest, drawing it oﬀ the painting, The
formal and substantial constitutionality of their entrepreneurship and generally the
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constitutional requirements. On the other hand, the individual is more concerned
with administrative decisions, because in everyday life these kinds of decisionmaking dictate the quality of life, eg. a new tax, a license refusal, a delay in retirement
procedures, a private activity exercise that aﬀects the quality of the environment,
and so on. Undoubtedly, the constitutional rights of individuals influence the
administrative activity, budget, competence and up to the daily routine of public
administration. Consequently, familiarity with constitutional control should be
conceived as a functional matter of exercising competencies by public administrators.
Institutions should be familiar with the views of the CC in order not to repeat the
violation or to fail to commit the violation for the first time. Public administration
should consider constitutional rights, principles and values when implementing its
policies. Of course, public administration has discretion and room for assessment of
the type of instruments it chooses to implement certain policies and achieve results.
Through the constitutional process, the selected instruments are checked, but without
interfering with the competencies pertaining to the legislature and the executive.
Concretely, some important criteria that may be highlighted as guiding for all public
administration bodies during their activity are: (i) the conciliatory interpretation of
the Constitution and the law of normative and individual acts according to the same
rational interpretation of the Conciliation with the Constitution laws; (ii) extending
the due legal process to all its elements in any administrative proceeding where it
is likely to violate the rights of individuals or their interests; (iii) suﬃciency to some
extent of the extent of trial in court proceedings, where the act by its nature requires
special technical knowledge; (iv) the adequacy of respecting the due legal process,
when the body by its nature is also of a political nature; (v) selection of the most
eﬀective and least harmful means in the variety of alternatives for achieving a certain
goal.
Constitutional control is important and has a growing importance with the expansion
of constitutional jurisdiction through the ICJ jurisprudence. The Constitutional Court
has adhered to the concept that the constitution should be interpreted as a "living
instrument" and, in order to have the most reasonable and eﬃcient meaning possible.
Four aspects deserve special attention: (i) the wider the administrative powers of
public bodies, the more the judicial control over them and the constitutional control in
particular should be increased and intensified; (ii) administrative proceedings are an
integral part of human rights. Procedural guarantees in administrative proceedings
together with access to court to protect these guarantees constitute fundamental and
constitutional rights for the individual; (iii) referral to administrative provisions
during a judicial process by the MOC helps administrative authorities during their
activity and the implementation of certain policies to act responsibly in relation to
matters that may create grounds for violations of human rights; (iv) in the future,
more dynamic developments will be expected with regard to the constitutional
control of the administrative activity on specific elements of this control in diﬀerent
cases, and more so because of the Europeanization of administrative law, with
the membership of country in the EU. At present, the European administrative
law is being developed in two diﬀerent forms, but overlapping with one another:
in the narrow sense as an administrative right regulating the implementation of
Community acts, and in the broad sense as a process of harmonization of standards
legal framework for administrative activity between the EU and national bodies
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(Europeanization of administrative law). The administrative law based only on the
principle of territoriality would certainly not respond to the requirements of the
time or the process of European Union unification, which basically has cross-border
communication in all spheres. As long as the administrative legal order is subject
to European influence, this impact will bring additional optics to the constitutional
control of the administrative activity.
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Mikëpritja e turistëve, rezultat i menaxhimit të burimeve njerëzore
Ardian Ramadani
Abstrakt
Menaxhimi I burimeve njerëzore luan nje rol shumë të rëndësishëm në mikepritjen e turisteve
të vendeve të ndryshme, I cili mban timonin e zhvillimit të biznesit. Me ofrimin e produkteve
turistike janë marrë shumë studiues te cilit kanë dhënë kontributin e tyre , por prap se prap
nuk jan tersisht të kënaqur edhe pse cdo ditë zhvillohen teknika të reja për një mundësi më të
mirë për biznese të ndryshme , e sidomos në ato vende ku fluksi I turisteve është në një masë
më të madhe. Janë dhënë shumë teori te cilat datojnë që nga shekulli XVIII dhe përdoren edhe
sot e kësaj dite.
Pyetja kerkimore e këtĳ punimi është: Si mundë të arrihet eficienca maximale nga Menaxherët
e burimeve njerëzore. Duke u bazuar në thelbin e pyetjes kerkimore ne kemi anketuar
menaxheret e burimeve njerezore në sektorin e turizmit shëndetësor, se cka mund te
i motivoj ata për të pasur një rezultat më eﬃcient në kerkesat e turisteve dhe kerkesat e
pronarve për permbushjen e objektivave të BIZNESEVE.Qëllimi i këtĳ studimi është zhvillimi
i performancës së Burimeve njerzore drejt profesionalizmit në fushën e turizmit duke ruajtur
stafin aktual përmes motivimit më të mirë.
Metodologjia e përdorur për studimin është sasiore.
Për botën akademike studimi është për të kuptuar si kompleksiteti, ngjashmëritë dhe dallimet
e mjeteve të përbashkëta të motivimit për organizatat hoteliere kur është e nevojshme të
perdoren teorit të ndryshme si dhe menyra të motivimit si për punonjesit po ashtu edhe për
Menaxheret
Si konkluzion ky studim sugjeron një “model të motivimit për bizneset hoteliere” nxitur nga
literatura e shfrytëzuar dhe rezultatet e hulumtimit.
Fjalë kyçe: Turizem, ekonomi, performancë, motivim.

1.1.
Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtĳ punimi është që të studiohet zhvillimi dhe menaxhimi burimeve
njerëzore në i Turizmin shëndetësor të Kosovës me theks të veçanet menaxhimi
i burimeve njerëzore në rajonin e Anamoraves nëpërmjet të cilit synohet dhënia
e një kontributi në zgjidhjen e modeleve më të mira të menaxhimit të burimeve
njerëzore në turizmin shëndetësor të Kosovës. Punimi do të mundësoj njohjen nga
afër për strategjitë e përdorura në menaxhimin e burimeve njerëzore në rajonin e
Anamoraves dhe njohjen me strategjitë më të përshtatshme duke bazuar në analizat
e bëra dhe shfrytëzimin e literaturës shkencore të Burimeve njerezore të bazuara në
praktikat e mira të zbatuara nga bartësit e zhvillimit të MBNJ në vendet e ndryshme
Në funksion të qëllimit do të jepen vlerësime në lidhje me modelin e menaxhimit
të burimeve njerëzore, që do të sigurohet nga burimet njerëzore në qendrat termale
turistike shëndetësore qe ndodhen ne rajonin e Anamoraves përmes pyetësorit,
edhe konkluzionet e nxjerra do të mundësojnë realizimin e qëllimit të këtĳ punimi
1.2.
Objektivat e punimit
Për të përmbushur qëllimin e studimit, janë përpiluar objektivat përmes të cilave
synohet të përmbushët qëllimi i këtĳ studimi e që janë:
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•
Njohja me aspektet teorike në lidhje me problemet e menaxhimit të burimeve
njerëzore në turizëm shëndetësor,
•
Përcaktimi i metodologjisë së studimit,
•
Analiza e pyetësorëve, për burimet njerëzore në Rajonin e Anamoraves;
Nxjerrja e konkluzioneve;
•
Studimi do të realizohet konkretisht nëpërmjet analizës dhe identifikimit të
pikave të forta & dobëta, që do të mundësoj menaxhimin e burimeve njerëzore në
Hotelieri.
1.3.
Pyetjet kërkimore
Studimi synon që të analizojë dhe të njohë nga afër formulimin dhe zbatimin e
menaxhimit të burimeve njerëzore në Hotelierin e Kosoves me theks te veçanet në
Rajonin e Anamoraves . Për të arritur këtë qëllim, studimi do të japë përgjigjeje
nënpyetjeve kërkimore si më poshtë:
Cilët janë metodate për zhvillimin e burimeve njerëzore në Hotelierin e
Kosovës?
Cfare duhet te bejen mbnje per zhvillim eﬃcient te turizmit shëndetësor?
A ekziston koordinimi i aktiviteteve në mes të aktorëve relevant në marrjen e
vendimeve strategjike për menaxhimin e burimeve njerëzore?
A janë të studiuara kapacitetet e turizmit shëndetësor në Kosovë?
1.4.
Hipoteza
H1. Turizmi shëndetësor rezultat i menaxhimit te burimeve njerëzorë
II. Rishikim i Literaturës
Rishikimi i literaturës përbën komponentë mjaftë të rëndësishëm gjatë përgatitjes
së punimit shkencor , për arsye se krahas sigurimit të interpretimeve të reja vihen re
edhe pikëpamje kundërshtuese nga mendimtar të ndryshëm për çështje të caktuara.
Rishikim literaturës do të rrisë njohuritë mbi temën, do të identifikojë zbrazëtësirat
në literaturë si dhe do të vazhdojë rrugën nga ndërtimi i teorive të reja mbi të dhënat
ekzistuese.
1. Pyetja kërkimore, hipoteza dhe metodologjia e punimit
Pyetja kërkimore e këtĳ punimi është: Si mundë të arrihet eficienca maximale nga
Menaxherët e burimeve njerëzore. Gjithashtu si nën pyetje të tjera janë se cilat
janë arsyet e ndryshimit të mundshëm të vendit të punës, sa janë pjesëmarrës në
vendimmarrje së bashku me stafin menaxherial dhe a merren për bazë rekomandimet
e tyre. Trajnimi i stafit të hotelerisë, gjithashtu është një prej faktorëve shumë të
rëndësishëm që luan në motivimin e punëtorëve të hotelerisë, duke i profesionalizuar
në lëminë e vet dhe duke I motivuar edhe më tepër që ta duan dhe ta ushtrojnë
profesionin e tyre.
Hipoteza e këtĳ punimi është që profesionalizimi i punëtorëve në turizmin
shëndetësor dhe motivimi i tyre ndikon në zhvillimin e turizmit.
Duke marrë një mostër reprezentative ne kemi anketuar punëtorët e sektorit të
turizmit shëndetësor, se çka i motivon ata që të qëndrojnë në punën ku punojnë.
Këtë hipotezë jemi munduar që ta argumentojmë duke zhvilluar një anketë me 168
punonjës kryesisht staf ne Hotelierin dhe reatuarante të qendrave termale që punojnë
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në hoteleri. Selektimi i respodentëve është realizuar në mënyrë të rastësishme, duke
anketuar punonjësitë të cilët punojnë në hotele dhe restorante.
Të anketuar janë rreth 80% punonjës të restauranteve dhe rreth 20% punonjës të
hoteleve. Hulumtimi është realizuar në tërë territorin e Kosovës në janar të vitit 2018,
dhe ka zgjatur 27 ditë. Metodologjia e përdorur për studimin është sasiore.

2. Analizë, interpretim të dhënash
Zhvillimi, nxitja dhe synimi i motivimit të punëtorëve është lëmi e rëndësishme në
veprimtarinë e biznesit. Çdo aktivitet biznesor është i kushtëzuar nga motivimi i
individit, gjegjësisht ndërmarrësit si pronar i mjeteve në realizimin e detyrave
prodhuese apo shërbyese të përcaktuara si qëllim i motivimit për krĳimin e të
ardhurave që shërben si bazë e mbulimit të nevojave dhe kënaqësisë së tĳ.
Motivimi i një individi është një kombinim i dëshirës dhe energjisë të drejtuar kah
arritja e qëllimit. Influencimi i motivimit të dikujt do të thotë, ta bëshë atë të dëshiroj
atë çfarë ju e dini se duhet ta bëni (Boxall, P. and Purcell, J. 2003, 89).
Nevojat janë motivi kryesor i individit dhe ato trajtohen në aspekte të ndryshme
në çdo teori shkencore të motivimit. Motivimi definohet në shumë mënyra. Sipas
leksikonit psikologjik motivimi është “sjellja që synon kah ndonjë qëllim, i cili nxit
nevojën e shkaktuar nga njeriu”. Motivet gjithnjë i shkaktojnë sjelljet e caktuara.
Ato në aspektin e faktorit psikologjik janë të ndryshme, në formë të emocioneve,
instinktit, afektit etj. Shpeshherë njerëzit nuk kuptojnë as vetë pse bëjnë diçka ose
nëse këtë e dinë, nuk dinë t’i shpjegojnë motivet e tyre. Sipas teorisë psiko-analitike
shumë motive janë të pavetëdĳshme. Motivimi është impuls i cili cakton, mban dhe
synon sjelljen e njeriut. Ai rrjedh nga dukuria e raporteve në mes të sjelljeve dhe
të plotësimit të nevojave. Te çdo njeri ekziston një potencial energjik, motivimi e
mban aksionin që njëherë është filluar dhe synon plotësimin e ndonjë nevojë (vlerë).
Për kryerjen e suksesshme të detyrave individi duhet të jetë i aftë. Nëse ai nuk ka
aftësi për kryerjen e detyrave nuk do t’i ndihmojë kurrfarë motivi dhe stimulimi.
Psikologët në këtë aspekt dallojnë aftësinë mekanike, aftësinë e koordinimit, aftësinë
intelektuale dhe aftësinë kreative, kështu që raportet e inter-aksionit në mes aftësie
dhe motivimit na paraqesin përformancën që do të thotë: Përformanca = Aftësia x
Motivimi (Bryan Bergeron , 2003, 18)
Në hulumtimin tonë jemi fokusuar te knaqshmëria e punëtorëve me punëdhënësin,
duke analizuar se a janë të motivuar punëtorët me pagat që kanë dhe sa trajnohen
ata gjatë karrierës së tyre në atë kompani.
Struktuara e të anketuarve e të anketuarve sipas gjinisë është 85.7% meshkuj, ndërsa
14.3% femra. Vlenë të thejsohet që femrat që janë anketuar pozita e tyre kryesisht ka
qenë recepcioniste apo punonjëse në administratë. Në realitet përqindja e femrave
që punojnë si kamariere është ende e vogël. Kjo është një tabu që ndoshta duhet
që të thehet në të ardhmen dhe duhet që të punohet për motivimin e tyre për këtë
profesion.
Të anketuarit sipas statusit martesor janë pothuajse të ngjashëm, janë anketuar 57%
të martuar dhe 43% beqarë. Moshen e të anketuarve kryesisht ju përket tri ndarjeve
që i kemi bërë: 15-24 vjeç 42.9% dhe po aq janë anketuar të moshës 25-34 vjeç. Ndërsa,
35-44 vjeç janë anketuar 14.3%. Vlen të theksohet që mostra ka qenë e rastësishme.
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Mbi gjysma e të anketuarve janë studentë 57%, me shkollë të mesme 14.3%, ndërsa
me fakultet 28.7%.
2.1.
Interpretimi i të dhënave
Në kuadër të këtĳ hulumtimi është analizuar përvoja e punës në hoteleri, ku mbi
gjysma e të anketuarve apo 57.1% janë deklaruar që kanë përvojë në mes 1-3 vite.
Përvojë, 4-7 vite punë janë deklaruar 28.6 përqind dhe vetëm 14.3% janë deklaruar
që kanë përvojë mbi 8 vite në sektorin e hotelerisë (shih tabelën 2).
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Shumica e të anketuarve apo 85.7% nuk kanë të kryer shkollë adekuate për hoteleri,
por punojnë në sektorin e hotelerisë.
Sa i përket knaqshmërisë për pagën që marrin punonjësit e sektorit të hotelerisë
vetëm një pjesë e vogël prej 28.6% janë të kënaqur me pagën që marrin, përkundër
atyre 71.4% të cilët nuk janë aspak të kënaqur me pagat e tyre. Po e njëjta përqindje e
të anketuarve mendojnë që meritojnë pagë më të madhe. Sa i përket pushimit vjetor
mbi gjysma e të anketuarve apo 57.1% janë deklaruar që ju paguhet, për dallim me
një pjesë 42.9% të cilëve ende nuk ju paguhet pushimi vjetor.
Shqetësuese në këto rezultate është se vetëm 14.3% kan marrë pjesë në trajnime për
sektorin ku ata punojnë. Ndërsa, 85.7% janë deklaruar që nuk kan marrë pjesë në
trajnime asnjëherë.
Në figurën 4 shihet që 41.1% e të anketuarve nuk janë fare të motivuar mirëpo punën
që ata bëjnë është thjesht sepse nuk mund të gjejnë punë tjetër. Paga i motivon
vetëm 28.6% të anketuarve. Ndërsa, trajtimi i mirë për punë dhe kushtet e mira, janë
motivim për 16.1%, përkatësisht 14.3% e të anketuarve.
Nga të anketuarit vetëm 14.3% mendojnë që karrierën e tyre do ta përfundojnë në
punën që janë duke bërë në sektorin e hotelerisë. Ndërsa, 85.7% nëse do të ju jepet
rasti do ta ndryshojnë dhe rregullisht mendojnë për një punë tjetër.
Konkluzione/ Rekomandime
Sipas analizave dhe rezultateve mundë të konkludojm se sektori i hotelerisë është
ende i pa zhvilluar, pasi që ende është numër i vogël i gjinisë femrore që punojnë në
këtë sektor. Gjithashtu, të punësuarit janë kryesisht studentë apo nxënës të shkollave
të mesme dhe pa edukimin adekuat për turizëm. Të punësuarit në hoteleri janë
kryesisht të rinjë dhe vetëm një përqindje e vogël mbi moshën 34 vjeçare. Gjithashtu,
një anë negative është që mbi gjysma e punonjësve kanë eksperiencë vetëm 1-3 vite
në këtë fushë, kjo nënkupton që në momentin që ju jepet mundësia për një punë më
të mirë, janë në gjendje që ta ndryshojnë punën e tyre. Gjithashtu, punonjësit nuk
janë të kënaqur me pagat nga hoteleria dhe duhet që të kemi një zhvillim më të madh
në mënyrë që të kemi edhe ngritje të pagave në këtë sektor.
Një tjetër faktor që ndikon në zhvillimin e hotelerisë është edhe trajnimi i stafit të
tyre, që në këtë hulumtim vërtetuam që është shumë i ulët numri i stafit të trajnuar.
Vlen të përmendet që shumica e të anketuarve nuk mendojnë që ta përfundojnë
karrierën e tyre në profesionin aktual.
Nga të gjeturat e këtĳ hulumtimi ne rekomandojmë që të ngritët vetëdĳa së pari te
prindët e fëmĳëve dhe vetë nxënësit për shkollat e mesme profesionale në mënyrë
që të profesionalizohen në këtë fushë. Gjithashtu, inkurajimi i gjinisë femrore në
këtë sektor duhet të jetë më i lartë. Të shtohet kontrolli nga inspektoriati i punës
dhe tu bëhet presion më i madh pronarëve në pagesën e kontributeve pensionale
dhe pagesën e pushimit vjetër sipas ligjit në fuqi, në mënyrëqë punëtorët të jenë më
të motivuar dhe të japin kontributin e tyre në këtë fushë. E rëndësishme është që
qeveria të mendojë për një program për trajnimin e stafit të hoteleve në mënyrë që
ata të ofrojnë shërbime profesionale për klientët e tyre, që më pastaj do të vĳe deri te
ngritja e të hyrave në përgjithësi.
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Abstract
Introduction: The biological formation of students takes a special importance because of the
fact that we increasingly have an unstoppable evolution of biological concepts and great
achievements of this field in everyday practice. The biological formation in our school is
conceived as a sequence of concepts according to a logical order extended from the lower
grades 3, 4 and 5 until the last year of high school. These concepts are being treated in a
general manner according the integrating principles (both interlinked and within the subject).
Until 2004, in the Albanian education system, pupils learned through a textbook, as there
was a single textbook for diﬀerent subjects and classes. In the academic year 2006-2007, the
Ministry of Education and Science (MES) reformed the process of publishing, printing and
distributing the school textbooks of the pre-university education system. In the recent years
the textbook of the student is no longer part of the oﬃcial curriculum of the subject. Each
teacher can choose the textbook from many kinds oﬀered. Methodology: For this study were
used interviews, focus groups and a structured questionnaire composed by 9 questions. The
study was conducted in 4 primary schools distributed in Vlora and Fier city. Conclusions:
Based on this analysis, we understood how eﬀective these textbooks are. We can say that
is done a noticeable improvement over the years in writing and editing of biology school
textbooks.
Keywords: Alternative textbooks, student, teacher, questionnaire.

Introduction
Studying the sciences requires an understanding of two things: terminology and
concepts. Science textbooks are the ultimate source of science knowledge in many
science classrooms. [1-3]. Textbooks often present enormous amount of information
[4, 5] and may give only superficial coverage, which discourages conceptual thinking,
critical analysis, and evaluation [6].
The textbook is a book used as a standard source of information for formal study
of a subject and an instrument for teaching and learning [7]. It should be regarded
as one of the many sources teachers can draw upon in creating an eﬀective lesson
and may oﬀer a framework of guidance and orientation. A textbook is a manual of
instruction or a standard book in any branch of study. They are produced according
to the demand of the educational institutions. Textbooks are usually published
by one of the four major publishing companies, although most textbooks are only
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published in printed format, some can now be viewed online as the electronic books.
It is also a teaching tool (material) which presents the subject matter defined by the
curriculum [8].
Robert dictionary defines it as “a didactic work that contains, in a convenient format,
the essential elements of a science, techniques and especially the knowledge which is
required by the scholar programs”. The textbook is “a printed volume, structured in
order to enroll in a learning process, with the purpose of improving its eﬃciency [9].
It has the following characteristics: performs diﬀerent functions associated with
learning, serves to achieving some objectives, and suggests diﬀerent types of
activities, likely to support the learning process.”
Textbooks play an important role in science classrooms and it is essential to investigate
the quality of textbooks, particularly in the area of the sciences.
The elaboration of a textbook requires crossing the following stages: projecting,
editing, testing and evaluating the textbook. The projection of the textbook must take
into consideration the target group, must mention the functions, the structure and the
characteristics of the textbook (the type of the promoted learning, the types of items
etc.). The drawing up of the textbook should be done in two steps: editing a chapter
and editing the whole textbook. The drawn up chapter should represent a sample
that reflects the author’s vision regarding: the report information/ methodological
knowledge, the typology of the activities suggested to the students, the quantity of
exercises and problems etc.
Currently in Albania, textbooks are produced by diﬀerent publishing companies
and there are sometimes 6 alternatives for a subject and class. This has brought some
diﬀerent issues. It is not only the teachers who have a significant impact on the use
and modification of textbooks; the learners’ reaction to textbooks needs to be taken
into consideration as well. For the learners the textbook is one of the most important
sources of contact they have with the subject. It is a framework or guide that helps
them to organize their learning. It is helpful to involve students in the process of
adapting textbooks. Consequently, they would feel that their needs are respected
and they would feel much more motivated to successfully finish the course [7].
Diﬃculties on selecting the best textbook (teachers and students) [7] suggests that,
in order to minimize diﬃculties when selecting textbooks, teachers should: use the
textbook as a resource for students, but not the only resource; use a textbook as a
guide, be free to modify, evaluate, develop, change, eliminate, or add to the material
in the textbook, supplement the textbook with lots of outside readings.
The instruments which are most frequently used in assessing school textbooks
operate with the following categories of criteria: i) the quality of the scientific content
of the textbook; ii) the quality of the didactic transposition of the scientific content;
iii) the quality of the drawing up; iiii) the quality of the illustration [7].
The expansion of the market has made many unprofessional people to become part
of the school textbook, damaging the image of the materials used in the school and
that, for the sake of truth, rely mainly on the textbook, although in the world learning
resources and learning has been greatly expanded [10, 11].
The translation of many texts (mainly from Italy) has had serious problems due to
the lack of language and professional adaptation, but also the fact that instead of
adapting, which would be the best way for their introduction into the country, have
undergone a direct translation. Adapting a textbook to fit actual needs of a group
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of learners is a demanding and time-consuming process. Apart from lack of time
and resources that majority of teachers state to be the main obstacles in adapting
textbooks, teachers also need training and experience in modifying textbooks.
Statement of Problem:
The "Altertekst" program the last decade has seen important developments in the
field of texts. By 2004, in the Albanian education system, pupils learned through
a unique textbook. In the academic year 2006-2007, the Ministry of Education and
Science (MES) reformed the process of publishing, printing and distributing the
textbooks of the pre-university education system. In this context, the Ministry of
Education and Science published the relevant guideline on the liberalization of
textbook production by allowing more than one alternative for each subject. Based
on the above, we conducted a research on the eﬀects of alternative biology textbooks
in student performance during 2015- 2017.
Purpose of the Study: The study is concerned on the eﬀects of alternative biology
textbooks in student performance. Accordingly, the objectives were:
•
Determine the importance of the biology text.
•
Determine how the biology books are formulated.
•
Determine whether the books are translated or formulated in Albanian.
•
Based on the study, we can conclude how reform in the 9-year education
system has aﬀected.
•
The importance of alternative biology school textbooks on student
performance.
Materials and methods
From the methodological point of view, a whole set of quality methods have been
used for this study, such as:
a)
Semi-structured interview that allows participants to talk about a variety of
issues in their own way.
b)
Survey, which enables participants to provide information on study issues.
c)
Focus groups, as a semi-structured discussion and organized with a small
group of people.
d)
Analysis of oﬃcial documents and literature related to study questions.
Scientific research has been conducted over three years from 2015 to 2017. As
subjects of research, 20 teachers and 100 students were randomly selected. Based on
the discussions we came to the conclusion that the study was conducted in the 6th
and 7th grades. Interviews, focus groups and a questionnaire were conducted with
these subjects. Teacher and student questionnaires are diﬀerent from each another.

Results and discussions
Total data for 100 pupils: were taken from 4 primary schools, two from the city of Vlora
and two other from Fieri city. Table 1 presents the student questionnaire consisting of
9 questions. The data obtained from the study were specifically analyzed.
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Tab. 1. Student questionnaire
Student questionnaire
1.

Is the textbook material enough or do you get a notes?

2.

Has been respected in the textbook the theoretical material / image ratio?

3.

Do you think the text exercises are suﬃcient?

4.

How eﬀective are the figures used in the textbook?

5.

Is included in the exercises all theoretical information?

6.

Do you think the exercises are divided into diﬀerent levels of diﬃculty?

7.

Do you notice incomprehensible exercises in the textbook?

8.

Are there any words that seem incomprehensible?

9.

Do you think that these books are suitable for you?

There is a noticeable improvement over the years concerning the scientific information
amount in textbooks. Students do not need to get notes. The new concept of textbook
gives more space to the development of student’s scientific argumentation. This is
represented in the first question where about 95 % (alternative a) of the students
reacted positively related to the amount of theoretical information.

Fig.1. Student questionnaire analysis (1-3)
Although in the first year of the analysis, the percentage of students with a negative
opinion for the other two questions was relatively high 19 %, this percentage was
almost eliminated in 2017 (3%). This noticeable change is due to the professional
work done during these years in the elaboration of school textbooks, possibly
inspired by high commercial competition but also by a growing demand from the
Ministry of Education and Sport.
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Fig.2. Student questionnaire analysis (4-6)
Despite of the fact that has been a positive assessment regarding the other three
questions, we notice an improvement over the years. The eﬀectiveness of the figures
used has increased considerably in 2017 (95.6%), as well as the involvement of all
theoretical material in exercises or the use of exercises at diﬀerent levels of diﬃculty.
We think that this change has come as a result of the appreciation of teachers' opinion
over the years.

Fig.3. Student questionnaire analysis (7-9)
The same situation is noted also for the use of incomprehensible words or exercises
in the textbooks. It is worth mentioning the fact that we have an over-increasing
appreciation regarding the suitability of biology textbooks in use.
In teacher’s analysis we notice a positive growth assessment regarding the issues
taken under consideration. Table 2 presents teacher questionnaire.
Tab. 1. Teacher questionnaire
Teacher questionnaire
1.

Are there any shortcomings in the scientific information in certain topics?

2.

Has been respected in the textbook the theoretical material / image ratio?
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3.

Is the textbook equipped with contemporary knowledge and carefully written?

4.

Is the textbook written in accordance with the needs, interests and abilities of students?

5.

Do you think they influence positively the performance on students’ performance?

6.

Are the text exercises suﬃcient?

7.

How eﬀective are the figures used in the textbook?

8.

Is included in the exercises all theoretical information?

9.

Do you observe exercises that are not included in the theoretical material?

10. Do you notice incomprehensible exercises in the textbook?
11. How is the ratio between theoretical and practical exercises?
12. Are the books translated or written in Albanian language?
13. Are there any words that seem incomprehensible or not scientific terms?

Although in the first year of the analysis, the percentage of teacher with a low
positive opinion about shortcomings in the scientific information or contemporary
knowledge was low this percentage was almost eliminated in 2017 (3%). We think
that this change has come as a result of the appreciation of teachers' opinion over the
years.

Fig.4. Teacher questionnaire analysis (1-5)
The positive opinion regarding the writing and editing of the textbooks in accordance
with the needs, interests and abilities of students makes more believable the fact that
this textbooks influence positively on students’ performance (99%).
Conclusions
Based on the analysis we can say that is done a noticeable improvement over the
years in writing and editing of biology school textbooks. This improvement comes
as a result of the appreciation of teachers' opinion over the years, inspired by
high commercial competition but also by a growing demand from the Ministry of
Education and Sport.
It should be noted that alternative biology textbooks have more and more positive
impact on student's performance. We hope that the improvement made in respecting
the needs, interests and abilities of students during the writing and editing process
will continue because have a positive impact on the student's performance.
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Çështje të identitetit kombëtar në arsimin në gjuhën shqipe në Mal të Zi
Dr. Nail Draga
Qendra Kulturore Ulqin
Abstrakt
Trajtimi i çështjeve nga fusha e arsimit në mjediset multinacionale paraqet çështje me interes
të veçantë dhe si e tillë meriton një qasje shumëdimensionale. Vet fakti se Mali i Zi është
mjedisi me multinacional në Evropën Juglindore është motiv dhe nxitje e mjaftueshme për
studiues të profileve të ndryshme për të dhënë kontributin e tyre profesional në ketë aspekt.
Dhe një mundësi e tillë ekziston tash në pluralizëm sepse nuk ekzistojnë me tema tabu,
paragjykimet dhe pasojat sikurse në monizëm.
Ndonëse në pluralizëm në fushën e arsimit janë bërë ndryshime megjithate shqiptarët
ballafaqohen me probleme të shumta, e kjo ka të bëj sidomos me programet mësimore në
veçanti me lëndet e identitetit kombëtar, që duhet të jetë çështje parësore për të gjith ne.
Në këtë aspekt me së paku janë të nevojshme deklaratat formale të zyrtarëve të ndryshëm, por
duhet të respektohen ligjet dhe aktet demokratike ndërkombetare, për mjediset e ndryshme
multinacionale. Për veprime konkrete nevoitet vullneti politik i pushtetit, sepse edhe arsimi
është politizuar tej mase. Andaj për ndryshime konkrete e cilësore duhet inkuadruar edhe
kuadrat shqiptare që janë të dëshmuar në profilet e tyre profesionale.
Fjalët kyçe: arsimi në shqip, Mali i Zi, programet mësimore, tekstet shkollore, kudri mësimor,
kuadri drejtues, edukimi, identiteti kombëtar

1. Sfidat e arsimit në gjuhën shqipe
Pjesëtarët e popullit shqiptarë në Mal të Zi, dallohen nga pjesëtarët e popujve të tjerë
në ketë mjedis, sepse janë të vetmit që nuk i përkasin popujve sllavë. Si të tillë ata
kanë gjuhën, kulturën, traditën dhe identitein e tyre të veçantë. Si popullsi autoktone
kanë shpërndarje territoriale në pjesën juglindore të Malit të Zi, përgjatë kufirit më
Shqipërinë dhe Kosovën, në kuadër të gjashtë komunave(Ulqin, Tivar, Podgoricë,
Plavë, Guci e Rozhajë).
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë(2011) ata janë rreth 5% e popullsisë së
përgjithshme. Por, duhet cekur se ky numër më parë ka qenë më i lartë, por emigrimi
në botën e jashtme ka ndikuar që numri i përgjithshëm i popullsisë shqiptare të bie
vazhdimisht. Madje duhet cekur se nëse vazhdon ky trend i emigrimit më tepër
shqiptarë nga Mali i Zi do të ketë në botën e jashtme se sa në viset shqiptare në këtë
mjedis.
Duke marrë parasysh së Mali i Zi është mjedis shumënacional, ruajtja dhe mbrojtja
e identitetit kombëtar të popujve në kuadër të kërĳ shteti paraqet obligim shtetëror
sipas standardëve ndërkombëtare. Ndërsa sa është punuar në këtë drejtim paraqet
çështje të veçantë ku meritor për të diskutuar janë pjesëtarët autentik të popujve
përkatës. Andaj duke marrë parasysh se ruajtja e identitetit në këtë mjedis paraqet
çështje jetike, fusha e arsimit është baza e identitetit kombëtar shqiptar. Pra kemi të
bëjmë më një çështje komplekse, me plot sfida dhe sakrifica, varësisht prej rrethanave
shoqërore, përkatësisht të politikës së pushtetit.
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2. Shkollat dhe infrastruktura shkollore
Në viset shqiptare në Mal të Zi, shqiptarët e zhvillojnë mësimin në gjuhën shqipe në
12 shkolla fillore(4 në Ulqin, 1 Krajë-Tivar, 4 Malësi, 1 Guci, 1 Plavë dhe 1 Rozhajë)
dhe 4 të mesme(1 në Ulqin, 1 Tuz dhe 1 Plavë të cilat janë publike dhe 1 jopublike në
Ulqin).Shkollat ku mësojnë nxënësit shqiptarë me përjashtime janë objekte të të vjetra,
të ndërtuar para 40 vjetëve dhe nuk sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për nxënësit.
Këtyre shkollave po ashtu duhet shtuar edhe numrin e shkollave të ndara(nga
kl.I-IV) të cilat janë pothuaj të amortizuara dhe si të tilla edhe të papërdorshme. Si
rast konkret ne këtë aspekt mund të na shërbejnë shkollat në komunën e Ulqinit, e
sidomos ajo në Dacaj të Rozhajës.
Ne këtë komunë të gjitha shkollat janë të ndërtuara para 40 vjetëve dhe ate me
ndihmën solidare të vendeve të ndryshme. Madje edhe nëse ka investime ato janë
minimale në formë kozmetike dhe nuk i plotëson nevojat ekzistuese. Por para dy
vitëve kemi një moment pozitiv ne lidhje me restaurimin e një shkolle fillore. Fjala
është për SHF ”Bedri Elezaga” në Katërkollë të Anës së Malit(Ulqin). Ky objekt është
lëshuar në funksion në vitin 1972, dhe nga ajo kohë ka pasur intervenime kozmetike,
por në vitin 2016 pasi është amortizuar shumë është realizuar restaurime komplet,
duke ofruar kushte optimale për nxënësit e kësaj shkolle. Ndërsa problem mbesin
objektet shkollore në paralelet e ndara (Shtodër, Kllezën dhe Fraskanjel) që janë
të tipit të montazhës dhe si të tilla janë të papërdorshme dhe të rrezikshme për
funksionin arsimor.
Nga të dhënat që disponojmë në shkollat në viset shqiptare që janë në kuadër
të gjashtë komunave në Mal të Zi (Ulqin, Tivar, Tuz, Guci, Plavë dhe Rozhajë)
vazhdimisht ka munguar vullneti i pushtetit për të investuar, e më ketë për të
ndryshuar infrastruktura shkollore.
Në ketë aspekt edhe pse kërkesat kanë qenë të vazhdueshme, qoftë nga drejtorët e
shkollave, subjekte të ndryshme politike e jo politike, çdo gjë ka mbetur vetëm në
formën e kërkesave të përseritura nga njëra anë dhe të premtimeve të vazhdueshme
nga ana tjetër.Objekti i Shkollës fillore në Dacaj të Rozhajës, është dëshmi autentike
e një konstatimi të tillë!
3. Programet mësimore
Ndër çështjet me delikate të arsimit të shqiptarëve në shkollat me mësim në gjuhën
shqipe paraqesin programet mësimore. E dhëna se në Ministrinë e Arsimit të Malit
të Zi nuk është i punësuar asnjë shqiptar që merr pjesë ne hartimin e programeve
mësimore për shkollat më mësim në gjuhën shqipe dëshmon qendrimin unitar në
fushën e arsimit, duke eliminuar realitetin nacional në këtë mjedis. Nuk është e
mjaftueshme të arsimohesh dhe edukohesh në gjuhën shqipe, por çfarë programësh
mësimore janë në përdorim. Ose edhe më saktë sa ato programe mësimore janë në
favor të identitetit kombëtarë. Pikërisht, këtu qendron çështja e esenciale e problemit
përkatës.
Programet mësimore kanë ndryshuar varësisht prej rrethanave shoqërore. Nga ky
aspekt vlen të cekët periudha nga viti 1968-1981, ku ishte koha e rilindjës arsimore e
kulturore e shqiptarëve në Mal të Zi. Por,pas ngjarjëve në Kosovë në vitin 1981 kur
filloi fushata antishqiptare nga strukturat e pushtetit, pasojat e para ishin në fushën e
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arsimit, ku në sajë të programëve mësimore nxënësëve shqiptarë iu është imponuar
vazhdimisht të mësojnë për të tjerët dhe jo për vetën. Këtu kryesisht mendoj për
lëndet e identitetit kombëtar si historia, gjuha shqipe dhe letërsia, kultura muzikore
dhe kultura figurative.
Por, pas vitit 1990, më miratimin e pluralizmit, filluan të bëhën ndryshime cilësore
programore, që ka të bëjë më lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa për lëndet
tjera gjëndje është identike si më parë, që është për çdo kritikë.
Shpërndarja territoriale e popullsisë shqiptare
në Mal të Zi
(sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2003)
Kështu po qëse analizohet programi i
lëndës së historisë del së nxënësi shqiptarë
mëson çdo gjë për të tjerët dhe pothuaj asgjë
për historinë kombëtare. Kështu p.sh. nëse
analizojmë programin nga lënda e historisë
nga klasa e VI-IX të shkollës fillore, nxënësi
shqiptarë në shkollën më mësim në gjuhën
shqipe, është i privuar të mos mësojë asgjë
nga historia kombëtare dhe si i tillë të
jetë injorant në krahasim me nxënësit të
përkatësisë sllave. Pra, nuk iu mundësohet
të mësojë për historinë e vet kombëtare, por
të mësojë historinë e të tjerëve përkatësisht
atyre sllave. Kështu në kl.VI ai mëson një
njësi mësimore nga historia kombëtare apo
thënë në shifra 1.43%, në klasë të VII, një
njësi mësimore apo 1.23%, në klasë të VIII, një njësi mësimore apo 0,77% dhe në klasë
të IX dy njësi mësimore apo 1.17%(!?). Pra nxënësi shqiptar është i hendikepuar
sepse ai pothuaj nuk mëson asgjë për vetën e çdo gjë për sllavët(!!). Dhe s’ka se si
të jetë ndryshe sepse këto programe mësimore i kanë hartuar malazezët për vete
e jo për shqiptarët. Identike është situata edhe me programin e kulturës muzikore
ku dominojnë këngët sllave e ato shqiptare janë në minimum. Atëhër bëhët pyetja
si të ruhet dhe mbrohet identiteti kombëtar me programe të tilla, që janë në favor të
pabarazisë nacionale në një mjedis multinacional.
Nuk ka dilemë se kemi të bëjmë hegjemonizmit arsimor, që nuk është në favor të
demokracisë dhe të barazisë nacionale në një mjedis multinaciona!
4.Tekstet shkollore
Dihet se në sajë të plan-programëve arsimore hartohën edhe tekstet shkollore të cilat
luajnë rol të veçantë në edukimin dhe arsimin e nxënësve.
Opinioni i gjerë e ka të njohur së nxënësit shqiptarë më mësim në gjuhën shqipe
në Mal të Zi, nga viti 1981, pas ngjarjëve në Kosovë iu ndaluan përdorimi i tekstëve
shkollore të botura në Prishtinë me motivacion së gjoja janë të papërshtatshme ne
aspektin ideologjik. Ishte ky një veprim përfid i pushtetit për të ndaluar përdorimin
e botimëve të literaturës shkollore të botuar në Prishtinë, sepse ato ishin tekste me
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frymë kombëtare, që ishte në kundërshtim me synimet politike të pushtetit të kohës
në Mal të Zi. Këtu filluan të përdorën tekste të përkthyera nga gjuha serbe në gjuhën
shqipe që u botuan në Podgoricë dhe Beograd. Tekstet e tilla me një përkthim të
dobët në gjuhën shqipe ishte nën çdo nivel dhe të papërshtashme dhe të dëmshme
për identitetin kombëtar të shqiptarëve në procesin mësimor.
Pas rënies së sistemit monist nga viti 1990 e më pas gradualisht gjendja ka filluar të
ndryshoj, por jo sipas kërkesave të shqiptarëve. Edhe tash të gjitha tekstet shkollore
janë me autorë sllav të përkthyera në gjuhën shqipe, pra janë jo origjinale me
përjashtim të teksteve nga lënda e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, që janë më autorë
shqiptarë, dhe si të tilla nuk plotësojnë kriteret e identitetit për shqiptarët në këtë
mjedis.
Vitëve të fundit janë lejuar për përdorim një numër i konsideruar i teksteve të botura
në Prishtinë e ate kryesisht për shkollat e mesme, që paraqet zgjidhje të përkohshme
për disa lëndë mësimore.
5.Shkollimi i kuadrit arsimor
Kuadri arsimor që punon në shkollat më mësim në gjuhën shqipe shkollim superior
e ka kryer në të kalurën por edhe tash kryesisht në Kosovë dhe nga viti 1992 edhe
në Shqipëri etj.
Ndërsa nga viti 2004 në Podgoricë në kuadër të Univeristetit të Malit të Zi ka filluar
të punojë grupi studimor për mësuesi në gjuhën shqipe. Kjo çështje te partitë
politike shqiptare ka qenë mjaft e politizuar, sepse subjektët politike shqiptare kanë
propozuar që ky fakultet (në realitet nuk është fakultet por grup studimor) të hapet
në ndonjë mjedis shqiptar si në Ulqin apo Tuz. Nga vera e vitit 2008, kanë diplomuar
kuadrat e para të profilit të mësuesisë(profesor të mësimit klasor). Por, duke pasur
parasysh se kanë diplomuar një numër relativisht i madh i mësimdhënësve të
profilit klasor, është e udhës që ky profil studimor të mbyllet dhe të hapët ndonjë
drejtim tjetër. Po ashtu duhet cekur se kuadrat e diplomuara në Shqipëri fillimisht
kanë pasur probleme në lidhje me nostrifikimin e diplomave, por nga viti 2004 kjo
çështje është zgjidhur sepse provimet ndryshuese janë dhënë në Podgoricë, më ç’rast
diploma e tillë është barazuar me ate të Universitetit të Malit të Zi.
Ndonëse jo në kushte të favorshme ekonomike shqiptarët nga Mali i Zi si më parë
edhe tash janë duke investuar në shkollimin superior. Ne rrethana të reja shoqërore
duhet cekur së studentët shqiptarë të cilët studiojnë jashtë Malit të Zi nuk marrin
bursa apo kredi nga Qeveria e Malit të Zi.
6. Kuadri drejtues i shkollave
Ndër çështjet e diskutueshme në vazhdimësi edhe tash në pluralizëm bën pjesë edhe
kuadri drejtues i shkollave.Në këtë aspekt gjendja është për ta dëshiruar, sepse në ca
aspekte jo qe i ngjason por madje ia tejkalon kohës së monizmit. Në vend që të kemi
decentralizim të sistemit arsimor është e kundërta kemi një centralizim nga pushteti
qendror qe ia kalon edhe monizmit.
Në veprim i tillë që tashmë është bërë proces nuk është në favor të demokracisë
dhe të pluralizmit sepse çdo gjë vendoset sipas diktatit ë Ministrisë së arsimit.
Nga një gjendje e tillë, ne në drejtimin e shkollave kemi Këshillat drejtuese partiake
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përkatësisht të pushtetit, e me ketë edhe drejtorat partiak pa marrë parasysh referncat
e tyre profesionale e personale në mjedisn përkatës. Nëse analizohen emër për emër
antarët e këshillave drejtuese të shkollave por edhe vet drejtorat del qartë, se kemi
partizimin e arsimit ma tepër se në monizëm.
Edhe pse nga viti 2008 me fillimin e funksionimit të Këshillave nacionale të popujve
pakicë në Mal të Zi, është obligim ligjor i ministrit të arsimit që të marrë mendimin
nga këshilli përkatës, me rastin e zgjedhjes së drejtorave, kemi të bëjmë me një
formalitet, sepse ministri nuk e ka përfillur mendimin Këshillit përkatës por ka
vendosur sipas shĳes së ti, përkatësisht nga diktati i partisë së tĳ.
Pasi në KKSH funksionon komisioni për arsim nga indvidë kompetent, që dĳnë
të vleresojnë kandidatët të cilët konkurojnë dhe i plotësojnë kushtet për drejtor,
mendimi i KKSH do të ishte një plus për ministrin e arsimit. Madje ai do të hiqte
nga vetja përgjegjësinë duke vendosur ashtu siç ka rekomanduar KKSH, sepse një
veprim i tillë është normë demokratike për botën e qytetëruar.
7.Rekomandime përfundimtare
1.Duke marrë parasysh çështjet kontestuese në fushën e arsimit në gjuhën shqipe në
Mal të Zi, në të ardhmën objektiv duhet të jetë kërkesa për themelimin e Bordit të
veçantë për arsimin në gjuhën shqipe në Mal të Zi, si subjekt i veçantë në kuadër të
Ministrisë së Arsimit. Si shëmbull pozitiv në këtë aspekt mund të shërbejë Belgjika,
ku ekziston bordi arsimor për popullsinë gjermane, andaj vlerat pozitive nga vendet
demokratike malutinacionale në mënyrë analoge duhet të aplikohen edhe në Mal
të Zi.
2.Në përpilimin e programëve mësimore për shkollat më mësim në gjuhën shqipe
duhet të marrin pjesë kuadrat shqiptare, duke trajtuar në mënyrë të veçantë lëndet
e identitetit kombëtarë. Sepse si të tillë kemi programe dhe tekste shkollore te
imponuara, që janë të papranueshme sepse janë kundër identitetit tonë kombëtar.
3.Në shtëpinë botuese të teksteve shkollore në Podgoricë duhet të punësohen shqiptarë
të cilët kanë njohuri përkatëse, në cilësinë e redaktorëve. Tekstet e përkthyera duhet
te kenë redaktor shqiptarë e jo shqipfolës, që duhet të punojë në përshtatshmërinë e
teksteve për nxënësit shqiptarë.
4.Përkthimi i teksteve shkollore kryesisht nga gjuha sllave (serbe apo malazeze) ka
dobësi, nga del së përkthyesit nuk e njohin lëndën përkatëse, andaj krĳohen edhe
vështirësi të mëdha në përdorimin e tyre teksteve shkollore nga nxënësit.Po ashtu
me qellim janë paraqitur të deformuara edhe toponimet e ndryshme në hapësirën
shqiptare, sipas variantës sllavisht folëse!
5. Nuk ka nevojë që çdo tekst që përdorin nxënësit shqiptarë të përkthehet në shqip,
pasi të tillat ekzistojnë të gatshme si në Prishtinë e Tiranë. Andaj, mendojmë që
numër i konsideruar tekstesh shkollore të shfrytëzohen ato të cilat janë botuar në
Prishtinë, sepse edhe programet mësimore janë pothuaj identike. Duke vepruar në
ketë mënyrë nuk humbet kohë as energji dhe teksti është më cilësor, sepse përkthimi
është kopje e origjinalit dhe vuajnë nga dobësi të njohura. Një veprim i tillë do te
eliminonte paragjykimet nga e kaluara që për fat të keq janë të pranishme edhe në
ditët tona.
6. Çështje të veçantë paraqet ilustrimi dhe dizajni i teksteve, sepse kemi të bëjmë
me perceptimin e identitetit kombëtar, ndërsa nga tekstet e imponuara nxënësi
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shqiptarë, në shumë raste është në lajthitje sepse ilustrimet nuk janë të qelluara dhe
nuk përkojnë me realitetin dhe përkatësinë kombëtare të nxënësit. Një veprim i tillë
është dështim profesional nga redaktori i botimit sepse iriton nxënësin shqiptar
duke ia mohuar identitetin kombëtar.
7. Në objektet shkollore më mësim në gjuhën shqipe nevoiten investime të
vazhdueshme e jo të rastit duke bërë restaurime kozmetike, por duke ndërtuar
objekte tërësisht të reja. Këto investime duhet të bëhën nga buxheti i shtetit, pra nga
Qeveria e Malit të Zi, sepse edhe shqiptarët si qytetarë të këtĳ vendi paguajnë taksat
dhe tatimet. Sepse, kur ka mjete për investime në mjedise të tjera mos investimi në
mjediset shqiptare, siç është rasti me Komunën e Rozhajës nuk arsyetohet më asgjë.
8. Për të gjitha këto çështje të cilat janë jetike për identitetin e shqiptarëve në këtë
mjedis duhet të ekzistojë dialogu në mes subjektëve të shqiptarëve dhe Qeverisë së
Malit të Zi. Duke marrë parasysh se shqiptarët nuk kanë kërkesa maksimaliste por
optimale që janë favor të identitetit të tyre kombëtar, ata duhet të pranohen nga çdo
pushtet demokratik. Në këtë aspekt mendoj se KKSH duhet ta luaj rolin që i takon.
9.KKSH duhet të nisë proceduren së bashku me Këshillat kombëtare të popujve
të tjerë në Mal të Zi për ndryshimin e Ligjit për arsim të përgjithshëm, në lidhje
me çështjen e zgjidhjes së drejtorave sikurse ishte në vitin 2003-2007, kur zgjidhja
ishte demokratike nga strukturat shkollore (Këshilli i arsimtarëve, Këshilli i prindërve,
Këshilli i shkollës) ndërsa ministri e miratonte vendimin e tillë, e jo si tash kur ministri
nuk merr parasysh as mendimin e KKSH, duke zgjedhur kuadra me mbeshtetje
ekskluzive partiake e jo profesionale.
10.Ka dy vite që KKSH në shkollat më mësim në gjuhën shqipe ka shpërndarë
Abetarën mbarëkombëtare , por ajo ka statusin e tekstit ndihmës e jo i obliguar. Andaj
duhet ndryshuar qasja ndaj këtĳ teksti dhe teksteve të tjera që duhet të lejohen të
përdorën, sidomos ata nga aspekti i identitetit kombëtar.
11. Duhet inicuar që të tërhiqen nga përdorimi tekstet shkollore Historia(kl.VI-IX)
dhe Kultura muzikore(kl.I-IX), dhe të kërkohet që të përdorën të njëjtit të botuara nga
Libri Shkollor në Prishtinë, me plotësime tematike për Malin e Zi, sepse këto që janë
në përdorim janë të imponuar dhe të dëmshëm për procesin mësimor të nxënësit
shqiptar më mësim në gjuhën shqipe.
12. Patjetër duhet të inicohet të formohet një komision i veçantë pranë Ministrisë së
Arsimit në lidhje me hartimin dhe mbikëqyrjen e programeve të 15-20% për mësimin
në gjuhën shqipe. Kjo përqindje e lejuar në formë ligjore realizohet pak apo aspak
në praktikë, sepse mungon koordinimi përkatës në kuadër të mosbashkëpunimit
të aktiveve mësimore të shkollave në gjuhën shqipe. Vetëm me një veprim të tillë
mësimdhënësi në shkollat më mësim në gjuhën shqipe do të ishte kreativ duke
ofruar njohuri çka nuk e ofron programi mësimor lëndor sidomos për lëndet e
identitetit kombëtar.
13. Duhet të nënshkruhet një Memorandum bashkëpunimi ne fushën e arsimit mes
Ministrisë së arsimit të Malit të Zi dhe atyre në Shqipëri e Kosovë. Një veprim i tillë
konkret do të ndikonte në avancimin e mësimit në gjuhën shqipe në Mal të Zi, që
do të ishte në favor të ruajtjës së identitetit kombëtar të shqiptarëve në këtë mjedis.
14. Andaj është koha e fundit që edhe në Mal të Zi të filloj të funksionojë shteti ligjor
duke zbatuar në praktikë legjislacionin shtetëror por edhe standardët ndërkombëtare,
kur janë në pyetje popujt pakicë apo pakicat nacionale jo vetëm në fushën e arsimit
por edhe në çështjet tjera që kanë të bëjnë me identitetin, liritë dhe të drejtat nacionale.
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Sistemi juridik dhe legjislacioni i se drejtës civile, siguri juridike për
Investimet e huaja në Kosovë
PhD (C.) Isuf Jahmurataj
Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) Tetovë
Abstrakt
Një sistem i mirëfilltë juridik është ai i cili në detaje përcjell ndryshimet shoqërore dhe me
pas bene rregullimin e tyre përmes dispozitave përkatëse ligjore, duke mundësuar sigurinë
juridike për qytetarin, institucionet dhe investitorët e huaj. Ky punim do të trajtoj ndikimin
e reformimit të legjislacionit të së të drejtës civile në Kosovë me qellim në përmirësimit te
ambientit për investime te huaja në Kosovë.
Fillimisht do te trajtohet sa janë të promovuara dhe sa kanë hapësirë investitorët e huaj që
kapitalin tyre ta investojnë në Kosovë. Më pas reformimi i legjislacionit të së drejtës civile
dhe ndikimi i ti në krĳimin e ambientit të përshtatshëm për investimet e huaja në Kosovë.
Pjesë e veçante dhe tejet me rëndësi do të jetë edhe trajtimi i politikave dhe legjislacionit të së
të drejtës civile nga këndvështrimi i krĳimit të sigurisë juridike dhe mbrojtjes se kapitalit të
investitorëve të huaj në Kosovë si dhe krĳimin e mekanizmave që mundësojnë lehtësira në të
bërit biznes dhe investime.
Metodat që do përdoren do sjellin te dhëna të sakta dhe shumë te dobishme dhe do të jenë
një pik referimi për studiuesit e ardhshëm dhe institucionet përkatëse për të identifikuar
pengesat, zbrastirat dhe përparësitë që ka sistemi juridik i Kosovës për investimet e huaja në
Kosovë.
Ky punim do te sjell te dhëna të cilat do te mundësojnë të kemi të qartë se në qfar stadi të
reformimit kemi sistemin juridik të Kosovës dhe qfar ambienti e siguri juridike krĳon për
investimet e huaja në Kosovë.
Fjalët kyçe: Sistem juridik, sistem i drejtësisë,civile, investime,kapital, reform, Kosovë.

Përshkrimi ekzekutiv
Nga e kaluara statusi politik i Kosovës nuk ka pasur një stabilitet për te mundësuar
qe te krĳohet një sistem i mirëfilltë ekonomik, juridik, social dhe tregtar. Kjo për
faktin se historikisht këto resorë Kosova as një here nuk i ka planifikuar dhe
udhëhequr vete, por çdo here nga sistemet politike te cilave pa dëshirë ju kanë
takuar siç ishte ai i Jugosllavis, Serbis dhe ne fund misioni i UNMIK-ut. Mungesa
e planifikimit dhe krĳimit te historiatit ne këto resorë nga vete shteti i Kosovës apo
përmes mekanizmave përkatës, ka ndikuar negativisht shume dhe i ka pamundësuar
Kosovës te ketë zhvillim ne këto fusha dhe planifikim strategjik. Me përfundimin e
Luftës, Kosova para vetes kishte për obligim te krĳonte nga fillimi dhe te përzgjedhtë
sistemin dhe formën e funksionimit te shtetit dhe fushave të saj. Për shkak te
mungesës se përvojës, kompetencave te plota dhe qasjes jo serioze ne qeverisje nuk
kishte arrit te ketë krĳim te sistemit te qarte ekonomik, juridik, politik, arsimor dhe
shëndetësorë. Dalja nga Lufta Kosovën e gjeti shumë te shkatërruar dhe pa as një
lloj aseti te rëndësishëm për ta filluar zhvillimin e saj ekonomik.Kosova pas luftës sa
i përket zhvillimit te saj ekonomik kishte shume probleme dhe mungesë te aseteve
për ta filluar zhvillimin e saj ekonomik. Edhe pse nuk posedonte asete aktive sa
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i përket zhvillimit ekonomik, ne formë pasive posedonte. Njeri nder asetet me te
rëndësishme përmes se cilit do te kishte mundësi te vinte deri te zhvillimi i vendit
ka qen prona shoqërore dhe privatizimi i saj si mundësi e ndikimit ne zhvillim
ekonomik te vendit. Ky procesi i privatizimit është planifikuar dhe është realizuar,
mirëpo te dhënat nuk na ofrojnë informata se ky proces ka qen i suksesshëm dhe ka
pas ndikim ne zhvillimin ekonomik te vendit. Faktori i dyte dhe shume i rëndësishëm
dhe shpresëdhënëse sa i përket zhvillimit te vendit ka qen dhe janë Investimet e
huaja ne Kosovë. Kjo formë e ndikimit ne zhvillimin ekonomik te vendit ka qen
dhe është në dispozicion ende dhe duhet te jete nder elementet ne te cilin duhet
te kemi me se shumti besim. Mirëpo për ketë pik shumë të rëndësishme kërkohet
te ketë angazhim te gjithmbarshëm duke filluar nga politikat ekonomike te vendit,
legjislacioni, sigurĳa juridike, funksionimi i sistemit gjyqësor, politika te favorshme
fiskale etj. Ne shume drejtime Kosova ka qen e kujdesshme ne këto elemente qe
te jene te përshtatshme për te ndikuar ne tërheqjen e investimeve te huaja, e ne
veçantiatë te Legjislacionit i ka kushtuar rendësi te veçante.
Ne bazë të vullnetit të popullit, të zgjedhurit e vendit shpallin Kosovën shtet të
pavarur dhe sovran me datën 17.02.2008. Menjëherë me pas hyn në fuqi, Kushtetuta
e Kosovës e cila përcakton se“Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran,
demokratik, unik, dhe i pandashëm”1. Ky është momenti kur për herë të par populli
përmes të zgjedhurve të saj vendos përKushtetutën e vet dhe orientimin qe do ta
ketë shteti i tyre, Republika e Kosovës. Pas kësaj Kushtetute, kanë ardhur nxjerrja e
Ligjeve te cilat janë sponsorizuar dhe miratuar nga Qeveria dhe Kuvendi i Republikës
së Kosovës. Për nga rëndësia që kanë pasur dhe kanë, Investimet e huaja, Republika
e Kosovës kësaj kategorie i ka ngritur ne nivel te kategorisëKushtetuese dhe Ligjore.
Kjo për faktin se në aspektin strategjik, zhvillimor investimet e huaja, ekonomisë
Kosovari i ofrojnë mundësi për zhvillim dhe prosperitet drejt konkurrimit me shtetet
e zhvilluara.Republika e Kosovës, duke e pare si shpresë shume te madhe investimet
e huaja, ka qen shume e kujdesshme ne hartimin e infrastrukturës ligjore. Njëgjë te
tille e ka rregulluar nga Kushtetuta gjer tek aktet me te ulëta ne kuadër te sistemit te
saj Juridik. Ne kuadër te Kushtetutës së Kosovës përcaktohet se“Republika e Kosovës
siguron të drejta ligjore të barabarta për të gjithë investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet
vendore dhe të jashtme.”2 Kjo na derivon mendimin se shteti i Republikës së Kosovës
është shumë serioz kur behet fjalë për investimet e huaja, si kategori Kushtetuese.
Nga kjo shifet se investitorët e huaj i barazvlerson me ndërmarrjet vendore sa i
përket ofrimit te sigurisë juridike ne rrugëtimin e tyre nderrmarrsues. Ky fat është
shume i rëndësishëm, se është ndër elementet kryesore kur investitorët analizojnë
tek një vend para se te investojnë. Pasi përmes kësaj dëshirojnë që kapitali i tyre ne
vendin e investimit te jete i sigurt. Kushtetuta e vendit nuk mbetet vetëm me ketë te
drejt sa i përket sigurisë se investimeve te huaja në Kosovë, ne te përcaktohen edhe
shume te drejta dhe atë“Investitorit të jashtëm i garantohet nxjerrja e lirshme e fitimit
dhe kapitalit të investuar jashtë vendit, në pajtim me ligjin”3. Për një investitor te
huaj në Kosovë, ky fakt është shumë i rëndësishëm pasi nuk e kufizon që kapitalin
e fituar në Kosovë përmes investimeve te mund qe ta nxjerr jashtë vendi. Kjo është
një siguri shumë e lartë për investimet e huaja dhe joshëse, ngase kjo nuk i kufizon
ne planifikimet e tyre qe kapitalin e krĳuar ne Kosovë mos te kenë mundësi ta bartin
1
2
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dhe te qarkullojnë me te jashtë vendi.
Nder te tjera, sipas Kushtetutës sëRepublikës së Kosovës“Personat fizikë të huaj dhe
organizatat e huaja mund të sigurojnë të drejta të pronësisë mbi pronën e paluajtshme
në pajtim me kushtet e arsyeshme të përcaktuara me ligj ose me marrëveshje
ndërkombëtare.”4Kjo e drejt e siguruar nëKushtetutëështë njëgarancionë shumë i
madh sa i përket planifikimit dhe realizimit të investimeve te huaja në Kosovë. Kjo
për faktin se i mundëson investitorit që të ketë siguri në të drejtën e pronësisë që
për një investitor është ndër kushtet me te rëndësishme. Sigurĳa juridike sa i përket
të drejtave pronësore është bazament i sigurisë juridike për investime te huaja.
Tek investimet e huaja nëKosovë, çdo detaji ju është kushtuar rendesi që të jete e
mbuluar me Kushtetutë dhe legjislacion përkatës në fuqi. Edhe sa i përket trajtimit
të tyre në aspektin e barazisë para ligji ju është kushtuar kujdes i veçantë. Ky kujdes
është i përcaktuar nëKushtetutën e Kosovës ku “Askush nuk mund të diskriminohet
në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera,
prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes
ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi
tjetër personal.”5 Tek investimet e huaja ka rendesi te veçante trajtimi i barabartë
para ligjit pa as një diskriminim, kjo për faktin se ju pamundëson investitorëve te
jen prezent ne Kosovë. Kjo e drejtëështë ndër te drejtat me themelore që duhet ti
ketënjë investitor kur planifikon te sjell kapitalin e tĳ në Kosovë. Ngase nga trajtimi
i barabartë fillon te rrjedh çdo e drejt dhe garantim i tyre.Lidhur me vlerësimin e
investimeve te huaja në Kosovë dhe rëndësisë së tyre, kemi edhe nga mekanizmat
ndërkombëtar dhe vendor. Vlerësimin e tyre e bën edhe raporti i progresit i vitit 2014
i cili përcakton “investimet e huaja të drejtpërdrejta neto, të cilat arritën në 4.5% të
BPV-së, nga 4.2% të BPV-së sa ishte në vitin 2012.”6
Investimet e huaja në Kosovë kategori Ligjore
Rëndësia qe kanëpër ti dhënemundësi zhvillimit të Kosovës, ka ber qe investimeve te
huaja ne Kosovë, tu kushtohet një rendesi e madhe dhe te njëjtat te jene te rregulluar
dhe te kenë epitetin e kategorisë Ligjore. Qeveria e Kosovës në kuadër tëpolitik bërjes
ka qen e kujdesshme sa i përket krĳimit te kushteve te përshtatshme për investime te
huaja direkte në Kosovë. Rëndësia qe kishin këto investime dhe serioziteti qe kërkohej
te prezantohet karshi investitorëve ka bere qe politikat Qeveritare te përcaktohen dhe
te rregullohen me Ligj te veçante që do tërregullojnë investimet e huaja në Kosovë.
Në vitin 2006 Kuvendi i Kosovës kishte nxjerr Ligjin Nr. 02/L-33 për Investimet e
Huaja, i pari që i dedikohet Investimeve te huaja në Kosovë. Ky Ligj kishte“Qëllim
kryesor nxitjen dhe inkurajimin e investimeve të huaja në Kosovë duke iu ofruar
investitorëve të huaj të drejta dhe garancione themelore dhe të ekzekutueshme që u
japin siguri investitorëve të huaj që ata dhe investimet e tyre do të mbrohen dhe do
të trajtohen në mënyrë të drejtë si dhe në pajtim të plotë me parimin e sundimit të
ligjit dhe standardet dhe praktikat e pranuara ndërkombëtare.”7 Qeveria e Kosovës
për herë të parë politiken e saj për Investime te Huaja e kishte materializuar me ketë
4
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Ligj, i cili ishte ne fillim i seriozitetit për investimet e huja ne Kosovë.
Ligji për Investime te huaja i vitit 2006, në praktik ishin identifikuar disa pengesa ne
zbatim dhe disa zbrastirave te cilat ishin barjer për investime te huaja ne Kosovë.
Dhe kështu ne vitin 2014 Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar Ligjin NR. 04/L-220 për
Investimet e huaja. “Ky ligj ka për qëllim të rregullojë mbrojtjen, promovimin dhe
inkurajimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës, tu ofrojë investitorëve
të huaj të drejta dhe garanci themelore, që u japin siguri investitorëve të huaj që
investimet e tyre të mbrohen dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë në pajtim me
standardet dhe praktikat e pranuara ndërkombëtare”8. Përmeskëtĳ Ligji ishin evituar
pengesat dhe zbrastirat Ligjore qe kanëndikuar ne pengimin e investimeve te huaja
ne Kosovë. Ndryshimi i këtĳ Ligji është dëshmi se Qeveria ka monitoruar zbatimin
e këtĳ Ligji dhe ka identifikuar pikat ne te cilat ka pasur problem Ligji te zbatohet.
Politik shtetërore e Kosovës, ishte qe pronën shoqërore te privatizonte me qellim
qe do te jete njeri nder burimet kryesor te zhvillimit ekonomik dhe social te
Kosovës. Përketë proces kishte debate te shumta se si duhet te behet privatizimi
i pronës shoqërore dhe cili model duhet te përzgjedhtë. Nga fillimi është synuar
qe ky proces te jete transparent dhe i mundshëm përçdo person fizik dhe juridik
pa as një dallim. Republika e Kosovës, investimet e huaja i ka inkorporuar edhe
ne Procesin e Privatizimit të pronës shoqërore. Investitorët e huaj janë te barabartë
ne procesin e privatizimit me investitorët vendas ne privatizimin e ndërmarrjeve
publike ne Kosovë. Ne kuadër te procesit te privatizimit, Investitorët e huaj, kanë
te gjitha te drejtat dhe detyrimet e njëjta me ata vendas.“Republika e Kosovës do
t’ju jep investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre trajtim të njëjtë dhe të barabartë
me ndonjë investitor vendor dhe investimeve vendore.”9 Kjo ështënjë siguri qe ju
ofrohet investitorëve te huaj ne Kosovë me rastin e investimit te kapitalit te tyre. Kjo
siguri shkon edhe me tej kur i barazon investitorët vendas me ata te huaj sa i përket
mundësisë se investimeve ne Kosovë. Me ketë, Republika e Kosovës synon që te jete
pjesë e zhvillimeve globale sa i përket ekonomisë se lire te tregut dhe globalizmit si
koncept i zhvillimit.
Republika e Kosovës, fokus ka edhe mbrojtjen e pronës e që ndërlidhet edhe me
investimet e huaja. Mbrojtja e pronës në Kosovëështë kategori Kushtetuese dhe më
pas edhe Ligjore. Kjo mbrojtje është indikacion shumë i rëndësishëm që investitorët
e huaj paraprakisht te jene te njoftuar se prona e tyre nëRepublikën e Kosovës është
e mbrojtur dhe për te ka siguri juridike. “E drejta e pronës është e garantuar.”10 Me
ketë tregohet se Kosova, ka te inkorporuar në sistemin e saj Juridik edhe mekanizma
ndërkombëtar që i referohen mbrojtjes së pronës, kjo për faktin së një e drejt e tillë
parashihet edhe në Konventa ndërkombëtare. Andaj kjo na ofron te dhëna se sistemi
juridik i vendit, është në harmoni edhe me vlerat e larta juridike ndërkombëtare.
Lidhur me promovimin dhe hapësirën e krĳuara në kuadër të sistemit juridik të
vendit, investimet e huaja mund te trajtohen dhe kualifikohen edhe si investime
strategjike, ku “Ky ligj ka për qëllim nxitjen, tërheqjen dhe krĳimin e kushteve për
realizimin e investimeve strategjike në Republikën e Kosovës, si dhe të përcaktojë
procedurat administrative dhe kriteret për vlerësimin, zgjedhjen, implementimin dhe
8
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mbikëqyrjen e projekteve strategjike si dhe përcaktimin e procedurave për dhënien
në shfrytëzim të pronës së Republikës së Kosovës për qëllim të zbatimit të projekteve
për investime strategjike.Institucionet dhe autoritetet e Republikës së Kosovës për
zbatimin e këtĳ ligji do të respektojnë parimet e lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve
dhe kapitalit, parimet të konkurrencës së lirë dhe trajtimit të barabartë, parimit të
mos diskriminimit,të transparencës, proporcionalitetit dhe respektit reciprok.Ky
ligj mbështet parimet dhe kushtet e përcaktuara në legjislacionin e zbatueshëm
për ndihmë shtetërore, dhe ato që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit.”11
Hapësira dhe mundësia që ju është krĳuar edhe si investime strategjike investimeve
të huaja, e tregon rendësin që kanë këto investime për Kosovën dhe zhvillimin e
sektorit të ekonomisë dhe mirëqenies së qytetarëve të saj.
Kur jemi te promovimi dhe krĳimi i kushteve për investimet e huaja në Kosovë, një
vlerësim kemi edhe nga Raporti i Progresit i cili behet nga Komisioni Evropian. Në
kuadër të këtĳ raporti të vitit 2014 përcakton “në dhjetor të vitit 2013, Kosova ka
miratuar ligjin përinvestimet e huaja që mundëson trajtim të barabartë në mes të
investitorëve të huaj dhe vendasdhe nuk ka diskriminim ndaj investitorëve të huaj
në bazë të shtetësisë, prejardhjes,vendbanimit dhe vendit të themelimit të biznesit
apo vendit të kontrollit. Regjistrimi i biznesitështë thjeshtuar edhe më tej.”12
Sistemi i drejtësisë se Kosovës me ndikim ne investimet e huaja
Sistemi juridik i Kosovës synon që të ndërtohet mbi parime te larta demokratike që
kanë për qellim tëkrĳojnë siguri juridike për çdo qytetar duke i siguruar mbrojtje
te te drejtave dhe avancim te tyre. Ketë e siguron edhe Kushtetuta e Republikës së
Kosovës si akti më i lartë i vendit mbi te cilën qeveriset vendi, ku“Republika e Kosovës
është shtet i shtetasve të vet. Republika e Kosovës ushtron autoritetin e saj bazuar
në respektimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vet dhe të gjithë individëve
brenda kufijve të saj.”13 Republika e Kosovës, në epiqendër te kujdesit ka shtetasit
e saj dhe individët brenda kufijve te saj, që do tëthotë se çdo njeri nëRepublikën e
Kosovës, gëzon siguri dhe mbrojtje juridike. Në kuadër tëkëtĳ profili, kemi edhe
investitorët e huaj të cilët kanë mbrojtje nga sistemi juridik i vendit që në momentin
kur janë brenda territorit të Republikës së Kosovës.
Republika e Kosovës, ka sistemin e saj të Drejtësisë i cili ka historiatin nga periudha e
UNMIK-ut dhe gjer me tani, duke kaluar në disa reforma. Në fillim fusha e drejtësisë
nuk ishte kompetencë e institucioneve vendore por e misionit te UNMIK-ut. Ky
mision ishte ai qe kishte funksionalizuar sistemin e drejtësisë pas lufte dhe kishte
krĳuar politikat zhvillimorepër te. Mirëpo me shpalljen e pavarësisë se Republikës
së Kosovës, sistemi i Drejtësisë kaloj në kompetencë te plotë tek vendoret.Sipas
Kushtetutës se Republikës së Kosovës, pushteti gjyqësor ushtrohet nga gjykatat.
Gjykatat punën e tyre e ushtrojnë dhe gjykojnë ne bazë të Kushtetutës dhe ligjit.
Edhe sistemi gjyqësor i Kosovës është faktor shumë i rëndësishëm në procesin e
investimeve te huaja në Kosovë. Kjo për faktin se garanton mbrojtje gjyqësore të
investitorëve dhe pronës së tyre e në harmoni me Kushtetutën dhe Ligjet e vendit.
Andaj sistemi gjyqësor i vendit, është partner shumë i rëndësishëm në krĳimin e
11
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besimit tek investitorët e vendit sa i përket mbrojtjes gjyqësore të tyre.
Edhe sistemi gjyqësor ju është nënshtruar disa reformave sa i përket aspektit
organizativ dhe funksional ku te njëjtat janë realizuar përmes hartimit dhe aprovimit
të legjislacionit përkatës në fuqi. Reformimi i sistemit gjyqësor, ndër arsyet pse ju
është nënshtruar reformimit ka qen edhe për shkak tëeliminimit te pengesave qe
mund te jene ne kuadër të këtĳ sistemi e që ndërlidhen me investimet e huaja. Sistemi
gjyqësor mundëson që të ketë qasje çdo individ i cili ka nevojë që të kërkoj një të drejt
apo mbrojtjen e një të drejte që pretendon se ju është shkelur. “Gjykatat trajtojnë të
gjithë personat në mënyrë të barabartë askush nuk mund të diskriminohet në bazë
të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes
kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike,
sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër
persona.”14 Shume e rëndësishme për investitorët e huaj sa i përket qasjes në drejtësi
që në rast se ju shkelen te drejtat te kenë mundësi ti qasen edhe pse nuk janë shtetas
te Republikës së Kosovës. Përmes kësaj kemi të qartë se investimet e huaja kanë të
siguruar mbrojtjen dhe qasjen gjyqësore.
Organizimi i brendshëm i sistemit gjyqësor është i ati modeli tëndarë e i cili është
shumë funksional. Kemi gjykatën Themelore, të Apelit dhe Supremen. Në kuadër
të gjykatës themelore kemi ndarjen në departamente dhe divizione, ku në kuadër
të Gjykatës themelore të Prishtinës kemi Departamentin për qështje Ekonomike dhe
Administrative për tere territorin e Kosovës. Departamenti për qështje ekonomike
është kompetent nder te tjera për çështjet në vĳim: “kontestet ndërmjet personave
juridik vendor dhe të huaj lidhur me çështjet e tyre afariste; riorganizim, falimentim
dhe shuarjen e personave juridik; kontestet lidhur me cenimin e konkurrencës,
keqpërdorim apo monopolizim dhe pozitën dominuese në treg si dhe marrëveshjet
monopoliste; mbrojtjen e të drejtave pronësore dhe të pronës intelektuale.”15 Me
ketëkompetencë i sigurohet investitorit te huaj, se ne rast kontesti me ketënatyrë te
kontesteve është departament i veçante që i mundëson ti qaset investitori i huaj për
konteste te natyrës qe gjykon ky departament. Sistemi gjyqësor është i ndërtuar mbi
parimin e shkallëshmeris. Shkallë e dytë e sistemit gjyqësor është Gjykata e Apelit e
cila ka Departamentin për Çështje Ekonomike dhe atë administrativ, të cilat zgjidhin
ankesat kundër vendimeve te gjykatës Themelore.
Sikur nga çdo mekanizëm nëKosovë që nëçdo aspekt është në ofrim të kushteve sa më
të mira për investitorët e huaj dhe mbrojtjen e kapitalit të tyre edhe sistemi gjyqësor
e ka ketë synim. Ketë e dëshmon edhe plotësim ndryshimi i Ligjit për gjykatat i
cili përcakton“në kuadër të Departamentit për Çështje Ekonomike të Gjykatës
Themelore në Prishtinë funksionon Divizioni për kontestet lidhur me investitorët e
huaj, me juridiksion për tërë territorin e Kosovës.”16 Ndryshimet e bëra ne Ligjin për
gjykatat janë një dëshmi sësigurinë juridike dhe mbrojtjen gjyqësore të investimeve
te huaja, Republika e Kosovës e kangrit në nivelin më të lartë duke krĳuar divizion
te veçante. Kjo për faktin se kontestet gjyqësore të kësaj kategorie tëtrajtohen me
prioritet dhe mos te vonohet vendimmarrja dhe gjykimi për to. Ky segment shkon në
drejtim të kompletimit tësigurisë juridike të investimeve te huaja në Kosovë.
14
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Korniza ligjore e Kosovësnga fusha e sistemit te drejtësisë dhesë drejtës civile qe
mundëson mbrojtjen juridike tëinvestimeve te huaja
Obligim i shtetit të Kosovës që në kuadër të sistemit juridik të vendit përpos krĳimit
të infrastrukturës ligjore për lehtësim të investimeve të huaja është obligim edhe
krĳimi i infrastrukturës ligjore që do ti mbronin investimet e huaja në Kosovë. Kur
i referohemi mbrojtjes së investimeve të huaja në Kosovë kemi parasysh karakterin
ligjor të kësaj mbrojtje. Ajo që është me e rëndësishmja dhe kryesore përcaktimi i
mbrojtjes së investimeve te huaja si kategori Kushtetuese ku “Çdokush gëzon të
drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të drejte të
garantuar me këtë Kushtetutë ose me ligj, si dhe të drejtën në mjete efektive ligjore
nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur.”17 Atë që përcakton Kushtetuta
si mbrojtje është tejet e rëndësishme dhe ofron investitorit një siguri të lartë sa i
përket mbrojtjes së kapitalit të tĳ. Kjo mbrojtje si kategori kushtetuese, është pjesë e
mozaikut të infrastrukturës ligjore që mundësojnë mbrojtjen e investimeve të huaja.
E rëndësishme te ceket është edhe fakti tjetër së në kuadër të Kushtetutës së Kosovës
është përcaktuar se “Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë
nga shqiptarët dhe komunitetet tjera e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me
respektim të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative,
ekzekutive dhe gjyqësore.”18 Kushtetuta e Kosovës siguron se në Kosovë kemi
respektim të plotë të sundimit të ligjit përmes mekanizmave të paraparë përmes
kushtetutës dhe ligjit. Ky fakt është tejet i rëndësishëm për mbrojtjen e investimeve
të huaja në Kosovë për faktin së buron nga Kushtetuta një siguri e tillë.
Në kuadër të sistemit juridik të vendit, trajtim sa i përket mbrojtjes së investimeve të
huaja ju bën edhe sistemi gjyqësor, prandaj edhe në ketë aspekt kushtetuta e Kosovës
përcakton “Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para
gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike”19.
Përpos kësaj mbrojtje kemi kur “Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike
kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose
interesat e saj/tĳ në mënyrën e përcaktuar me ligj.”20 Në kuadër të sistemit juridik
rëndësia e mbrojtjes së investimeve të huaja ka filluar dhe është përcaktuar në kuadër
të Kushtetutës. Ky përcaktim tregon seriozitetin e shtetit të Kosovës që mbrojtjen e
investimeve të huaja ta kategorizon si kategori Kushtetuese.
Mbrojtja e investimeve të huaja kryesisht behet përmes mekanizmave gjyqësor dhe
u krĳohet një hapësirë e veçante dhe tejet e rëndësishme. Në kuadër të sistemit
organizativ gjyqësor pjesë e veçante ju është kushtuar edhe mekanizmave të veçante
për trajtimin e lëndëve nga investimet e huaja ku “në kuadër të Departamentit
për Çështje Ekonomike të Gjykatës Themelore në Prishtinë funksionon Divizioni
për kontestet lidhur me investitorët e huaj, me juridiksion për tërë territorin e
Kosovës.”21 Për nga rëndësia që kanë investimet e huaja për zhvillimin e sistemit
ekonomiko – social të Kosovës edhe trajtimin e tyre në rastet eventuale nga sistemi
gjyqësor ju është kushtuar një vëmendje e theksuar. Mekanizmi i veçante vetëm për
17

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008, neni 54.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008,neni 3, paragrafi 1.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008, neni 31, paragrafi 1.
20
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008, neni 32.
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trajtim te këtyre lëndëve nga investimet e huaja në kuadër të sistemit gjyqësor, ka
bere të mundur që lëndët të zgjidhen në afat sa më të shpejt, kosto financiare me te
arsyeshme. Për mbrojtjen e investimeve të huaja është tejet me rendesi kohëzgjatja e
trajtimit të një lëndë nga gjykata, për faktin se sa më e shkurtër të jetë koha e trajtimit
investitori humb më pak nga kapitali i investuar. Prandaj themelimi i një divizioni
të veçante që do të trajtonte kontestet nga investimet e huaja mundëson që për këto
lëndë të kemi një kohëzgjatje më të shkurtër të trajtimit nga gjykata në raport me
lëndët tjera.
Sfidë e sistemit juridik të Kosovës ka qen edhe zbatimi i kontratave dhe vendimeve
gjyqësore. Një kompetencë të tillë e kanë pasur gjykatat që të bëjnë ekzekutimin e
vendimeve gjyqësore. Nga vlerësimet e bëra, ka rezultuar se ekzekutimi i vendimeve
gjyqësore dhe ai i kontratave nga gjykata në procedurën e përmbarimit nuk ka
rezultuar të jetë efikase. Mungesa e një efikasiteti të tillë ka mundësuar që shumë
vendime dhe kontrata mos te gjejnë zbatim në procedurën përmbarimore në kuadër
të gjykatës. Ky fakt ka qen i dëmshëm për investimet e huaja në Kosovë pasi ka
krĳuar mos siguri juridike sa i përket kapitalit të tyre në rastet kur kanë qen palë
në procedurën përmbarimore në cilësinë e kreditorit. Vonesa në ekzekutimin e
vendimeve gjyqësore është kualifikuar si pengës e investimeve të huaja.
Gjendja sa i përket ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe kontratave ka
ndryshuar kur sistemi juridik i vendit ka nxjerr Ligjin nr. 04/l-139 për procedurën
përmbarimore. Me ketë ligj është themeluar sistemi i përmbarimit privat i cili do të
ushtrohet nga përmbarues privat. Kjo zgjidhje e përmbarimit të vendimeve gjyqësore
dhe kontratave ka mundësuar që të plotësohet një kusht shumë i rëndësishëm
me refleksion në investimet e huaja në Kosovë. Kjo për faktin se ka mundësuar të
krĳohet një siguri juridike sa i përket përmbarimit të vendimeve gjyqësore. Me ketë
mund te themi se sistemi juridik i vendit ka plotësuar edhe një kusht të rëndësishëm
sa i përket mbrojtjes juridike të investimeve të huaja në Kosovë në procedurën e
përmbarimit si njëra ndër proceduar më të rëndësishme. Pjesëshumë me rendësi
është edhe krĳimi i sistemit te Noterisë nëKosovë përmes së cilave krĳohet mundësi
shumë e lehtë e kryerjes sëshumë shërbimeve pa pasur nevojë të shkohet nëgjykatë
apo organe të administratës. Pra sistemi i Noterisë në Kosovë mundëson që të ketë
edhe siguri juridike në qarkullimin e kapitalit tëinvestitorëve të huaj me rastin e
investimeve në Kosovë. “Shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që
e ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në
pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës se Kosovës.”22 Me sistemin e Noterisë,
sistemi juridik është një hap më përpara sa i përket krĳimit të kushteve dhe sigurisë
juridike për investimet e huaja në Kosovë.
Pjesëshumë me rendësiështë edhe krĳimi i sistemit të Ndërmjetësimit si një mekanizëm
shumë i rëndësishëm në krĳimin e ambientit tëpërshtatshëm për investimet e huaja.
Sistemi i ndërmjetësimit mundëson që shumë konteste dhe mosmarrëveshje pa shkuar
përmes gjykatave. “Me këtë ligj caktohen rregullat e procedurës së ndërmjetësimit në
marrëdhëniet kontestuese në raportet juridiko-pasurore të subjekteve të së drejtës,
tregtare, familjare, të punës, raporte të tjera civile,administrative dhe penale, në të
cilat palët lirisht mund të disponojnë vullnetin e tyre të lirë, në rast se me ligj të
veçantë nuk është paraparë përgjegjësia ekskluzive e gjykatës apo e një organi tjetër
22
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kompetent.”23Mundësia qe kontestet dhe mosmarrëveshjet te gjen zgjidhje përmes
formës alternative siçështë ndërmjetësimi, është dëshmi që sistemi i drejtësisëështë
i reformuar edhe përmes këtĳ mekanizmi i cili ndikon ne krĳimin e sigurisë juridike
për investime te huaja.
Sistemi juridik sa i përket krĳimit te sigurisë juridike, njëgjë te tillë e ka parapa edhe
në legjislacionin penal të Kosovës, ku shumë veprime dhe mos veprime qëkanë
refleksion në investimet e huaja i ka kualifikuar si vepra penale. Kodi Penal i Kosovës
në kuadër të dispozitave ka tëparaparë edhe “Kapitullin XXV veprat penale kundër
ekonomisë.”24 Në kuadër tëkëtĳ kapitulli kemi te penalizuara këto vepra e të cilat
kanëlidhmënidhe ndikim ne krĳimin e siguri juridike për investimet e huaja, nder
te tjera janë“Cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, Veprimtaria
e pandërgjegjshme ekonomike, Shkaktimi i falimentimit, Shkaktimi i falimentimit
të rrejshëm, Mashtrimi në procedurën e falimentimit, Keqpërdorimi i autorizimeve
ekonomike, Lidhja e kontratës së dëmshme, Komunikimi i paautorizuar i sekretit
tregtar, Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës, Falsifikimi i
shenjave me vlerë, Cenimi i të drejtave të patentës, Cenimi i të drejtave të autorit,
Mashtrimi i konsumatorëve, Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të
paligjshëm, Keqpërdorimi i pozitës së monopolit, Tregtia e ndaluar, Kontrabandimi
i mallrave, Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore.”25Inkriminimi
i këtyre veprimeve e te cilat kanëlidhmëni me investimet e huaja dhe krĳimin
e ambientit te përshtatshëmpër investime është sinjal shumë i mirë për ata që
pretendojnë te investojnë në Kosovë.
Konkluzione dhe rekomandime
Sistemi juridik i Kosovës edhe pse i ri për nga periudha e funksionimit mund të
vlerësohet sëështënë rrugë të mbarë drejt kompletimit në aspektin e ndërtimit te
sistemit te drejtësisë për një trajtim të investimeve të huaja në Kosovë. Kjo dëshmohet
duke pasur për bazë politikat dhe legjislacionin që ju është kushtuar kësaj kategorie
nga institucionet e Kosovës me qellim të promovimit dhe mbrojtjes juridike.
Lidhur me mbrojtjen juridike të investimeve të huaja në Kosovëështëe mbuluar me
legjislacion përkatës në fuqi por jo i kompletuar dhe reformuar. Lidhur me ketë,
Kosova ka themeluar edhe mekanizmat përkatës që do të merren me trajtimin,
promovimin dhe mbrojtjen juridike të investimeve të huaja në Kosovë.Pjesët ku duhet
te ketë qasje me proaktivepërnjë sistem juridik te kompletuar përkatësisht sistem te
drejtësisë dhe reformim te legjislacionit nga fusha e së drejtës civile, ka te bej me
avancimin dhe reformimin e politikave dhe legjislacionit përkatës, për të siguruar një
ambient të përshtatshëm për investime si dhe siguri juridike, promovim te aseteve
dhe kushteve.Për të kapërcyer të metat e lartpërmendura ne rekomandojmë:
-Harmonizimin e legjislacionit dhe reformimin i sistemit juridik të Kosovës,
përkatësisht sistemit te drejtësisë dhe atë nga fusha e së drejtës civile konform
standardeve ndërkombëtare dhe direktivat e BE-së;
23
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-Vlerësim i pengesave dhe zbrastirave ligjore të cilatpengojnë investitorët e huaj
tëinvestojnë kapitalin e tyre në Kosovë nga këndvështrimi i sigurisë juridike;
-Trajtim i investimeve te huaja me prioritet nga organet administrative dhe gjyqësore
si për nga promovimi dhe mbrojtja juridike e tyre përmes sistemit te drejtësisë dhe
legjislacionit të drejtës civile;
-Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit nga sistemi i drejtësisë me qellim
te krĳimit te një imazhi dhe sigurie juridike qe do te kenë refleksion ne rritjen e
investimeve te huaja ne Kosovë;
-Ne kuadër te promovimit te aseteve kombëtare të Kosovëspër mundësi
tëinvestimevenga investitorët e huaj, te zen vend edhesiguria juridike që ju ofrohet
investitorëve nga sistemi juridik përkatësisht ai i drejtësisë;
-Te ketë me shumë krĳim te stabilitetit politik i cili është shumë i rëndësishëm në
krĳimin e ambientit të përshtatshëm për investime të huaja ku do te mundësohet qe
edhe sistemi juridik te jete me stabil dhe i konsoliduar i cili do te mundëson siguri
juridike për investimet e huaja në Kosovë.
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Më shumë mësues ndihmës dhe psikologë në shkollat tona
Lejla Duli
Shkolla Ismail Qemali
Albana Çuliqi
Shkolla Ismail Qemali
Abstrakt
Më shumë se dy dekada, rritja dhe edukimi i fëmĳëve në Shqipëri ka ndryshuar,ka pësuar
një kthesë të madhe. Përtej këtĳ progresi,për një shoqëri më pak agresive janë shumë shkaqe
sociale që diktojnë një sërë çrregullimesh që shfaqen tek fëmĳët. Përballë këtĳ fenomeni që
ka tendenca për tu zgjeruar,mjekët pranojnë se niveli i njohurive e kultura për të treguar
vëmendjen e duhur nga të gjithë është e mangët.Mësuesit në përgatitjen e tyre si mësues kanë
marrë njohuri rreth këtyre problemeve por nuk janë të aftë për të njohur, etiketuar, trajtuar dhe
mënaxhuar të vetëm në klasë nxënës që paraqesin crregullime mendore të padiagnostikuar
nga mjekët dhe psikologët. Mësuesit dhe prindërit duhet të jenë të kujdesshëm për të bërë
dallimin se kur situata është vërtet shqetësuese Prania e mësuesit ndihmës ,psikologut, rritja
e numrit të tyre në shkolla është një domosdoshmëri e kohës me të gjitha zhvillimet e saj.
Fjalë kyçe : Shkollë,fëmĳë me AK,mësues ndihmës,prindër,mënaxhim.

ë shumë mësues ndihmës dhe psikologë në shkollat tona

Më shumë se dy dekada, rritja dhe edukimi i fëmĳëve në Shqipëri ka ndryshuar,ka
pësuar një kthesë të madhe.Autoriteti prindëror trashëguar në breza i ka lënë
vendin një komunikimi gjithnjë në rritje me të vegjlit. Dikur fjala e prindit ishte ligj.
Ndëshkimet e deri te dhuna fizike ishin mënyra edukimi. Gjatë përvojës së gjatë në
arsim me fëmĳë të moshës 6-11vjec në shkollat tona kemi punuar me fëmĳë me AK
të diagnostikuar ose jo.Mënaxhimi i këtyre çrregullimeve është bërë nga një mësues
i vetëm në klasë së bashku me mbështetjen e prindërve , bashkëmoshatarëve duke
qenë shumë të suksesshëm në punën e tyre, për integrimin e këtyre fëmĳëve në jëtë.1
Sot fëmĳët kanë fituar lirinë për të bashkëbiseduar në familje si të rritur. Prindërit
gjithnjë e më shumë, çdo ditë, tregojnë se dinë të dëgjojnë,ndoshta edhe atëherë kur
nuk duan. Ky është një progres, një hap i rëndësishëm në zhvillimin e një shoqërie.
Gjithsesi kaq nuk mjafton.
Përtej këtĳ progresi,për një shoqëri më pak agresive janë shumë shkaqe sociale që
diktojnë një sërë çrregullimesh që shfaqen tek fëmĳët.Shifrat flasin se rreth 25% e
fëmĳëve dhe adoloshentëve në një moment të jetës përjetojnë një formë apo një tjetër
çrregullim mendor.Pjesa më e madhe e tyre kalohen pa u vënë re. Tek disa nuk lënë
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gjurmë,te disa të tjerë pasojat janë pjesë e jetës së tyre.Disa diagnostikohen ,të tjerë
jo .Përballë këtĳ fenomeni që ka tendenca për tu zgjeruar,mjekët pranojnë se niveli i
njohurive e kultura për të treguar vëmendjen e duhur nga të gjithë është e mangët.
Mësuesit në përgatitjen e tyre si mësues kanë marrë njohuri rreth këtyre problemeve
por nuk janë të aftë për të njohur, etiketuar, trajtuar dhe mënaxhuar të vetëm në
klasë nxënës që paraqesin crregullime mendore të padiagnostikuar nga mjekët dhe
psikologët. Prindërit shfaqin ankth se çfarë po ndodh me fëmĳët e tyre.
Mënaxhimi i këtyre fëmĳëve me AK të diagnostikuar nga mjeku dhe atyre që
paraqesin çrregullime mendore të padiagnostikuar kërkojnë më shumë mësues
ndihmës ,psikologë,mjekë në shkollat tona.Mësues ndihmës të trajnuar,të kualifikuar
dhe të përkushtuar për të dhënë një pjesë të jetës së tyre në integrimin e këtyre
fëmĳëve me bashkëmoshatarët dhe të suksesshëm në jetë
Disa nga çrregullimet më të shpeshta që takohen në fëmĳë apo adoloshentë të moshës
shkollore të diagnostikuar apo jo, janë:
- Autizmi renditet i pari dhe i përket fëmĳërisë së hershme
- Çrregullimet matematikore,të lexuarit dhe të shkruarit
- Depresioni I fëmĳëve është sot një çrregullim me pasoja të rënda
- Hiperaktiviteti(ADHD) që në vendin tonë neglizhohet ,një çrregullim që shfaqet
kryesisht tek fëmĳët 8-9 vjeçare
- Fobitë
- Vetëdëmtimi(Kur fëmĳa dëmtohet me qëllim)
- Çrregullimet e të ngrënit
- Obsesionet dhe çrregullimet e ankthit
- Skizofrenia
Të gjitha këto çrregullime kanë origjinën dhe shkaqet e tyre.Në trajtimin e këtyre
çrregullimeve, prindërit e mësuesit duhet të jenë vëmendshëm dhe të kujdesshëm
në mënaxhimin dhe trajtimin e tyre ,të mos anashkalohen deri në stade të avancuara.
Është rritur numri i shërbimeve dhe vëmendja ndaj këtyre problemeve ,,ndaj
zbulohen më shumë raste që më parë nuk trajtoheshin. Sot , në shkollat tona prindërit
janë pjesë e rëndësishme e hartimit të planeve shkollore për të gjitha kategoritë e
fëmĳëve dhe në vecanti të fëmĳëve me AK.Mësuesi me punën e tĳ duhet tu tregojë
prindërve se e respekton fëmĳën e tyre si individ,si anëtar i vlefshëm i shoqërisë,se
njohin dhe zbatojnë të drejtat e fëmĳës,,se pavarësisht se fëmĳët janë të ndryshëm
ato trajtohen si të barabartë Bashkëpunimi i tyre me prindërit është i pashmangshëm
..Zinxhiri fëmĳëprindër—mësues- psikologë – mjekë ka shumë mangësi në trajtimin e këtyre
çrregullimeve. Detyra kryesore e një mësuesi është mësimdhënia dhe edukimi i
brezave ,por a mund të mënaxhojë i vetëm çrregullime të tilla brenda orës së mësimit.
Mësuesit dhe prindërit duhet të jenë të kujdesshëm për të bërë dallimin se kur situata
është vërtet shqetësuese Prania e mësuesit ndihmës ,psikologut, rritja e numrit të
tyre në shkolla është një domosdoshmëri e kohës me të gjitha zhvillimet e saj.
Nga jeta e përditshme në shkolla janë shkëputur dy shembuj të fëmĳëve me AK.
Askush nuk e dëshiron një fat të tillë me fëmĳën e tĳ, por ja që ka të tillë.
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(Një fëmĳë me çrregullime në mënyrën e të
sjellurit dhe të vepruarit )
1 - Një nxënës i ri ,në klasën e parë i
larguar në mes të vitit nga një shkollë
tjetër për pamundësi mënaxhimi të
sjelljes në orën e mësimitn.Me prindërit
u diskutua shumë që ta çonin në
një klasë me një numër më të vogël
nxënësish .Insistimi ,dëshira dhe
mendimi i prindërve ishte të
bëhej nxënës në klasën me 28 nxënës
dhe me një mësuese që ata dëshironin.Fëmĳë 6 vjec,në klasën e parë, shumë i zgjuar
, me shumë energji.,më i vogli në familje,Vëllai 25 vjec dhe motra 22 vjece Sjellja dhe
veprimet e tĳ në orën e mësimit:
- Shante të gjithë
- Ndryshim i papritur i emocioneve
- Qëndronte pjesën më të madhe të kohës nën bankë dhe te koshi i mbeturinave
- Merrte mjetet e të tjerëve dhe i hidhte nga dritarja ose në koshKërkonte të shkonte
në banjo dhe dilte jashtë
- Nuk punonte si të tjeret ,kishte dëshirë vetëm të vizatonte
- Shpesh, në momente të veçanta të ores së mësimit përqafonte mësuesen Një ditë
mësuesja i drejtoi një pyetje: Pse sillesh kështu ?Ti je shumë i mirë. Ai u përgjigj me
një ton të prerë: " Gjeje vetë!"
2 - Një tjetër nxënës me çrregullime në të nxënë i diagnostikuar nga mjeku dhe
psikologu. Nxënës në klasën e tretë
Jo agresiv
I pëlqen të luajë vetëm,
Nivel të ulët të vëmendjes dhe përqëndrimi
Aftësi të dobëta organizative,harresë,humbet gjërat që i nevojiten
Nuk pranon këshilla
Punon i pavarur jo më shumë se 2 minuta
Vështirësi në lexim,shkrim,matematikë
Ka dëshirë shoqërinë, por nuk e mban atë
Nuk mëson nga eksperiencat negative edhe pse ato janë të rrezikshme
Pasiv,kokëfortë,i përkëdhelur
Të gjitha sjelljet e mësipërme në dy rastet kërkojnë vëmendjen e veçantë të
mësuesit,mënaxhimin e orës së mësimit,sigurinë e të gjithë nxënësve ,përparimin
dhe edukimin e tyre .Fëmĳë të tjerë kanë vështirësi të tjera që kryqëzohen midis
këtyre dhe është e vështirë të vendosësh “nga tia fillosh”për ti mbështetur ATA
Të tjerë fëmĳë mund të kenë probleme fizike ose mjekësore që nuk ndikojnë direkt
në aftësinë e tyre për të nxënë.
A mund të mënaxhohen sjellje të tilla nga një mësues e vetëm ?A mund të jetë cilësia
e duhur në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies?A mund të ketë një plotësim
dokumentacioni cilësor ?Sigurisht që jo.
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Për këta fëmĳë duhet përgatitur një plan mësimi (PIA)që duhet miratuar nga prindërit
,mësuesit dhe të gjithë ata që punojnë direkt me fëmĳën.Fëmĳtë me vështirësi në të
nxënë kanë nevojë për një sistem mbështetje të strukturuar I cili është I qëndrueshëm
dhe ata arrĳnë ta kuptojnë..Këta fëmĳë kërkojnë më shumë kualifikim,energji,kohë,v
eprimtari argëtuese,mjete didaktike e mbi të gjitha shpirt human për të punuar
Më shumë mësues ndihmës dhe psikologë në shkollat tona. Kjo është domosdoshmëri
për të gjithë komunitetin,shoqërinë ,për krĳimin e njeriut sfidues të së ardhmes.
Referenca
Angela Glenn,Jacquie Cousins ,Alicia Helps 2005 Eleminimi i pengesave në të nxënë në
moshën e hershme
Bardhyl Musai Psikologji edukimi
David G Myers;Përktheu .Enian Çela 2003/Uegen /Socialpsikologjia
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Martin Camaj zëri autentik shqiptar i shkrimtarit në mërgim përmes prozës
poetike Dranja, vëllimeve Nema, Buelli, Palimpsest
Blerina Hila
Abstrakt
Në një këndvështrim të plotë hidhet dritë mbi elementet autentike shqiptare që shkrihen në
prozën poetike Dranja dhe vëllimet Nema,Buelli,Palimpsest.
Martin Camaj edhe pse në mërgim i la trashëgim kulturës shqiptare vepra me vlera te vecanta
letrare e gjuhësore.Camaj ka ndërtuar një monument kulture së cilës duhet t’i kthejmë sytë
e mendjen për të pasuruar shpirtin e për të njohur rrënjët tona etnike e kulturore.Të kthejmë
sytë nga burimi poetik i Martin Camajt për të freskuar mendjen e me mendje të fluturojmë
larg e lart e për të vështruar që aty lëmin poetik të këtĳ gjeniu të letrave shqipe dhe për të
pushuar në mrizet e fjalës së tĳ magjike.Martin Camaj rreshtohet ndër ata shkrimtar që edhe
pse në mërgim gjithë jetën ua kushtuan letrave shqipe.Me mjete hermetike e me bisturinë e
tĳ poetike Camaj ka sjellë fjalën e pastër shqipe e me këto fjalë na paraqet portretin e gjallë të
vendlindjes.Kështu në aspektin letrar përmes një analize të detajuar të fjalës poetike hidhet
dritë në një këndvështrim të ri mbi identifikimin e elementeve autentike shqiptare sic janë:
gojëdhënat,elementi etnografik i përdorur hera-herës në vepër, toponimia autentike,shtrati
mitologjik,hulumtimi i fjalorit poetik tepër të përzgjedhur të Camajt,mjetet shprehëse
tradicionale e folklorike.Në aspektin linguistik gegërishtja letrare e gërshetuar me mjaft
elemente të standardit të shqipes.Të gjitha këto elemente kanë funksion të veçantë në poezi
dhe prozën poetike.Tema analizon sinkretizimin e gjithë këtyre elementeve,analizë e shtrirë në
rrafsh vertikal dhe në thellësi të njëpasnjëshme për të zbuluar kuptimin e duhur të tekstit.
Personazhi si bashkëudhëtar me unin lirik,mentaliteti,figuracioni i frymëzuar nga folklori
ynë,dikotomia e gjetur në vepër,simbolika e përdorur dhe veçanërisht motivi vendës si
substancë me esencë të fortë përbëjnë indin e veprës së Camajt.Punimi trajton ato që mbeten
tema të përhershme të poezisë së tĳ si:natyra,kontrasti mes të vjetrës dhe së resë,vetmia e njeriut
dhe dilemat e tĳ ekzistenciale ,njeriu në kërkim të lumturisë e mbi të gjitha ajo që end krejt
veprën lidhja me vendlindjen.Vepra e Camajt i ka rrënjët në kulturën shqiptare dhe në mitin e
trashëguar,pasuri shpirtërore e një kombi.Pasuri të cilën poeti mërgimtar,udhëtar në Diasporë
e mori me vete në çantën e udhëtarit dhe e perjetësoi në art.Prandaj shtjellimi i kësaj teme është
një qasje me rëndësi për veprën e Camajt,për trashëgiminë e pasurisë sonë kulturore.
Fjalë kyçe: poezi, prozë poetike, autentik, origjinalitet, folklor, mit, trashëgimi, vendlindje, kulturë.

Hyrje
Vepra e Camajt është palimpsesti i botës shqiptare ku shkrihen me njëra-tjetrën shenjat
e kodet e kohëve mitike e pagane me ato të reja.Mitologjia,legjendat,mendësitë,njer
iu i vendlindjes,gjuha e të parëve,malësori shqiptar tradicional që trashëgon normat
e zakonet e të parëve,imazhi I vendlindjes përbëjnë indin poetik të Martin Camajt.
Elementet që u përmendën më lartë si edhe etnografia,natyra,bota shqiptare janë
qëllimi i parë dhe i vetëm i autorit që i la trashëgim kulturës shqiptare vepra me vlera
të veçanta letrare e gjuhësore që i takojnë jo vetëm traditës,por edhe bashkëkohësisë.
1. Në aspektin letrar
1.1 Lidhja me folklorin
Kjo lidhje qëndron në reflektimin e vazhdueshëm të autorit për botën
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natyrore,zakonore,morale e shpirtërore të malësorit të Dukagjinit që e njeh nga
përvoja jetësore,por që e sheh nga larg si distancë hapësinore dhe nga afër si përjetim
shpirtëror.Kthimet në parajsën e tĳ shpirtërore janë kërkim i rrënjëve të identitetit
dhe një udhëtim në një botë origjinale,të thjeshtë,fisnike ku njeriu gjendet në zemrën
e natyrës larg industrializimit,njeriut të kohës moderne ku kafshët e egra”pĳne voj
e uthull në lumë e dalin kukulla hekuri në breg”(Nema,Martin Camaj,Vepra letrare
3,f.131).
Ekziston një vend diku në fëmĳëri ku ti kthehesh kur je rritur sepse të kanë ngacmuar
përherë kujtimet duke zgjuar përfytyrime e që më pas përjetësohen në art.Këtë bëri
Martin Camaj ndërtoi monumente të tilla kulturore si proza poetike”Dranja”apo vëllim
et”Nema”,”Buelli”,”Palimpsest” tekste këto me natyrë sinkretike.
Kështu te madrigali”Dranja”pikëtakimet me madrigalin janë pranuar nga shumë
studiues të cilët kanë vënë re se elementi i përbashkët qëndron te shkurtësia e pjesëve
dhe larmishmëria e tematikave që trajtojnë.Siç pohon edhe vetë Martin Camaj”ndonëse
nuk është në vargje si madrigal,në përmbajtje i përket kësaj gjinie”(Camaj Martin”Vepra
letrare”,vëllimi III,Tiranë 1996,f.7).Kështu Dranja,breshka në shumë raste identifikohet
me subjektin poetik,është një lloj alteregoje e subjektit lirik,e njëherësh dhe të autorit
ku simbioza ndërmjet tyre përftohet në çdo detaj.Ajo lëviz nëpëe tre viset e përjetuara
prej tĳ,nëpër tërë shtegtimet e tĳ.Nga njëra rrëfenjëz në tjetrën,nëpër triptikun”Përvojë
jete”,”Mprehje shqisash” dhe “Fryma e ngujueme në asht”. Personazhi breshkë dhe zëri
rrëfyes përcjell rininë kohën që poeti e jetoi në vendlindje dhe arratisjen e tĳ nëpër troje të
fisit të vet,Dukagjin,Shkodër,Drin,duke na zbuluar kështu përmes toponimesh elemente
biografike.Edhe mali,vërrini,Drini i Bardhë,Drini i Zi përbëjne botën autentike rreth
së cilës vërtitet boshti poetik i Camajt.Dranja ecën ngadalë,udhëton buzë Drinit,nëpër
katunde,kalon livadhe e bjeshkë dhe na zbulon forcën dhe trimërinë e malësorit
dukagjinas”je i fisit dhe fara jote s’ka gjak breshke ndër dej,por ujku”(Martin Camaj
,Vepra letrare vëllimi III,f.24),pra trima e me vullnet të fortë,elemente këto qe shprehin
autotenticitetin e shkrimtarit shqiptar.
Lidhja me folklorin zbulohet edhe përmes simboleve që poeti i bën pjesë të sistemit të
vet letrar.Në veprën e Camajt shumë qenie mitike,besime,kulte kanë të njëjtat tipare
me ato mitologjike.Shëmbëlltyra e atdheut dhe lidhja me folklorin,traditën përftohet
edhe nga përdorimi i simboleve të tilla si:zanë,pëllumb,zogj,gur,ujë,zjarm,gërmadh
ë,pendla elemente simbolike këto me frekuencë të lartë përdorimi në prozën poetike
dhe në poezi e që përbëjnë magjinë e verbit camajtjan dhe i japin veprës vlerën e një
vepre autentike shqiptare,një vepër e cila orientimin e saj e ka për popullin shqiptar.
Edhe figuracioni i përdorur është frymëzuar nga letërsia gojore,folklori,figurat janë:
simboli,metafora,alegoria,krahasimi,similituda,antiteza.
1.2 Lidhja me vendlindjen,bota shqiptare në vepëra
Përmes traditës dhe elementeve etnografike
Bota shqiptare kalon në skanerin poetik të Martin Camajt.Elemente të autoktonisë
gjejnë shfaqje në vepër:”Te sosja e marsit pritja sivjet dicka,ogur të mirë.Por erdhën
vetëm plakat e reshën borën mbi kripin e majës së malit.Shiko ma mirë jashtë! Me tha
njena sosh.Na bajmë detyrën tonë,na s’dalim kurrë në pension!Vërejtën të tria plakat
bashkë”(Martin Camaj,
Vepra letrare,vëllimi III,f.93).Kështu aroma e traditës duket edhe:”Te rranza e
Helikonës ku flitet arbërisht” apo “nën majën e Helikonës,atje ku mishi i njomë në hell
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eraton qumësht,dru e voj ullini dhe hi krypne”(Ikje prej vetes,Martin Camaj,Vepra
letrare 3,f.65),aromë vendlindje që shton mallin e poetit”Mbasi kërkoi Dranja dhena
e dhena,i erdhi- rrufe mbi lis-dëshira me kthye në vendlindje”(Martin Camaj,Vepra
letrare,vëllimi III,f.69).Martin Camaj ndryn në çdo ind e qelizë të traditës duke zbuluar
edhe veshjen tipike të malësorit shqiptar si:shtjella e mantelit prej leshi.Tradita është
pasuri është pajë e jetës së cdo shqiptari”Dasmorët hiqnin valle e këndonin melodi
të lashta si ato shkodrane mbi lule vendëse e për bazilokun erëmirë” apo “Prej arkës
së vet ajo nxori një kutizë,punue me dru çedri,plot me filigrane të hershme.Kutinë e
atë që ka mbrendë gjithçka po ia fal sime bĳë,pas kësaj teshe!”(Martin Camaj,Vepra
letrare 3,f.103).Është Dranja ajo që në udhëtimin e saj bëhet dëshmitare e traditës
folklorike që trashëgohet brez pas brezi.
b.Përmes raportit gjeografiko-natyror dhe raportit hapësirë-kohë.
Motivi vendës është një substancë me esencë të fortë që përbën indin e veprës së
Camajt.Motivi i vendlindjes rrjedh ndër dejet e shkrimtarit që i fali këtë pasuri
shpirtërore kombit shqiptar.Malësia e Mbishkodrës dhe natyra magjepsëse e saj i
shëmbëllen natyrës së një hapësire të pashkelur ku mbizoterojne ngjyra jeshile dhe
ajo e kaltër.Ngjyrat mbizotëruese, jeshile:gjelbërimi,bari,kullotat,bjeshkët,livadhet,n
gjyra e kaltër:uji i pastër e i kulluar,qielli i kaltër.Proza poetike ka botën e veçantë
te njerëzve fanatik të ruajtjes së traditës,të njerëzve që jetojnë një jetë të thjeshtë,por
mjaft tërheqëse për lexuesin.Hapësira që përshkruan Camaj është hermetike çka
i vjen përshtat stilit hermetik te vet Camajt shkrimtar.Kjo hapësirë reflektohet në
raporte ballafaqimi,raporte që zbulohen nga përdorimi i dendur i dikotomisë si:
qielli-toka apo katundi-shoqëria urbane, moderne.
c.Përmes dikotomisë së përdorur.
Martin Camaj është shkrimtari i kontrasteve,i dikotomisë.Kontraste janë pjesë e jetës
së autorit të cilin herë e kemi parë të shëtiste në katund e bjeshkë,herë në malet e
mbishkodrës dhe herë në njedisin tjetër urban në dhe të huaj.Dikotominë e gjejmë në
përplasjen midis së vjetrës dhe së resë,botës së traditës dhe botës moderne.Polaritetin
e gjejmë edhe në trajtat e gjuhës ku gjuha e vjetër,arkaike e ndihmon shkrimtarin
për të formuar trajta të tjera moderne që i përkasin poezisë së tĳ hermetike.Realiteti
në krĳimtarinë e Martin Camajt perceptohet në marrëdhënie kundërvenieje dhe një
larmie dikotomish.Raportet dikotomike në prozën poetike”Dranja” dhe në vëllimet
poetike”Nema”,”Buelli”,”Palimpsest”vĳnë në rrafsh vertikal nga qielli në tokë dhe
në disa lloje:
1.Dikotomi detajesh: qielli-toka,dielli-hëna,kanuni-palimpsesti,vallja-vdekja,vera-dimri
2.Dikotomi gjeografike:katundi-shoqëria moderne,veri-jug,bjeshkë-vërri,Drin-Vjosë
3.Dikotomi figurash stilistike,alegoriko-simbolike,breshka-shqiponja,pëllumbikorbi,vdekatarja-orët,gjarpri-breshka.
Dikotominë e gjejmë edhe në raportin burrë-grua:”burri këtej Drinit-gruaja andej
Drinit”(Koçi Petriti”Mbi poetikën e Martin Camajt”Dita,Tiranë 1997).Dualizëm
është edhe vet jeta e shkrimtarit.Nga njëra anë jeta në vendlindje,kujtimi e malli për
të dhe nga ana tjetër bota e re,moderne në Diasporë ku jetoi pjesën tjetër të jetës.Në
krĳimtari nga njëra anë proza dhe nga ana tjetër poezia të cilat u bënë bashkëudhëtare
të jetës së tĳ.

284

2.Në aspektin linguistik
Gjuha për Martin Camaj është hallka lidhëse me vendlindjen.Camaj paraqitet si
albanologu që ka operuar me fjalën e pastër autentike me të cilën ka kuruar deri në
detaj artin e vet poetk.Fjala e përdorur në penën e Camajt merr vlera magjike dhe vlera
magjike i jep jo vetëm prozës poetike,por dhe poezisë.Kështu kulmin e rrugëtimit të tĳ
në poezi e ka me vëllimet: ”Nema”,”Buelli”,”Palimpsest”.poezi këto të frymëzuara nga
Ungareti apo Elioti,ku elementi modern gërshetohet me atë tradicional.Karakteristikë
e poetikës së Camajt është interesi i tĳ për figurën gjuhësore formale,ku me anën e
një thjeshtësie të veçantë ai e tematizon në trajtë,duke përdorur me mjeshtëri të rrallë
variantin gjuhësor të gegërishtes(Letërsia bashkëkohore 4 f.73-76).Gjuha e përdorur
i përket gegërishtes letrare,janë shmangur trajtat e nëndialektit të zonës duke e bërë
më të lehtë leximin e veprës nga lexuesit.Fjalori është tejet i pasur,përveçse dallon për
novatorizmin ai përdor edhe shprehjet popullore si”i del për hundësh”,”mos iu kalbtë
rrasht”,këto shprehje Martin Camaj i gërsheton me gjuhën standarde shqipe.
Si edhe fjalët e tilla:petka,zjarm,gërmadhë,djersë,pegazash,pendla,eratim tru
mze,tjegullat,strajcë,lëmashkë.Camaj i qëndron pranë gjuhës standarde shqipe
edhe në përdorimin e zanores ë të cilën e gjejmë në të gjitha pozicionet e saj p.sh.
miqësi,ligshtë,thëngjill,artë.Hera-herës vihen re trajta të së pakryerës me mbaresa
tipike për të folurën e Jugut,si:pritnin,nxirnin dhe jo pritshin,nxirshin që i takojnë
gegërishtes.E megjithatë ajo që është e vërtetëdukshme,është se dominon varianti
verior i të folurit me të cilin Camaj na pasqyron në të gjitha përmasat e saj,vendlindjen.
Sintaksa e përdorur është e thjeshtë që ka në bazë vendosjen e fjalëve ne një gramatikë
normative,pa gjymtyrë të çvendosura apo fjali të ndërkallura.
Studiuesit janë marrë me veprën e Martin Camajt dhe e kanë klasifikuar kryesisht si
hermetike,disa e kanë konotuar si të pakuptueshme,problemi nuk qëndron te teksti
qe shkruan Camaj apo te gjuha që përdor ai,por te lexuesi jo i përgatitur,për të hyrë
në brendësi të tĳ (Shaban Sinani,Camaj i paskajuar,f.122),pasi fjala e përdorur nga
Camaj ka shtresa të shumta kuptimore,frekuencë të lartë përdorimi në poetikën
e Camajt kanë fjalët-palimpsest.Këto fjalë mbartin brenda tyre historinë e një
kombi,gjuhën,kulturën e tĳ.
Si përfundim Martin Camaj përmes artit të tĳ dhe një gjuhe të zhdërvjellët zbulon
shtresat e njohura e të panjohura të jetës së popullit shqiptar,një jetë plot histori dhe
etni të trashëguar brez pas brezi përmes fisit autokton,traditave,zakoneve,gjuhës etj.
Kështu përmes gjuhës,por edhe stilit qe shtresëzohet në rrëfimin përmes simbolikës
dhe figurshmërisë përcjell mesazhe ekzistenciale për njeriun si individ,por edhe për
njeriun si kolektivitet në kërkim të rrënjëve etniko-kulturore.Martin Camaj mbetet
figura më emblematike e letrave shqipe,që edhe pse në dhe të huaj,në çantën e
mërgimtarit mori me vete kujtime nga vendlindja dhe i përjetësoi në art,duke krĳuar
këto monumente kulturore.Prandaj shtjellimi i kësaj teme është një qasje me rëndësi
ndaj veprës së Camajt,kësaj pasurie kulturore të popullit shqiptar.
Referencat
-Martin Camaj,Vepra letrare 3.
–Shaban Sinani,Camaj i paskajuar,QSA,Tiranë,2011.
–Letërsia bashkëkohore 4,Libri shkollor,Prishtinë 2001.
-Koci Petriti,”Mbi poetikën e Martin Camajt”,Dita,Tiranë 1997.

285

Veçoritë e arsimimit të femrave në Mirditë
Nikollë Loka
Abstrakt
Arsimimi i gruas si dukuri shoqërore u zhvillua atëherë kur ajo doli nga katër muret e shtëpisë
dhe u pa si një faktor i zhvillimit ekonomik, fillimisht në disa punë që konsideroheshin të
përshtatëshme për të. Nuk është rastësi që në trevat shqiptare edukimi për gratë filloi në
qytetet e Shkodrës dhe Korçës që ishin më të zhvilluara dhe si qytete kufitare, më të hapura
ndaj tregjeve ekonomike rajonale. Pastaj gradualisht arsimi femëror u përhap edhe në qytete
e vendbanime që ishin prekur nga zhvillimi ekonomik dhe emigracioni.
Kur trajtojmë arsimin e gruas në Mirditë, duhet të kemi parasysh specifikat e zhvillimit të
trevës në kuadrin e zhvillimeve të përgjithëshme shqiptare. Mirdita nuk krĳoi ndër vite asnjë
qendër të vetën urbane dhe nuk ndoqi ritmet e zhvillimeve shoqërore dhe arsimore në vend.
Në ato kushte, zhvillimi i arsimit ndoqi një rrugë të veçantë, me disa shkolla mashkullore,
që mbetën të tilla deri në fund të Luftës së Dytë Botërore dhe vetëm me kuadro meshkuj.
Duket se treva mbeti e pacënuar nga ligjet e shtetit osman, por edhe nga prirjet zhvilluese që
u bënë të dukëshme pas ndërhyrjes së Austro-Hungarisë në kuadrin e protektoratit të kultit.
Në Mirditë nuk u themeluan shkolla femërore as shkolla të përziera djem-vajza nga AustroHungaria dhe Italia që hapën shkollat të tilla në Shkodër dhe pastaj në qendra të tjera deri
në fshatra. Si rrallëkund në Shqipëri, arsimimi i femrës në Mirditë filloi në vitin 1945 dhe u
përhap gradualisht nën ndikimin e një tërësie faktorësh që po i përmendim: Detyrimi ligjor
për shkollimin e vajzave, detyrimi ligjor për zhdukjen e analfabetizmit për të dy gjinitë deri
në moshën 40 vjeç, zhvillimet ekonomike dhe shoqërore, krĳimi i ndërmarrjeve ekonomike
dhe qendrave industriale, krĳimi i qendrave urbane, ardhja e mësueseve nga trevat e tjera dhe
shtimi gradual i mësueseve vendëse që u bënë faktor të rëndësishëm të zhvillimeve.

Hyrje
Arsimimi i femrave është tregues i nivelit të zhvillimit shoqëror. Shoqëritë moderne
kanë siguruar arsimin e barabartë për të dyja gjinitë. Për të ardhur deri këtu është
dashur kohë. Edukimi i grave ka ndryshuar në varësi të kohës, vendit, statusit,
nevojave, përpjekjeve individuale dhe kolektive të vetë grave (McClelland, 1992: 7).
Kur flasim për arsimin femëror, ne në fakt thellojmë diferencat në edukim ndërmjet
djemëve dhe vajzave. Sipas mentalitetit që ka ekzistuar deri kohët e fundit, “gratë
janë intelektalisht inferiore ndaj burrave” (McClelland, 1992: 11). Megjithatë, të
paktën për vajzat e shtresës së lartë, shkollimi elementar ka qenë fakt i jetës në të
gjithë shekujt, pavarësisht se forma e shkollimit të tyre ka ndryshuar në mënyrë
të konsiderueshme. Në periudha të ndryshme, arsimi është dhënë në shkollë nga
mësuesit, në shtëpi nga nënat, tutoret ose guvernantet, në manastiret ose kuvendet,
në kështjellat ose oborret në dyqane ose vendet e punës, madje dhe në spitalet dhe
jetimoret (McClelland, 1992: 16).
Tri çështje duhen patur parasysh, kur të trajtojmë arsimin elementar gjatë shumicës
së historisë europiane: Së pari, masa e gjërë e fëmĳëve merrte vetëm një edukim
rudimentar dhe shumica e tyre nuk shkonin në ndonjë shkollë, po mësonin çfarë u
nevojitej nga nënat e tyre ose mësuesit. Arsimi femëror ishte zhvilluar historikisht për
të ndarë sferat, ku vepronin të dy gjinitë. Kjo duket në prirjen për t’u dhënë vajzave
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edukim të njëanshëm, duke u mohuar disa lloje edukimi që atëherë mendoheshin
si të përshtatëshme vetëm për djemtë. Nuk ka rëndësi se çfarë forme merr arsimi
i ndarë për meshkuj dhe për femra, sepse në të gjitha rastet rikrĳon ndarje midis
sekseve, mbështetur në rolet shoqërore dhe në hierarkinë e statusit që e vendosi dhe
e mbajti gruan në një pozitë të nënshtruar (McClelland, 1992: 14).
Zhvillimi shoqëror në Mirditë
Mirdita si krahinë etnografike ka ardhur duke u zgjeruar nga koha në kohë. Në
Mesjetë ajo del si një krahinë e vogël rreth Malit të Shenjtë të Oroshit. Fillimisht
përmblidhte “tre bajrakët e fisit” (Oroshi, Spaç, Kuzhne); më vonë iu bashkuan
bajrakët e Dibrrit e të Fandit dhe tre bajrakët e Ohrit ( Selitë, Kthellë, Rranzë). Në
fund iu bashkuan edhe katër bajraktarët e quajtur të Malësisë së Lezhës (Kryezez,
Velë, Bulgër, Manati). Mirdita si krahinë etnografike në mesin e shek. XIX u bë
me dymbëdhjetë bajrakë dhe shtrihej në një territor prej rreth 800 km2 e kishte 83
katunde, 2400 shtëpi dhe rreth 25 mĳë banorë (Këngë popullore legjendare, 1955: 70)
Mirdita bënte pjesë në pesë krahinat më të prapambetura të Shqipërisë. Rendi
shoqëror fisnor kishte vazhduar të jetonte gjatë gjithë kohës nëpër male dhe vetëm
ishte forcuar pas ardhjes së turqëve. Për shkak të mbylljes në vetvete në kushtet e
pushtimeve të huaja, jeta ekonomike në Mirditë kishte ndryshuar pak prej qindra
vjetëve dhe pas shekujsh, as më i pakti përparim nuk ishte bërë (Frashëri, 2002: 86).
Deri në mes të shekullit XIX, burimet kryesore ekonomike ishin blektoria, bujqësia
dhe mercenarizmi që diktohej nga varfëria e thellë ekonomike dhe pamundësia për
të siguruar të ardhura me anë të punës (Buda, etj 2002: 22). Sipas Stavri Frashërit,
që e kishte vizituar në vitin 1933, si përkthyes i dy antropologëve amerikanë, “Kjo
gjendje e mjerë do të zhduket, vetëm kur në tokën e keqe do të mbillen të lashtat e
përshtatëshme, kur të çelen rrugët dhe shkollat, kur burrat të merren më pak me
“politikë” dhe t’i përvishen punës me mish e me shpirt dhe, së fundi kur kryetarët të
mos përfitojnë nga padia e tyre dhe t’i përdorin për qëllimet e veta, siç ngjiste në kohët
e para sa energji njerëzore vete më kot, kurse me udhëheqje të mirë mund të përdorej
për shpëtimin vetjak. Për shkolla, rrugë dhe puntorë idealistë ka nevojë”(Frashëri,
2002: 83).
Me krĳimin e shtetit shqiptar dhe integrimin e Mirditës në të, gradualisht filloi të
ndryshonte gjendja ekonomike dhe shoqërore e Krahinës. Këtë e kishte vërejtur
Peinsipp, një ushtarak austriak në shërbim të Wehrmacht-it, që shkruan: “Me të
ardhurit në fuqi të një qeverie të fortë e cila u mblodhi pushkët, të gjithë e mblodhën
mendjen dhe filluan të merren më bujqësi. Pra sot, kur pyet ndonjërin ç’punë bën,
nuk përgjigjet “Luj gishtin”, po “Jam bujk. Puna e xhandarit duket se i pëlqen
Mirditasit me qënë se kam parë një numër të madh të kenë zgjedhur këtë degë”
(Peinsipp, 2005: 80).
Dëshira e madhe për arsim dhe dĳe dhe dobia e shkollës që u duk në ato të pakta
shkolla që u hapën në Mirditë në 10 vitet e para të shekullit XX-të, bëri që të vendoset
Itifaku në bazë të të cilit qëndronte mbrojtja e shkollës dhe të djemëve që vazhduan
atë. Në Itifak thuhej: “ Atĳ që për hasmëri vret një shkollar, i merret pasuria, i digjet
shtëpia, i priten pemët dhe nxirret familjarisht nga bajraku për tre vjet”. Me këtë
“Usull” të vendosur në kuvend burrash, populli i Mirditës shprehu dëshirën e tĳ
për shkollën e gjuhës shqipe, për zhvillimin e tĳ në rrugën e përparimit. Megjithëse
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hasmëritë në këtë krahinë, qenë të shumta, nuk njihet asnjë rast ku të jetë vrarë qoftë
edhe një nxënës shkolle (Prendi, 2014: 35-36). Dëshirën për arsimin dhe zhvillimin
shoqëror në krahinën e Mirditës, e trajtonte edhe shtypi: “Malësori që deri më sot
ka dëshirue që për libër me pas pushkën e për mjeshtri krismën e saj, tash po mëson
e përpara për bukuri”(gazeta “Bashkimi”, 4. 9. 1910, Prendi, 2014: 35-36). Atë zgjim
interesi për shkollën gjeti dhe Stavri Frashëri, që i bëri përshtypje fakti se familjet
mirditase kishin filluar t’ia njihnin dobinë shkollës. Ai vëren një zgjim të atyre
banorëve të maleve, që po e kthenin vëmendjen nga shkolla: “Ja ca fraza që dëgjoja
në këtë vend të ngratë: “Kam frikë se mos më mbetet fëmĳa pa shkollë!”, më tha
një nënë në Spaç. “Merrmë në shkollë në Tiranë!”, thoshte një djalosh; “Çomë në
shkollë synë e vetëm!” fliste një burrë i moçëm dhe populli zbrazte fjalët “Nuk kena
shkolla”. Është fatmirësi se populli malësor ka zënë të ndjejë se koha e pushkës kaloi
dhe shpëtimi i tyre do vĳë nga shkollat”(Frashëri, 2002: 72-73).
Në Mirditë pas çlirimit u zhvillua më shpejt se më shpejt falë zhvillimit të industrisë
së nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit dhe të lëndës së drurit. Degët e tjera si ndërtimi,
grumbullimi, apo dhe bujqësia patën rol dytësor. Si rezultat i ndryshimeve
ekonomiko-shoqërore, u shtua kërkesa për disa profesione të kualifikuara të sektorit
industrial si teknik gjeolog, teknik miniere, mekanik, elektriçist dhe specialistë
me arsim të lartë në këto degë, specialistë të mesëm dhe të lartë të bujqësisë etj.
Përmirësimi i gjendjes ekonomike qe një faktor që ndihmoi dhe në përhapjen e
arsimit, sepse shtoi mundësitë ekonomike të familjeve për të mbështetur shkollimin
e fëmĳëve të tyre.
Një vështrim mbi arsimin në Mirditë deri në vitin 1944
Në vjeshtën e vitin 1888 u rihap me dekret papnor Abacia e Mirditës, në krye të
së cilës vjen Prend Doçi. Ai, duke shfrytëzuar interesimin e Austro-Hungarisë për
përhapjen e arsimit në gjuhën shqipe, në vjeshtën e vitit 1889 hapi shkollën shqipe
në Orosh (Hylli i Dritës, 1933: 245). Numri i nxënësve të shkollës së Oroshit është
rritur nga viti në vit. Në vitin 1899, kur u hap, e frekuentonin 14 djem të Oroshit,
ndërsa në vitin 1900, numri i tyre arriti në 30 (Pulaj, 2004: 90). Kur u hap Konvikti, në
vitin 1926, kishte 40 konviktorë, pa llogaritur nxënësit e Oroshit që e frekuentonin si
të jashtëm, ndërsa në vitin shkollor 1937-1938 numri i nxënësve sipas klasave ishte:
Klasa I-20 nxënës; klasa II-23 nxënës; klasa III-20 nxënës; klasa IV – 17 nxënës; klasa
V-16 nxënës. Gjithsejt ishin 96 nxënës (Muzeu Historik i Mirditës, Dosja 15). Disa
nxënës që përfunduan shkollën e Oroshit u dërguan në Gjimnazin-Lice të Shkodrës.
Në vitin 1930 shkollimin e mëtejshëm e vazhduan tre nxënës prej Oroshi, një prej
Kthelle dhe dy prej Fani. (AQSH, F.368, viti 1930, D.3, fl.30).
Pas shkollës së Oroshit, në Mirditë u hapën dhe shkolla të tjera. Në Kashnjet në vitin
1901, në Spaç në vitin 1902, në Rubik në vitin 1903 dhe në Gomsiqe në vitin 1907.
Në këto shkolla nuk vĳuan rregullisht mësimet për shkak të situatës dhe në vitin
1913, ato u mbyllën plotësisht. Në një raport të vitit 1916, që i drejtohet Drejtorisë së
Arsimit në Shkodër shkruhet:”Në Orosh dhe Spaç shkollat janë mbyllur, në bajrak
të Dibrrit nuk ka asnjë njeri për t’u përdorur si mësues,…”(Pulaj, 2004: 88). Në
vitin 1917, populli i bajrakut të Bulgërit në zonën e Rubikut i drejtohet Drejtorisë
së Përgjithëshme të Arsimit me një kërkesë për riçeljen e shkollës, që hapi dyert në
mars të vitit 1918 dhe kishte 18 nxënës, ndërsa në prill u hap shkolla në Përlat me 20
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nxënës (AQH, Fondi: Drejtoria e Përgjithëshme e Arsimit, viti 1918, Dosja Nr.5) Në
këtë shkollë mësonin fëmĳë nga të gjitha fshatrat e Kthellës së Epërme.
Në prill të vitit 1922, krahina e Kthellës me shkresë Nr 122, i kërkon Nënprefekturës
së Matit, nga e cila varej, që të ndërhynte pranë Ministrisë së Arsimit, që përveç
shkollave të Bushkashit e të Perlatit, të cilat ishin hapur para gjashtë muajsh, të
hapte shkollat në Malaj e Selitë, pasi ishin mbyllur nga mungesa e kuadrit (Gjon
Markut, Arsimi në Mirditë, gazeta “Koha Jonë, 26 Maj 2006). Pengesa kryesore në
shtimin e shkollave vinte kryesisht për mungesë fondesh. Pavarësisht dëshirës së
tyre dhe idealizmit të natyrshëm që vinte nga profesioni, shumë mësues nuk mund
të punonin pa pagesë dhe prandaj u larguan. Pavarësisht se kishte udhëzime që e
detyronin popullin të ndihmonte me mjete monetare shkollën, në Mirditë, për shkak
të varfërisë, ato udhëzime nuk u zbatuan (AQSH, F.358, viti 1935, D.3, fl. 9).
Menjëherë pas pushtimit, shkollat ndërprenë punën përkohësisht dhe me kalimin
e kohës filluan të rihapen gradualisht. Në përpjekje për italianizimin e arsimit,
autoritetet futën programet fashiste dhe pastruan tekstet mësimore nga përmbajtja
atdhetare. Si element pozitiv duhet vlerësuar detyrimi shkollor për vajzat (AQSH,
viti 1939, F.368, D. 3. fl. 437), pavarësisht se ai detyrim në Mirditë nuk u zbatua.
Në vitin shkollor 1939-1940 Mirdita kishte 7 shkolla, 11 mësues dhe 363 nxënës. Me
16 qershor të vitit 1944, Ministria e Punëve të Brendëshme tërheq vëmendjen për
problemin e vazhdimit të mësimit (AQSH, F.368, D.11,fl.336). Intensifikimi i luftimeve
në pranverë të vitit 1944 bëri që shumë shkolla të mbyllen. Në vitin shkollor 19451946, për herë të parë në Mirditë femrat ulen në bankat e shkollës dhe që nag kjo
periudhë mund të flasim për zhvillimin e arsimit femëror në këtë trevë.
Veçorinë e zhvillimit të arsimimit femëror në Mirditë
Për të studiuar zhvillimin e arsimit femëror në Mirditë duhet njohur shkaqet pse
ai mungoi tërësisht deri në fund të vitit 1944, si arsimim në shkollat femërore dhe
të përziera dhe si mungesë e kadrit arsimor femër që do të ndikonte në afrimin e
vajzave me shkollën. Kur e pa atë realitet, Stavri Frashëri shkruajti: “Tërë kohën
që ndejtëm në Mirditë ja gjetëm pesë njerëz që dinë të këndojnë e të shkruajnë, ja
s’gjetëm. Njëri nga këto ishte ushtar, i dyti një djalë i vogël që e kish mësuar frati, i
treti katundari që pamë në Kalivare, dhe të tjerët që kishin mësuar andej - këndej. Të
dish kalem në Mirditë është fat”( Frashëri, 2002 : 72-73). Frashëri nuk përmend asnjë
rast të vetëm të ndonjë femre të shkolluar, për faktin e thjeshtë se nuk kishte të tilla.
Kur Mirdita ishte në atë gjendje, arsimi femëror në trevat e tjera shqiptare kishte bërë
një rrugë pak a shumë të gjatë. Si pjesë e shkollimit, arsimimi i femrave kishte lindur
kohë më parë, fillimisht si arsim në gjuhë të huaj. Edukimi i meshkujve dhe femrave
në shkollat islame përgjithësisht kishte qenë i ndarë por, përveç mejtepeve të veçanta
për djem dhe vajza, janë hapur dhe disa mejtepe mikste (Shllaku., 2002: 36). Pasi doli
“Hatilsherifi i Gjylhanes” në vitin 1839, në Perandorinë Osmane u shtuan shkollat
turke për arsimimin e vajzave, (Koliqi, 2002: 141) të cilat u përhapën edhe në trevat
shqiptare. Po kështu ishin përhapur dhe shkollat femërore në gjuhën greke në jug të
vendit (Xoxe, 2002: 95). Në ndryshim nga trevat përrreth, në Mirditë nuk pati asnjë
shkollë të huaj, kështu që arsimi në këtë krahinë lindi si arsim mashkullor në gjuhën
shqipe dhe kështu vazhdoi për vite e vite me radhë. Shkollat në Mirditë u krĳuan
dhe mbetën deri në fund të vitit 1944 si shkolla mashkullore.
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Është folur për ndikim të Drejtës Zakonore dhe fesë, si faktor që kanë penguar
arsimimin e femrave. Kanuni nuk e ka përcaktuar institucionin e shkollës, siç ka bërë
me kishën dhe nuk flet për arsimin. Në kanun mungon trajtimi i arsimit mashkullor
dhe atĳ femëror (Kanuni i Lekë Dukagjinit, libri III, Martesa, nye i njëmbëdhetëttridhetekatërt). Edhe pozicioni i kishës në lidhje me rolin e femrës në shoqëri në ato
vite e diferenconte gruan prej burrit, duke theksuar rolin e saj si shtëpiake dhe si
nënë: “Qëllimi i jetës e misioni i grues përgjithësisht asht fare i ndryshëm prej burrit,
në mëndyrë të veçantë ndër ne, grueja asht për fmi, për burrë e për shpi, gjeja e
pozicioni i saj nuk shtrihet ma hapët ; edhe na dishirojmë që edukata e grues të jetë në
nji shkallë me atë të burrit, kultura e grues të rrĳ krahas me të tĳn, por këta nuk don
me thanë, qi të dyja gjinitë të kenë nji rritje e nji msim, pa marrë parasyshë natyret
e ndryshme, zyret e detyret të cillat vetun atëherë kan për t’i vue mirë po kjenë rritë
për to (Hylli i Dritës, Nr.4, 1931, f.195) Nga ana tjetër, Gjomarkajt, intrepretuesit e
Kanunit në Mirditë, i shkolluan vajzat e tyre, (AVSH Lezhë,viti 1948, D.16: 21-22), pa
u akuzuar se po shkelin Kanunin. Po kështu, mirditasit në Kosovë, të cilët zbatonin
të njëjtat norma kanunore i çuan vajzat e tyre në shkollat femërore që u hapën në
qendra të ndryshme të atĳ vendi: Prizren, Shkup, Gjakovë, Pejë, etj.
Arsimi në gjuhën shqipe është vepër e kishës dhe këtu nuk bën përjashtim as arsimi
femëror. Kisha si institucion kulture kishte hapur fillimisht shkolla për vajza në
qendrat urbane, pastaj edhe në trevat rurale.
Edhe kisha, me gjendjen e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror që kishte atëherë, e
vlerësonte arsimimin e femrës në Mirditë si të parakohshëm. Për shkak të gjakmarrjes,
mirditasit e kishin problem sigurinë e djemëve shkollarë, prandaj ishin mbledhur dhe
kishin vendosur një usull “mos me vra për gjakmarrje nxënësit e shkollës”. Në atë
shoqëri tradicionale, ku nderi i femrës vlerësohej lart, cënimi i saj do të shtonte konfliktet,
prandaj as kisha dhe as shteti nuk u angazhua me shkollimin femëror. Detyrimin ligjor
për shkollimin e femrës në Mirditë nuk u zbatua deri në fund të vitit 1944.
Në vitet ’70 ntë shekullit XIX, në qytetin e Shkodrës u kthyen 11 vajza, të cilat kishin
ndjekur kursin dyvjeçar në shkollën e motrave stigmatine në Portiko të Firences. Më
të dalluarat prej tyre ishin Kushe Micja, Tome Radoja, Tina e Nikës, Tereze Bërdica.
Me tu kthyer, ato çelën në qytetin e Shkodrës kurse për vajza, në të cilat mësohej
gjuha shqipe (Musaj, revista “Historia e Arsimit” Nr.5,58-59). Nga ana tjetër, para
shpalljes së Pavarësisë, Austro-Hungaria subvenciononte në vilajetin e Shkodrës
deri në10 shkolla femërore dhe në Kallmet (Kastrati, Arsimi Popullor Nr.2, 1986: 72),
që ishte në kufi me Mirditën një shkollë femërore, megjithatë në këtë krahinë, jo
vetëm nuk kishte një shkollë femërore, por në të katër shkollat: Orosh, Kashnjet,
Spaç dhe Rrëshen, që funksiononin në këtë kohë, nuk vazhdonte asnjë vajzë (Dedja,
etj, 2003: 236-238). Kleri katolik ishte angazhuar në fushën e arsimit dhe kishte
themeluar shkolla mashkullore dhe femërore deri në nivelin e shkollës normale për
përgatitjen e mësueseve. Koncili i Arbërit i vitit 1881 kishte kërkuar që të hapeshin
200 shkolla edhe në fshatra, me mësues klerikët (Gashi, 1998: 274), ndër to edhe
shkolla femërore, por në Mirditë nuk pati përparim në këtë drejtim. Kisha ishte e
interesuar veçanërisht për hapjen e shkollave femërore për shkak të qëndrimit të
saj kundër shkollave të përziera, ku do të mësonin bashkë djem dhe vajza. Në një
artikull të botuar në Hyllin e Dritës me titullin “Burri burrë e gruen grue” shkruhet:
“Koedukata nuk e ban bazën e civilizimit njerëzor. Historia dhe arsyeja vetë na e
dishmojnë. Na shqyptart prandej mund të bajmë edhe pa të për me marr kulturën
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oksidentale. Do ta marrim e do ta zbatojmë këtë mëndyrë rritje po e pamë se na bje
mirë, por po kje se asht ma fort për dam se për dobi, nuk do ta pranojm. Kundra
rritjes së përbashkët të shqyptarëve asht klima e vendit tonë, pengimet dhe rreziqet,
nga të cillat kish me ndeshë trajtimi i moshës së re shqyptare, e bajnë të vishtirë
rritjen e përbashkët të dy gjinive; shpirti shqyptar qi e don burrin burrë e gruen grue
nuk e lejon”( Dekretligja Organike e Arsimit,, 1937: 16).
Pas shpalljes së Pavarësisë numri i shkollave femërore në të gjithë vendin filloi të
shtohet. (Dedja, etj,2003: 326-328). Pas Kongresit të Lushnjës, shteti mori masat
për arsimimin e femrës. Në nenin 28 të Dekretligjit Organik të Arsimit të vitit 1928
shkruhet “arsimi filluer asht i detyrueshëm për të gjithë fëmĳt, mashkuj e femna,
të shtetasve shqiptarë... Prej gjashtë të mbushura e përtej: në shkollat fillore. Nëpër
shkollat e katundeve detyrimi shkolluer nis me shkollën fillore, kur fëmĳt kanë
mbushë shtatë vjet”(Dekretligja Organike e Arsimit, 1934: 1937:16). Ligji përcaktonte
se përgjithësisht shkollat do të ishin të ndara në mashkullore dhe femërore, por duke
lejuar dhe krĳimin e shkollave të përbashkëta. Në nenin 68 shkruhet: “Shkollat fillore
janë të veçanta për djem e veçanta për vajza. Por, ku e ku do t’a kërkojë nevoja, mund
të jenë edhe të përzieme”(Dekretligja Organike e Arsimit, 1934: 1937:29).
Kisha katolike kërkonte bashkëpunim me qeverinë në çështjen e arsimit, (Gashi, 1998:
275) por në përpjekje për të krĳuar arsimin kombëtar laik, qeveria e dalë nga kongresi i
Lushnjës nuk pranoi që klerikët e feve të ndryshme të shërbejnë në arsimin publik dhe
në ato kushte ata u angazhuan në shkollat e tyre fetare. Në fakt, në të gjitha shkollat në
Mirditë, si mësues të parë kishin shërbyer klerikët. Pas shkollës së Oroshit, në Mirditë
u hapën dhe shkolla të tjera: në Kashnjet në vitin 1901 me mësues Dom Prend Sulin,
në Spaç në vitin 1902 me mësues Dom Ndre Simonin; në Rubik në vitin 1903 dhe në
Gomsiqe në vitin 1907 me mësues At Shtjefën Gjeçovin (Harapi, Hylli i Dritës 1932;
Dedaj, 2006: 197-198). Pastaj në vend të tyre erdhën mësues laikë dhe arsimimin e mori
në dorë shteti. Në vitin 1920 në shkollat femërore që vareshin nga Kryeipeshkëvia e
Shkodrës ishin: Azili Femnor i motrave Elizabetine, me rreth 60 nxënës, rreth 30 prej të
cilëve ishin vajza që mësonin në klasa të ndara nga djemtë. Shkolla Femnore e Motrave
Stigmatine, që kishte 350 nxënëse. Jashtë qytetit ishte dhe një shkollë femërore me 35
vajza në fshatin e Shirokës që mbahej nga motrat Stigmatine dhe një shkollë tjetër
femërore me 28 vajza, që i mësonte një mësues shekullar katolik (Gashi, 1998: 275277). Megjithë problemet në arsim që u shoqëruan me hapje dhe mbyllje shkollash,
në prefekturën e Shkodrës vazhdonin të funksiononin pesë shkolla fillore femërore,
pastaj u çel dega femërore në gjimnazin e qytetit në vitin shkollor 1934-1935 (AQSH,
F. 249, 1936, D. 400, f.4). Po këtë vit u çel shkolla fillore femërore në nënprefekturën
e Lezhës, ndërsa në Mirditë as që ndihej nevoja për shkollimin e vajzave. Mungesa
e angazhimit të klerit për shkollat femërore në Mirditë tregon se kisha nuk e kishte
planifikuar në një të ardhme të afërt zhvillimin e arsimit femëror në këtë Krahinë.
Megjithëse shkolla shqipe e Oroshit është hapur në vitin 1899, duke qenë ndër
shkollat e para të hapura në Shqipëri, roli i saj në zhvillimin e trevës së Mirditës
qe i padjeshëm. Djemtë e shkolluar në Mirditë nuk u bënë faktor me ndikim në
zhvillimet shoqërore në krahinë dhe as në krĳimin e një mentaliteti të ri për shkollën.
Vetëm pak nxënës që përfunduan shkollën e Oroshit u dërguan në Gjimnazin-Lice
të Shkodrës (AQSH, F. 446, viti 1934, D. 251, f.4). Kjo bëri që në jetën e shumicës së
atyre që e mbaruan shkollën të mos ndodhte asnjë lloj ndryshimi, duke shkaktuar
zhvleftësimin e shkollës në sytë e opinionit shoqëror. Në ato kushte, problemi
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i arsimimit të vajzave as që dikutohej, pasi shkollimi i tyre, edhe më shumë se i
djemëve, u duk i panevojshëm për mjedisin shoqëror mirditas.
Ishin mundësitë që në shkollën e Oroshit të fillonte një paralele e veçantë me vajzat
e këtĳ fshati me mësuese një nga vajzat e shkolluara të Gjonmarkajve. Në Mirditë
nuk u zhvillua fare arsimi i përzier me paralele të ndara, pa folur pastaj për arsimin
e përzier djem vajza në një klasë. Nëse do të dërgoheshin mësuese, atëherë ishin
mundësitë për tërheqjen graduale të një kontigjenti vajzash në shkollë. Që nga
themelimi i shkollës së Oroshit në vitin 1889 dhe deri në vitin 1944, në Mirditë ka
patur vetëm një nxënëse me emrin Bardhe Keci në shkollën e Mesulit në vitin shkollor
1926 (AQSH, F.368, 1930, D.1, fl. 3).
Edhe kur ishte hedhur ndonjë hap pozitiv në drejtim të arsimit femëror, nuk kishte
gjetur mbështetjen e duhur. Në vitin arsimor 1933 - 1934, në Kthellë qenë paraparë të
tërhiqeshin në shkolla edhe vajza. Kështu në Përlat u planifikua të tërhiqeshin 167 djem
dhe 158 vajza, të moshës shkollore dhe të shtohej fuqia mësimore e të liroheshin disa
oda fshatarësh për klasa, në Rrëshen të tërhiqeshin në shkollë18 vajza etj. por këto qenë
e mbetën vetëm parashikime, pasi asnjëherë para çlirimit, cucës mirditore nuk iu dha
mundësia të ulej në bangat e shkollës (AQSH, “Arsimi fillor:1938, Prendi, 2014:59-61).
Ndërkohë kishte filluar arsimi femëror në krahinat fqinje. Në vitin Shkollor 1933-1934,
në të katër shkollat femërore të prefekturës së Dibrës: në Peshkopi, Homesh, Trebisht
dhe Zerqan vazhdonin mësimet 169 vajza, ndërkohë që në shkollat e përziera vazhdonin
shkollën edhe 106 nxënëse të tjera. Në krahinën e Lumës vajzat ndiqnin mësimet në
shkollat e Borjes dhe të qendrës së Kukësit. Duke parë mangësitë në arsimin femëror,
autoritetet vendore të nënprefekturës së Lumës iu drejtuan Ministrisë së Arsimit për
çeljen e tri shkollave femërore në Bicaj, Topojan dhe Krumë. Në pamundësi për çeljen
e këtyre shkollave, Ministria e Arsimit i dërgoi për vitin 1938 kësaj Nënprefekture 20
bursa për vajzat që mbaronin shkollën fillore, që të vĳonin shkollën për mësuese në
Institutin “Nana Mbretëreshë” (Musaj, Studime Historike Nr.1-2, 2001:54-55. Në vitin
1938 në Lumë qenë hapur edhe dy kurse për të rritur, një për burra e një për gra me 59
kursistë, prej tyre 32 femra. (Hoxha, 2014: 16). Vajzat mirditore nuk përfituan as nga
ngritja e konviktit femëror në Homesh të Dibrës. Në këtë konvikt vazhduan studimet
me bursë 20 vajza nga krahina e Gorës së Kukësit, fshatrat e Dibrës dhe Berzeshta e
Elbasanit (Musaj, Studime Historike Nr.1-2, 2001: 54).
Deri në vitin 1944, shkollimin e mesëm femëror e përfunduan tre nga pesë vajzat e
Kapidan të Mirditës, Gjon Marka Gjonit, Gjela, Marta dhe më e vogla Bardha. që
vazhdoi studimet në një një kolegj në Itali, si dy vajzat e tjera nga familja e Kapidanëve,
Marie Tuci dhe Davite Lleshi, që pas çlirimit shërbyen menjëherë pas çlirimit për pak
kohë si mësuese (A.Sh.Lezhë, dega Mirditë, D. 16:21- 22). Në këtë periudhë Kapidan
Gjon Marka Gjoni jetonte shumicën e kohës në Shkodër dhe ishte e natyrshme që t’i
shkollonte vajzat e tĳ e të kushërinjëve në Ndërfushaz dhe Orosh, por nuk ndikoi
në shkollimin e vajzave mirditore, familjet e të cilave kërkonin nxitje dhe mbështetje
për t’i shkolluar vajzat. Nëse ato do të kishin punuar mësuese me vajat në Mirditë,
për vetë pozicionin shoqëror që kishin, do të ndikonin shumë në arsimimin e femrës
mirditore. Kushtet ishin që dhe vajzat mirditore të shkonin në shkollë. Shkolla e
Motrave Stigmatine ofronte rregull, disiplinë dhe ofronte siguri, d.m.th. plotësonte të
gjitha kushtet që kërkonin prindërit për vajzat e tyre. Dega normale pranë shkollës
femërore “Motrat Stigmatine” ishte hapur në vitin 1922. Struktura e saj përbëhej nga
fillorja, qytetësja dhe normalja, të gjitha femërore (Osmani, 1998: 281) Gjatë viteve
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1933-1939 funksionoi në Shkodër edhe një shkollë femërore qytetëse, e cila në vitin
shkollor 1939 - 1940 u plotësua me kursin e lartë dhe u kthye në shkollë normale me
emrin Instituti femëror “Donika Kastrioti”, ku nuk vazhdoi asnjë vajzë mirditore që
banonte në Mirditë. Maturantet e para të saj dolën në vitin shkollor 1942 - 1943. Ajo
shkollë vazhdoi deri në vitin shkollor 1945-1946 (Osmani, 1998: 279). Shkolla femërore
që mbahej nga murgeshat në Kallmet, (Kastrati,Arsimi Popullor, 1982: 72) në kufi me
Mirditën ishte e përshtatëshme gjithashtu për shkollimin e vajzave të kësaj krahine.
Lënia e arsimit të femrës në Mirditë jashtë vëmendjes bëri që fillimet e arsimit
femëror në këtë trevë të nisin pas çlirimit të vendit, duke bërë që vajza mirditore për
shumë vite të kishte tregues arsimorë më të ulët se vajzat e krahinave përreth dhe të
trashëgonte shumë vështirësi dhe pengesa në rrugën e saj të shkollimit.
Nga fillimet e shkollimit të femrës deri në masivizimin e arsimit femëror
Masivizimi i arsimit, në kushtet e Shqipërisë së prapambetur, përbënte një nga objektivat
themelore të politikës arsimore të shtetit shqiptar pas çlirimit. Ligji i Reformës Arsimore
rikonfirmoi edhe një herë të drejtat e shtetasve, të sanksionuara më parë nga Kushtetuta
e Republikës së Shqipërisë e marsit 1946 (Rama, “Reforma arsimore”, Histori arsimi,
Nr.3, 2003: 2004). Në Mirditë fillimisht veprimtaria mësimore u nda në tri kategori të
veçanta: mësim në shkollat e njohura zyrtarisht si të tilla; mësim në kurset, ku do të
jepej mësim sipas programeve mësimore të shkollave dhe që do të frekuentoheshin
nga fëmĳë që kanë moshën shkollore dhe kurse për zhdukjen e analfabetizmit që do të
zhvilloheshin me të rritur. Me 9 korrik 1945, Këshilli Nacionalçlirimtar i Nënprefekturës
së Mirditës informoi Seksionin e Arsimit të Prefekturës Shkodër se “në mbledhjen e
parë arsimore, të datës 13 dhjetor 1944 duke e parë se në Mirditë arsimi ndodhet shumë
prapa vendosi hapjen e 47 kurseve për luftimin e analfabetizmit, ku japin pesëdhjetë
mësues provizor, fillorista e semimaturanta” (AV Lezhë, dega Mirditë, Dosja 1, viti
1945, fl, 1-2). Seksioni i Arsimit të Prefekturës Shkodër mori qëndrim pozitiv ndaj
kurseve dhe ia përcolli mendimin e tĳ Ministrisë së Arsimit. Në njoftimi e datës 13
korrik të vitit 1945, Seksioni i Arsimit të Prefekturës së Shkodërs i shkruante Ministrisë
së Arsimit: “Ju dërgojmë një pasqyrë të 47 kurseve për luftimin e analfabetizmit në
Mirditë. Shtojmë se këto kurse i frekuentojnë nxënës që i përfshin detyrimi shkollor
(AVSH, D.366, viti 1945. fl.70).
Në vitin 1945, kur u shtrua zbatimi i detyrimit shkollor për shkollimin e vajzave,
në Mirditë nuk pati asnjë mësuese, e cila do të ndihmonte në tërheqjen e vajzave
në shkollë, ndërkohe që në të gjithë trevat e tjera, ku më shumë e ku më pak kishte
mësuese që kishin disa vite pune në arsim. Në fakt, deri në vitin 1931, vajzat nuk i
kapte detyrimi shkollor, nëse nuk kishte mësuese femër, (Bedri Dedja, etj, 2003: 463).
Në nënprefekturat e Prefekturës së Shkodrës, përveç Mirditës kishte patur mësuese
edhe para vitit 1945. Kështu nga 13 mësues që kishte në Nënprefekturën e Lezhës në
vitin 1945, ishin 3 femra, njëra normaliste me stazh në arsim, e dytë normaliste dhe e
treta me gjashtë klasë fillore. Në Nënprefekturën e Dukagjinit nga 6 mësues gjithsejt
kishte 1 mësuese që kishte përfunduar Normalen pa maturë. Në Nënprefekturën e
Pukës, një mësuese që kishte 6 klasë të Normales dhe kurs pedagogjik ( A.V.Shkodër,
D.367, viti 1945, fl.1).
Nisur nga një shoqëri tërësisht analfabete femërore, zhvillimet në trevën e Mirditës
fillimisht do të ishin të natyrës sasiore, në luftën për zhdukjen e analfabetizmit,
293

ndërsa zhvillimet cilësore si shkollimi fillor, i mesëm dhe pastaj i lartë i femrës do të
ecin me ngadalë, në përpjekje me veshtirësitë e rritjes.
Duke njohur mendësinë e popullit, me 24 tetor 1945, Përgjegjësi i Seksionit të Arsimit
të Nënprefekturës, Ndrecë Ndue Gjoka i kërkonte Seksionit të Arsimit të Prefekturës
së Shkodrës: “Meqenëse Komiteti Ekzekutiv i këtushëm ka vendosë të bajë të
detyruem dhe dërgimin e vajzave në shkolla prej moshës 7-11 vjeç, propozojmë
emnimin e këtyne mësueseve provizore: Drita Dervishi në shkollën e qendrës në
Shpal; Pina Legisi në Bozhiq të Selitës; Prenë Ndoja në Grykë Orosh; Mrikusha
Bardhok Doda në Rrëshen (A.SH.Lezhë, dega Mirditë, 1945:10). “Mësueset, jo vetëm
kryenin detyrën e arsimtares, por nga ana tjetër do të favorizonin ardhjen e vajzave
në shkollë, gja shumë e dobishme për kët popull”, i shkruan Seksionit të Arsimit
të Qarkut Shodër Përgjegjësi i Seksionit të Arsimit të Nënprefekturës së Mirditës
Ndrec Ndue Gjoka (AV Shkodër, 1945) Mësuesja e parë pas çlirimit në Mirditë është
Olimbi Pema dhe pas saj Davita Lleshi, e cila me 20 mars 1946 ishte emëruar mësuese
në Grykë Orosh(AQSH, F.511, D.25, xh.263). Në vazhdim punuan si mësuese Marie
Tuci ( e shpallur martire dhe e beatifikuar nga Selia e Shenjtë, pas vdekjes nën
tortura në burg), Angjelina Zezaj në Rubik, (ASH. Shkodër, 1945), Pina Legisi, (ASH.
Lezhë, dega Mirditë, D.8, 1945:4) dhe Pashke Pjetër Lleshi. Në vitin 1948 në të gjithë
Mirditën kishte dy mësuese, Domenika Nikolli dhe Davida Lleshi (ASH.Lezhë, dega
Mirditë, D.16: 21-22). Deri në vitin 1952, arsimi në Mirditë nuk pati mësuese vendëse
me arsim pedagogjik dhe vetëm në këtë vit dolën mësueset e para. Në lidhje me këtë
fakt, revista “Arsimi dhe Kultura Popullore shkruan:“Në vitin 1952, në Mirditë dolën
mësueset e para vendëse. Në vitin që vjen dalin dhe shtatë të tjera dhe dy mbarojnë
shkollën dyvjeçare të rusishtes (Arësimi dhe Kultura Popullore Nr.8, 1955: 44).
Tetë vjet më vonë, kishte pak përparime, vetëm disa vajzat mirditore vazhduan të
shkollohen, një pjesë prej të cilave ishin martuar jashtë rrethit. Për të krĳuar mundësi
shkollimin e atyre që nuk kishin mundësi të vazhdonin shkollat e rregullta, u
hapën shkollat e natës. Ishin hartuar programe të veçanta, në mënyrë që nxënësit e
shkollave të natës të merrnin afërsisht po ato njohuri që merrnin nxënësit e shkollave
të rregullta (AQSH, F.490, viti 1946, D. 401, f.1-2). Në vitin shkollor 1946-1947, rrethi
i Mirditës rezulton i fundit në Qark, pas Shkodrës, Lezhës dhe Malësisë së Madhe.
Sipas të dhënave të Prefekturës Shkodër, “Nënprefektura Qendër kishte 81 shkolla
të gradës së parë me 1777 meshkuj dhe 1368 femna; Lezha me 19 shkolla me 565
meshkuj dhe 335 femra; Malësia e Madhe 29 shkolla me 612 meshkuj dhe 365 femra;
Mirdita kishte vetëm 1 shkollë nate me 58 meshkuj dhe 3 femra. Puka dhe Dukagjini
nuk kishin të dhëna, pasi krejt shkollat ishin verore dhe arsimi i natës fillonte
përnjëherë me shkollat e rregullta (Arkivi Shtetëror Vendor Shkodrës,dosja 435, viti
1947, f.109). Më vonë, po atë vit, në Mirditë u hapën edhe disa shkolla të tjera nate:
në lagjet Melth kishte 8 meshkuj dhe 3 femra; Lam i Madh 12 meshkuj asnjë femër;
Daç 12 meshkuj asnjë femër; Lufaj i Poshtër 12 meshkuj asnjë femër; Udha e Madhe 8
meshkuj asnjë femër, lagjia Lleshaj 6 meshkuj asnjë femër. Numri i paktë i shkollave
femërore të natës në këtë periudhë lidhet edhe me rregulloren për hapjen e tyre. Nuk
mund të hapeshin shkolla nate me më pak se 10 nxënës dhe në ato fshatra ku shtëpitë
ishin larg njëra-tjetrës (AQSH, F.490, viti 1946, D.435, f.6), ndërkohë që në Mirditë
kishte fshatra me pak banorë dhe me shtëpi larg njëra-tjetrës.
Për fshatrat që nuk plotësonin kushtet për shkollat e natës, sipas asaj rregullorje,
hapeshin kurset kundër analfabetizmit nga organet antifashiste (AQSH, F.490, viti
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1946, 6). Kurset kundër analfabetizmit kërkonin angazhim më të pakët dhe prandaj u
përshtateshin më mirë moshave të rritura. Shkollat e natës ishin shkolla të rregullta,
prandaj ato duhet të ndiqeshin rregullisht nga nxënësit e rritur. Nxënësit ishin të
detyruar të justifikonin mungesat dhe kur kur mungonin më shumë se gjysmën e një
tremujori, pyeteshin mbi lëndën e krejt tremujorit. Në rast se mungonin më shumë
se gjysmën e krejt vitit me arsye të justifikueshme, duhet të jepnin provim të gjitha
lëndët e vitit (AQSH, F.490, viti 1946, D.435, f. 10). Në këto kushte, kurset e luftës
kundër analfabetizmit, të cilat kishin më pak kërkesa, ishin më të përballueshme nga
të rriturit. Në një dokument zyrtar të Prefekturës Shkodër, në vitin 1947 shkruhet: “
U mbajt java e sulmit e luftës kundër analfabetizmit, me datat 20-26 shkurt 1947, ku
rezultatet sipas nënprefekturave ishin:e Qendrës ka shtuar dy kurse me 124 meshkuj
dhe 112 femra; e Lezhës ka gjithsejt 14 kurse me 62 meshkuj dhe 66 femra; e Malësisë
së Madhe ka 14 kurse me 104 meshkuj dhe 101 femra; e Mirditës ka 29 kurse me 39
meshkuj dhe 831 femra (A.SH. Shkodër, viti 1947, D.435:110). Në vĳimësi rezultatet
e këtyre kurseve kishin pësuar rritje. Në një raport mbi kurset kundër analfabetizmit
në Nenprefekturën e Mirditës rezulton kjo gjendje: “Mnela ka 11 qendra; Vig 3
qendra, Sukaxhi 3 qendra, Kaluer 3 qendra, Simon 3 qendra, Ndërfushaz-Ndërfanë
2 qendra, Gëziq 2 qendra, Prosek 4 qendra, Rrshe 4 qendra, shkolla e natës e policisë
12 vetë, kursi i grave 56 vetë, kursi tjetër i grave 74 vetë dhe kursi i burrave 41 vetë.
Ujë 4 qendra, Sanxhak 3 qendra, Perlat 5 qendra, Rreth Baz 3 qendra, Kalivaç, shkolla
e natës e policisë, të rregjitsruem 15 vetë. Ndjekja nuk asht e rregulltë për shkak të
shërbimit. Përparimi asht i mirë dhe përfitojnë 12 vetë”. Në Komisionin e Luftës
kundër analafbetizmit nga 6 antarë ishin dhe dy femra: Shqiponja Doçi dhe Olimbi
Pema (A.SH. Shkodër, viti 1947, D.435:181-182). Në një njoftim për ecurinë e kurseve
të përgjegjësit të Seksionit të Arsimit, Prengë Ndue Prenga mbi paraqitjen e kurseve
shkruhet: “Kishte 118 kurse, të ndara sipas lokaliteteve, me 1523 meshkuj dhe 2096
femna. Populli nuk ka dhanë ndonjë kontribut material. Kurset po ndihmojnë për të
zhdukur fanatizmin dhe konservatorizmin. Në Rubik ishte hapur kursi i kantierit,
ku ishin regjistruar 161 kursistë, nga të cilët 126 meshkuj dhe 15 femra. Femrat e
regjistruara ishin të familje të nëpunësve dhe puntorëve që punonin në Kantier
(AQSH, F.511, viti 1949, faqe PN).
Në vitin shkollor 1968-1969, u vendos të hiqet dorë nga lufta kundër analfabetizmit
dhe të përmirësohet puna në shkollat fillore për të rritur (AQSH, F.511, viti 1968, D.1,
f.34). Që në vitin 1967, si rezultat i lëvizjes për emancepimin e gruas, ishte rritur shumë
pjesëmarrja e grave në shkollat pa shëkputje nga puna. Në mirditë ishin çelur 30
shkolla fillore me 489 nxënës, nga të cilat 409 gra dhe vajza dhe 11 shkolla tetëvjeçare
me 618 nxënës me 618 nxënës, nga të cilat167 ishin gra dhe vajza(AQSH, F.511, viti
1967, D.37, f.37). Në vitin 1972, numri i të regjistruarve në shkollat e mbrëmjes kishte
rënë në 220 nxënës, por përqindja e vajzave ishte shumë më e madhe se e djemëve,
me 164 vajza(AQSH, F.511, viti 1972, D.122: 112) Edhe më parë, arsimi për të rritur
ishte shtrirë mirë në rrethin e Mirditës. Në vitin 1967 kishte 30 shkolla fillore për të
rritur me 489 nxënës, nga të cilët 409 janë gra dhe vajza dhe 17 shkolla tetëvjeçare me
618 nxënës, nga të cilët 167 vajza(.AQSH, viti 1967, D. 37, f.37).
Mësuesja e parë pas çlirimit në Mirditë është Olimbi Pema dhe pas saj Davita Lleshi,
e cila me 20 mars 1946 ishte emëruar mësuese në Grykë Orosh. Në vazhdim punuan
si mësuese Marie Tuci ( e shpallur martire dhe e beatifikuar nga Selia e Shenjtë, pas
vdekjes nën tortura në burg), Angjelina Zezaj në Rubik, Pina Legisi dhe Pashke Pjetër
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Lleshi. Në vitin 1948 në të gjithë Mirditën kishte dy mësuese, Domenika Nikolli dhe
Davida Lleshi (ASH Lezhë, dega Mirditë, viti 1948, D.16: 21-22). Deri në vitin 1952,
arsimi në Mirditë nuk pati mësuese vendëse me arsim pedagogjik dhe vetëm në këtë
vit dolën mësueset e para. Në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme, revista “Arsimi
dhe Kultura Popullore shkruan:“Në vitin 1952, në Mirditë dolën mësueset e para
vendëse. Në vitin që vjen dalin dhe shtatë të tjera dhe dy mbarojnë shkollën dyvjeçare
të rusishtes (Arsimi dhe Kultura Popullore Nr.8, 1955:44). Tetë vjet më vonë, kishte
pak përparime, edhe pse vajzat mirditore vazhduan të shkollohen, por disa prej tyre
ishin martuar jashtë rrethit. Në vitin 1960, në shkollën 11 vjeçare në Rrëshen kishte
katër mësues, asnjë femër. Mësues në shtatëvjeçare 36 plan, 34 efektiv, me 7 vjeçare
2, 28 me të mesme, 3 me Institut Dyvjeçar dhe 1 me të lartën. Mësues fillorje 62 plan,
efektiv 60, 12 femra. I gjithë personeli në arsim ishte: plan 127, fakt 127, 16 femra
(AQSH, F.511, viti 1960, D.101/1: 66).
Numri i kuadrit arsimor femër u rrit kur në vitin 1970 e në vazhdim u krĳua arsimi
parashkollor në fshat. Sipas udhëzimeve “nevojat për arsimin parashkollor të
plotësohen kryesisht me vajza nga fshati që kanë përfunduar arsimin tetëvjeçar, duke
u krĳuar mundësitë të kalojnë në kurse të posaçme në afate të shkurtëra, sipas planit
që do t’u dërgohet për këtë qëllim” Rëndësi iu kushtua edhe plotësimit të planit të
drejtave të studimit që ishin akorduar për vajzat(AQSH, F.511, viti 1970, D.1: 22).
Por bie në sy fakti se në vitin 1970, Mirdita nga 28 të drejta studimi plotësonte vetëm
23 prej tyre, që do të thotë se nuk po ecte me ritmet e planifikuara në plotësimin
e kuadrit arsimor, pra edhe në sigurimin e kontigjenteve të femrave në arsim. Por
në këtë vit, nga 11 të drejta studimi që i ishin akorduar rrethit të Mirditës për në
Universitetin e Tiranës (AQSH, F.511, viti 1970, D.33, f. 59), asnjë nuk ishte për
mësuesi, që do të thotë se kontigjentet për arsim ishin planifikuar të përgatiteshin në
institutin trevjeçar të Shkodrës, duke mos punuar me perspektivë për përgatitjen e
kuadrit vendës për arsimin e mesëm.
Mirdita deri në vitin 1990 ka patur gjithnjë mësues të ardhur nga rrethet e tjera.
Në rrethe si Korça, Vlora, Gjirokastra, Tirana kishte mësuese më shumë se nevoja,
prandaj 124 prej tyre u dërguan në rrethet me nevoja (AQSH, F.511, viti 1967, D.117,
f. 3), kryesisht në veri të vendit dhe në Mirditë u emëruan në shkolla të mëdha,
në qendra urbane apo fshatrat e mëdha. Në njoftimin e Seksionit të Arsimit për
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës në Tiranë thuhet: “Arsimtaret e ardhura nga
jashtë rrethit janë vendosur në shkolla të mëdha. Në çdo shkollë tetëvjeçare janë
dërguar dy ose më shumë shoqe që të mund të punojnë me gratë e fshatit dhe të
fshatrave të afërta për përhapjen e kulturës së jetesës (AQSH, F.511, viti 1967, D.117,
fl.52). Në vitin 1972 ishte vendosur të përmirësohet raporti në shkollat që përgatisin
mësues midis rretheve të mëdha dhe atyre të vogla. Ishin përgatitur kushtet që nga
rrethet e vogla të dërgohen më shumë nxënës, pasi ishte shtuar numri i shkollave
tetëvjeçare (AQSH, F.511, viti1972, D.71, f..3).
Me rëndësi për arsimimin e femrës ishte zhvillimi i arsimit shtatë dhe pastaj tetëvjeçar.
Në vitin 1949 hapet shkolla shtatëvjeçare në Rrëshen dhe gjatë vitit shkollor 19501951 edhe dy shkolla të tjera, në Rubik dhe Perlat. Në vitin 1952 u hap shtatëvjeçarja
në Orosh dhe në vitin 1953 edhe në Shpal e Malaj (Pulaj, 2002:93). Në vitin 1960 hapi
dyert shkolla e mesme e përgjithëshme në Rrëshen. Në vitin 1969 u hap shkolla e
dytë e mesme, Teknikumi i Rubikut, (Pulaj, 2002:97), i cili për veçoritë e degëve që
kishte u frekunetua pak nga vajzat dhe ndikoi pak në zhvillimin e arsimit femëror.
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Nga viti 1964, kur filluan të dalin maturantët e parë të gjimnazit Rrëshen dhe deri në
vitin 1967, kishin përfunduar arsimin e mesëm vetëm 13 vajza, ndërkohë që kishin
përfunduar studimet edhe 70 djem (Gega, 2013:72) Për të dalë nga gjendja, Ministria
e Arsimit shtoi kuotat e bursave në konviktin e shkollës së mesme për vajzat nga
zonat e thella (AQSH, F.511, viti 1967, D.37: 36-37). Me rëndësi për masivizimin
e arsimimit femëror ishte zhvillimi i arsimit të mesëm në fshat. Mbas vitit 1975, u
hapën brenda një periudhe të shkurtër shkollat e mesme bujqësore në Klos, Përlat,
Kurbnesh, Bulshar, Kurbnesh, Kaçinar, Malaj, (Pulaj, 2002:97), ku krahas shkollimit
me shëkputje, u zhvillua edhe shkollimi pa shkëputje nga puna.
Në vitin 1960, në Mirditë nuk kishte asnjë femër në drejtimin e shkollave (AQSH,
F.511, viti 1960, D.101/1: 66). Dy vjet më vonë ishte marrë vendimi për ngritjen e
gruas në përgjegjësi (AQSH, F. 511, viti 1962, D.156:3) Ishte dhënë orientimi që në ato
shkolla që kishte dy vetë në drejtim, njëri duhet të jetë femër (AQSH, F.511, viti 1967,
D.117: 4) Për herë të parë, në vitin 1967 në Mirditë, femrat dalin si drejtuese në arsim:
1 inspektore në Seksionin e Arsimit, dy drejtoresha shkolle dhe një nëndrejtoreshë
konvikti. Ishin aktivizuar si nëndrejtoresha vullnetare në një numër shkollash shumë
femra mësuese, edhe pse nuk ishin në organikë (AQSH, F.511, viti 1967, D.110,
fl.53). Por kjo ngritje në përgjegjësi u bë nën frymën e politikës së ditës në mungesë
të përgatitjes paraprake të atyre mësueseve për drejtimin e arsimit dhe pa marrë
parasysh vjetërsinë e tyre në punë. Hedhjen e këtyre hapave të shpejtë e diktonte
koha dhe vendimet partiake dhe shtetërore, për faktin se ishte vnedosur objektivi
që deri në vitin 1970, në drejtimin e shkollave të jenë 50 përqind nga elementi femër
(AQSH, F.511, viti 1967, D.117, fl.56). Gjendja u përmirësua gradualisht dhe në vitin
shkollor 1968-1969, nga 25 drejtorë shkollash, 9 ishin femra, që përbënite 36 përqind
të drejtuesve. Duhet thënë se përveç Tropojës, asnjë rreth tjetër i Veriut nuk siguroi
në gjysmën e shkollave drejtues femra. Në vitin 1976, nga 41 drejtorë dhe nëndrejtorë
shkollash në Mirditë, 9 ishin femra. Në kuadrin drejtues të shkollave të mesme nuk
kishte asnjë shoqe., kur në këto shkolla jepnin mësim 13 mësuese me arsim të lartë
(AQSH, F.511, viti 1976, D.217/1, f. 38).
Në kuadrin e luftës për emancepimin e gruas, u thekesua se “ngritja në përgjegjësi e
gruas duhet të shkonte paralel me aftësimin e tyre”. Për këtë qëllim u vendos që të
shtohet numri i femrave që vazhdojnë shkollat e mesme dhe ato të larta. Ishte dhën
orientim që bursat e mesme t’u jepen me përparësi zonave të thella (AQSH, F.511,
viti 1968, D.33, f. 7).
Me kalimin e viteve, si rezultat i veprimtarisë së gjërë mësimore, edukative, si dhe
zhvillimit arsimor e kulturor të popullsisë, u rrit ndjeshëm përqindja e vajzave
mirditore në arsimin e mesëm dhe të lartë. Zhvillimi i industrisë së bakrit dhe të
pyjeve dhe krĳimi i qytezave puntore të Kurbneshit dhe Repsit dhe i qendrave
puntore në Kaçinar, Spaç, Perlat, Thirrë, Bulshar, Xhuxhë, etj ndikoi në mjedisin
fshatar të këtyre zonave për një koncept të ri për dĳen dhe kulturën.
Masivizimi i arsimit të mesëm dhe të lartë bëri që edhe Mirdita të zhdukë prapambetjen
e saj dhe t’u bashkohet rrjedhave të zhvilleve kombëtare në fushën e arsimit. Për herë
të parë në vitin 1988 e në vĳimësi, në shkollën e mesme të përgjithëshme të Rrëshenit,
numri i vajzave e kaloi atë të djemëve. Në vitin 2012 e përfunduan maturën 102 djem
dhe 113 vajza (Gega, 2004:72) Në vitin shkollor 2013-2014 në Mirditë nga 3944 nxënës
gjithsejt, 1902 ishin vajza ose 47.6 përqind e numrit të përgjithshëm të nxënësve.
Kjo shifër është e krahasueshme me rrethet e tjera, më e mirë se Mati, ku nga 10380
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nxënës gjithsejt, 4823 ishin vajza që përbëjnë 46.4 përqind dhe se në Dibër me traditë
të gjatë të arsimit femëror, ku nga 16644 nxënës gjithsejt, 7890 ishin vajza, që përbëjnë
47.4 përqind të numrit të përgjithshëm të nxënësve (Vjetari statistikor për arsimin
2013-2014) Zhvillimet e sotme arsimore në Mirditë janë në rrjedhën e natyrshme në
shkallë vendi, aq sa nuk mund të flasim më për ndonjë veçori qe e dallon këtë rreth
nga të tjerët.
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