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Artet në funksion të mësimdhënies
Suzana Krasniqi
Shkolla e Mesme e Bashkuar “Mehmet Bajraktari”
Abstrakti
Kypunim trajton një përshkrim mbi teoritë e ndërlidhura të mësimdhënies dhe gjithashtu
shpjegon rolin e arteve pamore në programin mësimor të shkollave sot. Zhvillimet e ndryshme
pozitive tek fëmĳët ilustrohen më tej në lidhje me mësimdhënien dhe mësimin e dy lëndëve:
arteve pamore dhe shkencës.
Kur bëhet fjalë për mësimdhënien dhe mësimin, kurrikula është gjithmonë e lidhur nëpërmjet
lëndëve, ku i lejon mësuesit të inkorporojnë metodologjitë e tyre të mësimdhënies dhe të
të mësuarit në atë që supozohet të mësohet tek grupmoshat përkatëse të fëmĳëve. Addison
dhe Burgess nxjerrin në pah se 'të mësuarit nuk ndodh në një vakum. Etika e shkollës,
rregullat e saj, rregulloret, vlerat e përbashkëta, besimet individuale dhe interesat e mësuesve
janë të gjitha pjesë e kurrikulës së nxënësve ". Kurrikula ilustron qëllimet dhe objektivat
e përmbajtjes të mësimit që të gjithë fëmĳët duhet të mësojnë gjatë gjithë vitit akademik.
Mësuesit respektojnë planiin e programit siç është hartuar në bazë të politikave dhe kuadrit të
ndryshëm të paraqitur nga autoritetet. Janë kryer shumë studime për mësimin dhe integrimin
e arsimit të artit në shkolla për përmirësimin e të gjithë fëmĳëve. Al-Amri (2011), një anëtar i
Komitetit Ndërkombëtar Këshillimor për Arsimin e Arteve, UNESCO, përmend se tendencat
e edukimit të artit kanë ndryshuar vazhdimisht drejtimet për shkak të disa faktorëve. Këta
faktorë mund të përfshĳnë politikat kombëtare ose shkollore, rezultatet e studimeve të kryera
nga edukatorët me përvojë, mjedisi shkollor e kështu me radhë. Ai beson se arsimi i artit duhet
të jetë shumë më i plotë sot pasi që veçanërisht promovon zhvillimin e nxënësve të rinj në
kreativitet. Kjo mbështetet nga Trilling dhe Fadel (2009) të cilët pretendojnë se kreativiteti dhe
inovacioni janë dy aftësitë kryesore që duhet të zhvillohen midis të rinjve në shekullin 21. Më
parë, rëndësia e edukimit të artit u theksua në Konferencën Rajonale të Azisë dhe Paqësorit,
duke deklaruar se ne arrĳmë një paqe dhe zhvillim të qëndrueshëm, duke realizuar arsimimin
e cilësisë së artit. Arsimi i arteve ka treguar rezultate integrale pasi lejon mundësi të barabarta
për aktivitete kulturore dhe artistike. Për këtë arsye, UNESCO synon të sigurojë arsimimin e
artit si privilegj dhe të fitojë një vend qendror në të gjitha programet dhe aktivitetet arsimore
në të gjithë botën, pasi "është një çelës për gjeneratat e trajnimit të aftë për të reinventuar
botën që ata kanë trashëguar".
Fjalë kyçe: mësimdhënie, artet pamore, shkenca, nxënësit, aktivitete mësimore.

Hyrje
Hulumtimet tregojnë se përfshirja e artit në arsim ndikon në masë të madhe në
rezultatet akademike të nxënësve, pasi ata përpiqen të zhvillojnë aftësitë e tyre
vizuale-hapësinore, reflektimin dhe aftësitë e eksperimentimit. Është parë se kur
shkollat i japin më shumë rëndësi matematikës dhe shkencës, studentët janë të
kufizuar në zhvillimin e vetëm disa aftësive të caktuara. Udhëheqësit si Obama
bien dakord me integrimin e arsimit të artit, siç thotë ai, “përveç dhënies së fëmĳëve
tanë shkathtësitë shkencore dhe matematike që ata duhet të garojnë në kontekstin
e ri global, ne gjithashtu duhet të inkurajojmë aftësinë për të menduar në mënyrë
krĳuese që vjen nga një edukim kuptimplotë i artit" (cituar në Shoqatën Kombëtare
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të Arsimit të Arteve, 2013). Artet frymëzojnë dhe lejojnë imagjinatën duke prodhuar
një "realitet" të ndryshëm për fëmĳët. Imagjinata është më e rëndësishme sesa
njohuria, sepse dĳa është e kufizuar në të gjitha ato që njohim dhe kuptojmë, ndërsa
imagjinata përfshin të gjithë botën, dhe gjithçka do të jetë gjithmonë e njohur dhe e
kuptueshme. Përmes krĳimtarisë së tyre, fëmĳët mësojnë të sjellin ide inovative që
zhvillojnë aftësi të ndryshme njohëse dhe të kuptuarit e botës në një mënyrë krejt
të ndryshme.Mësimdhënia nëpërmjet artit mund të rrisë të paktën katër nga këta
faktorë: të mësuarit aktiv; një kurrikulë relevante në nivel lokal që kap interesin dhe
entuziazmin e nxënësve; respektimi dhe angazhimi me komunitetet dhe kulturat
lokale; dhe mësues të trajnuar dhe të motivuar. Integrimi i arteve promovon qasjen
pedagogjike të përqendruar te fëmĳët në drejtim të mësimdhënies dhe të mësuarit,
meqë kërkon punë të lidhura me lëndë të tjera që sigurojnë të mësuarit e aftësive
maksimale.
Artet vizuale dhe shkenca janë të lidhura ngushtë pasi që të dy nxisin të mësuarit
e zbulimit (Alberts, 2010, 15). Integrimi u mundëson studentëve të bëjnë përpjekje
për projekte të shkencave artistike që rrisin imagjinatën, shkathtësitë e të menduarit
të lartë, kreativitetin dhe njohuritë për artin dhe shkencën. Këto projekte ofrojnë
mundësi të jashtëzakonshme për studentët për të zbuluar dhe eksploruar botën vetë.
Gjithashtu, i inkurajon ata 'të ndjekin hulumtimet e tyre shkencore në të cilat janë
ngulitur artet dhe të punojnë në të dyja disiplinat e artit dhe shkencës . Për shembull,
parashkollori i frymëzuar nga Reggio Emilia tregon se projektet shkencore jo vetëm
që janë bërë mirë, por edhe me fakte shkencore, reflektime të fëmĳëve dhe mendim
të thellë (Inan, 2009, 13). Inan rishikon se "aftësitë dhe zbulimet e tyre të kreativitetit
drejtohen nga pyetjet e tyre, të cilat bëhen fara e projekteve afatgjata".
1. Zhvillimi njohës
Ndërmjet gjithë aftësive të ndryshme, mësuesit theksojnë gjerësisht se zhvillimi
njohës i fëmĳëve ndikohet jo vetëm nga kurrikula e përdorur, por edhe nga mësimi
i lëndëve të ndryshme në klasa. Integrimi i arteve pamore në mësimdhënien dhe
mësimin e shkencës tregon përmirësime pozitive në shkathtësitë e të menduarit të
fëmĳëve, arsyetimin e aftësive dhe nivelet e organizimit. Këto përmirësime mund
të bëhen me përpjekjet e vazhdueshme të mësuesve për të praktikuar një metodë
mësimore që rrit angazhimin aktiv të nxënësve gjatë mësimeve. Është konfirmuar
se fëmĳët mësojnë më mirë kur mësuesit rishikojnë dhe vlerësojnë shpesh mësimet
e tyre. Kjo bëhet më e lehtë përmes ndarjes dhe fitimit të njohurive nga njëri-tjetri.
Ekspertiza në edukimin e artit është thelbësore për individët që të punojnë në mënyrë
aktive dhe të zhvillojnë “funksione më të larta psikologjike” .Fëmĳët i zhvillojnë këto
aftësi kur aktivitetet shkencore kryhen duke përdorur qasjen e integrimit në të cilën
mësuesit i inkurajojnë ata të përdorin elementet e arteve pamore për të kuptuar më
mirë temat e shkencës. Kurrikula e Shkollës Fillore e hartuar nga Këshilli Kombëtar
për Kurrikulën dhe Vlerësimin shpjegon se kurrikula e arteve pamore “paraqet një
sërë aktivitetesh në perceptimin, eksplorimin, përgjigjen dhe vlerësimin e botës
vizuale”.
Konferenca Botërore mbi Edukimin e Arteve përmblodhi se arti në funksion të
mësimdhënies " njihet si një mjet për të arritur një nga qëllimet qendrore arsimore
të UNESCO-s: arsim cilësor". Korniza e edukimit të artit përfshin qasjen e Arteve në
Arsim që përdor artet si një mjet për pajisjen e studentëve me njohuri dhe shkathtësi
në të gjithë programin mësimor për të nxitur zhvillimin kognitiv dhe për të inkurajuar
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të menduarit inovativ dhe kreativ. Udhërrëfyesi për edukimin e artit nga UNESCO
në vitin 2006 thekson rëndësinë e integrimit të arteve vizuale në planin e programit
të lëndëve të tjera, pasi mësimi i tĳ lidhet me kërkesat e botës moderne. Kurrikula e
integruar do të përgatisë në mënyrë të natyrshme fëmĳët për të ardhmen në të cilën
do të jetojnë.
1.1 Lidhja e dramës me mësimdhënien
Në tabelën nr 1 përcaktohen elementet që kanë të bëjnë me secilën nga katër aspektet
e marrëdhënieve që dalin nga analiza e të dhënave nga mësimi. Ajo ofrohet si një
përmbledhje e konkluzioneve që dalin nga hulumtimi dhe si model për mësuesit dhe
edukatorët të cilët planifikojnë dramë edukative bazuar për çështjet e shqetësimit
njerëzor, për shembull, çështjet sociale ose mjedisore. Eshte sugjeruar që të gjitha
katër elementet duhet të merren parasysh kur planifikohen, mësohen dhe vlerësimin
e projekteve të dramës. Elementet e tabelës diskutohen në vĳim nën-seksione.
Tabela nr. 1: Marrëdhëniet e dramës me edukatimin: një model pedagogjik për
praktikë.
Marrëdhëniet në dramë

Strategjitë mësimore

Marrëdhëniet e nxënësve me të mësuarit

- Rëndësia e përmbajtjes / kontekstit
- Qëllimet e përbashkëta të mësimit
- Mësim holistik, i integruar
- Gama e mënyrave të aktivitetit
- Vlerësimi i kolegëve
- Përvojat vlerësuese
- Ndjenja e fuqizimit në trajtimin
çështjeve

Të gjitha marrëdhëniet e pjesëmarrësve me
kontekstin imagjinar

- Historia në qendër
- Ndërtimi i kontekstit
- Ndërtimi i rolit
- Gama e konventave dramatike
- Empatia dhe angazhimi afektiv
- Përvojat e veprimit

Marrëdhëniet midis nxënësve

- Mundësitë për bashkëpunim
- Ndarja e ideve / planeve
- Pjesëmarrja e plotë në grup
- Ndarja e qëllimeve të përbashkëta
- Mbështetja e mësimit të kolegëve
- Respekti për veten dhe të tjerët
- Angazhimi kinestetik

Marrëdhëniet midis mësuesve dhe nxënësve

- Transformuese
- I përgjegjshëm dhe mbështetës i
mësimit
- Demokratike
- Bazuar në vlerat
- Statusi i ndryshueshëm brenda mësimeve
- Pasqyrim i përbashkët dhe vlerësim
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Kur prezanton mësimin nëpërmjet dramës, mënyrat në të cilat konteksti dhe
përmbajtja e mësimit janë relevante për interesat e tyre dhe mësimi duhet të bëhet
i qartë nxënësit . Në mënyrë që nxënësit të angazhohen me kontekst të të mësuarit,
është e rëndësishme të prezantohet drama në mënyra për të pranuar nxënësit si
partnerë, me njëri-tjetrin dhe me mësuesin, në proçeset mësimore. Ndarja e qëllimeve
mësimore me nxënësit u jep atyre statusin brenda përvojës së mësimit dhe i lejon ata
të monitorojnë dhe vlerësojnë proçeset e të mësuarit .
Leksionet e dramës bazohen në tregime dhe histori: historitë e njerëzit në dramë dhe
problemet me të cilat ata përballen (ndotja, dëbimi, shpyllëzimi, shfuqizimi). Drama
bazohet në çështje, duke u ofruar nxënësve, duke punuar si brenda dhe jashtë rolit,
për të eksploruar dilemat njerëzore dhe problemet që janë për t'u zgjidhur.
Kjo është drama e proçesit, kryesisht e improvizuar dhe duke përdorur një gamë
të gjerë të strategjive të bazuara në teatër (Neelands & Goode, 2000, 37). Strategjia e
rolit të mësimdhënësit ishte qendrore për mësimet, me mësuesin duke adoptuar një
sërë qëndrimesh nga neutral për simpati ose antipatik.
1.2 Lidhja e muzikës me mësimdhënien
Artet përbëhen nga variacionet e vlerësimit. Format e artit janë të ndryshme të tilla si
vallëzimi, vizatimi dhe piktura, arti performues, skulptura dhe shumë më tepër. Arti
duhet të përfshihet në kurrikulën e shkollës dhe të përfshĳë njohuritë e edukimit
të artit tek fëmĳët. Vlerësimi i artit mund të nxitë fëmĳët në moshë të re. Njohja
dhe mirëkuptimi i arteve mund t'u ndihmojë fëmĳëve të shprehin veten në forma të
ndryshme të artit kreativ në të cilin ata janë të kënaqur.
Arti ushqen fëmĳën të jetë shpikës pasi angazhon fëmĳën në një proçes që ndihmon
në zhvillimin e vetëvlerësimit, vetëdisiplinës, bashkëpunimit dhe vetë-motivimit.
Vetëbesimi i fëmĳëve do të përmirësohet pasi nuk ka të drejtë ose të gabuar në
krĳimin krĳues. Në këtë mënyrë, fëmĳët janë në gjendje të përfundojnë detyrën me
vetëdisiplinën dhe durimin më të gjatë në kompletimin e një pjese të artit pavarësisht
nëse është një copë vizatimi dhe pikture ose një valle dhe muzikë. Bashkëpunimi në
mënyrë bashkëpunuese do të rrisë gjithashtu durimin e fëmĳëve, të tilla si vallëzimi
së bashku me muzikën dhe fëmĳët e tjerë për të prodhuar një pjesë muzikore të
mrekullueshme. Më e rëndësishmja, fëmĳët duhet të jenë të vetë-motivuar që të kenë
interes në art.
Besimi se edukimi i artit duhet të inkurajojë krĳimtarinë, imagjinatën dhe shprehjen
e fëmĳës nuk do të thotë që të gjitha pedagogët e mëparshëm janë zëvendësuar
(Jolley, 2010, 22). Imagjinata ndihmon fëmĳët me shprehje në vallëzim dhe gjithashtu
ndihmoi në gjuhën për të gjetur fjalorin e saktë për të përshkruar shprehjen e tyre.
Kreativiteti i fëmĳës nuk duhet të pengohet ose të korrigjohet nga të rriturit ose
edukatorët. Pedagogjitë e përditësuara ndihmojnë për të përmirësuar dhe gjithashtu
të punojnë në besimet e mëparshme.
Në aspektin e edukimit estetik dhe kreativ, vallëzimi ka shumë për të ndarë me
dramën, muzikën dhe artet pamore (Davies, 2003, 18). Vallëzimi është një aktivitet
që ka nevojë për kohë për të punuar dhe për të fituar përvojë të gjerë. Duhet të punojë
me koreografimin e lëvizjeve dhe muzikës së bashku duke provuar dhe kompozuar
copa të artit.
Kryerja mund të kuptohet si 'për të bërë', 'për të treguar', 'për të kërcyer', për të
krĳuar 'bërjen', 'duke u përpjekur' ose 'kompozuar', ndërsa vlerësimi është rezultat i
'shikimit', 'duke folur' dhe 'tërhequr' për vallëzim. Mund të jetë një vallëzim ekspresiv
në një dramë që mund të jetë një aktivitet i klasës që ka fëmĳë të diskutojë me idetë
dhe sugjerimet e tyre se si duhet të kërcejnë personazhet, të shprehin fytyrën, të
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zgjedhin pjesë të muzikës për të shprehur gjendjen e skenës dhe duke lëvizur së
bashku me muzikën. Fëmĳët do të kishin prova dhe gabime gjatë rrugës për të bërë
dhe vlerësuar në çdo pjesë të dramës valle që ata kanë krĳuar. Në kushtet e vallëzimit
përbëhet nga të qenit një krĳues ose krĳues, një shikues apo spektator ose si bërës
ose interpretues.
Disa ide të lëvizjes, të përdorura shpesh nga situatat joformale, duket se i përkasin së
bashku dhe mund të përdoren në valle. Mësuesit nga ana e tyre, mund t'i lehtësojnë
studentët duke udhëzuar të eksplorojnë ide të ndryshme të lëvizjes siç janë drejtimi
dhe kërcimi, kthimi dhe prishja, lëvizja dhe ndalimi papritmas. Fëmĳët do të jenë në
gjendje të zgjedhin lëvizjen e duhur që do të dëshironin të përfshinin në vallëzimin
e tyre. Edukatorët gjithashtu mund të udhëzojnë fëmĳët që zgjedhin instrumentin
që ata dëshirojnë të përdorin për lëvizjen duke përdorur tinguj të ndryshëm. Për
shembull, zhurma e këmbanave të ziles mund të jetë lëvizja e drejtimit.
1.3 Lidhja e pikturës me mësimdhënien
Një tjetër formë e artit është vizatimi. Vizatimi nga vëzhgimi ende përbën një
komponent kyç të edukimit të artit ligjor për fëmĳët e moshës 5 deri në 14 vjeç
(Jolley 2010, 29). Vizatimi përfshin imagjinatën, kreativitetin dhe shprehjen. Vizatimi
ndihmon fëmĳët të shprehin mendimet e tyre me lloje të ndryshme të linjave dhe
formave.
Vëzhgimi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në vizatim. Për shembull, fëmĳët
mund të vëzhgojnë një kërcell lule ose lëvizje të barit kur fryn era dhe tërheq
shprehjen e asaj që ata kanë vërejtur duke përdorur linja të ndryshme. Për shembull,
linjat e kthyera, linjat e drejta dhe linjat zigzag. Pasi fëmĳët të lejohen të bëjnë
vizatime përfaqësuese, në vend të thjeshtësisë dhe formës, ato shpesh drejtohen ndaj
formave të lëndës, siç janë cubes, kone, prizmat, dhe kështu me radhë, nëse kopjet
nga fotografitë e modeleve tre-dimensionale. Fëmĳët mund të lëvizin në një nivel më
të lartë për të eksploruar vizatime vizatimore përfaqësuese me imagjinatën e tyre.
Mësuesit mund t'i udhëzojnë fëmĳët duke prezantuar vizatimin e linjave të ndryshme
si vĳën horizontale, vĳën vertikale, vĳën me rreshta dhe vĳën spirale. Nxënësit do
të aplikojnë atë që ata kanë mësuar në vizatimet e tyre. Nxënësve gjithashtu do
të duhet t'u jepet mundësia për të vëzhguar mjedisin rreth tyre dhe për të patur
hapësirë për kreativitet dhe imagjinatë. Fëmĳët pastaj mësohen të tërheqin linja më
të kontrolluara.
2. Zhvillimi emocional dhe fizik
Studimet kanë vërtetuar se edukimi artistik i lidh fëmĳët me sfondin e tyre kulturor
duke kultivuar një ndjenjë kreativiteti dhe iniciative, një imagjinatë pjellore,
inteligjencë emocionale dhe një "busull" morale, një aftësi për reflektim kritik, një
ndjenjë autonomie dhe liri të mendimit dhe veprimit (UNESCO, 2006). Zhvillimi
emocional luan një rol të rëndësishëm në aftësitë e vendimmarrjes dhe ndikon në
mënyrën se si fëmĳët japin ide dhe kryejnë veprimet e tyre. Shumë të tjerë si Damasio
besojnë se edukimi i arteve mbështet një kulturë paqësore, pasi ajo siguron një
ekuilibër midis zhvillimit kognitiv dhe emocional (cituar në Bullard, 2013). Arti është
një formë gjuhe, një teknikë komunikimi, ku fëmĳët që kanë vështirësi në të folur
lejohen të shprehin hapur emocionet e tyre më të thella (Nunan, 2009, 21). Së bashku
me rritjen e aftësive të bisedës dhe të diskutimit të fëmĳëve, ajo gjithashtu ndikon
në zhvillimin e tyre emocional, pasi ata janë në gjendje të kuptojnë perceptimet dhe
ndjenjat e tyre gjithashtu (Dickinson, 2005, 33).
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Përveç zhvillimit emocional, edukimi i artit gjithashtu rrit zhvillimin fizik, pasi lëvizja
është pjesë e aktiviteteve të artit. Sipas Burrill, 'lëvizja është themeli për mësim dhe
zhvillim'. Ndër aktivitetet e përdorura për të rritur lëvizjen gjatë mësimeve, mësuesit
mund të përfshĳnë krĳimin e artit në të cilën lëvizja është thelbësore. Alberts (2010)
rendit mënyra të ndryshme në të cilat artet pamore mund të integrohen veçanërisht
gjatë mësimdhënies dhe mësimit të shkencës. Mësimdhënësit organizojnë detyra
të ndryshme, në të cilat nxënësve u jepet mundësia për të eksploruar, zbuluar dhe
krĳuar vetë, duke promovuar aftësitë e tyre njohëse. Hulumtimet tregojnë se 'arti dhe
shkenca janë dy subjekte që plotësojnë njëri-tjetrin, sepse projektet e artit i kthejnë
konceptet shkencore që mund ose nuk mund të punojnë në një eksperiment në diçka
që mund të përdoret dhe vizual' (Collins, 2013, 49).
Fëmĳët kanë tendencë të lidhin faktet dhe konceptet e vështira shkencore me
përfaqësimet vizuale që ndihmojnë në kuptimin më të lehtë dhe kujtesën afatgjatë.
Lehtësuesit inkurajojnë artin vizual dhe integrimin e shkencës në disa mënyra të tilla
si krĳimi i celularëve, skulpturave, modeleve 3D, zanatet, vizatimet dhe pikturat me
qëllim të rritjes së kuptimit të koncepteve të mësuara në shkencë. UNESCO shton se
"arsimi i arteve kontribuon në një edukim që integron aftësitë fizike, intelektuale dhe
krĳuese dhe bën të mundur marrëdhënie më dinamike dhe më të frytshme ndërmjet
arsimit, kulturës dhe arteve".
Është argumentuar se studentët mësojnë më mirë kur atyre u jepet mundësi të
ndryshme për të shprehur njohuritë e tyre . Shumë studentë mund të ndihen rehat
me nxjerrjen e temave të veçanta të shkencës të diskutuara në klasë. Të tjerë mund
të dëshirojnë të pikturojnë ose të bëjnë modele të bazuara në tema të shkencës. Kjo e
bën mësimin e shkencës së vështirë tërheqës dhe interaktiv gjatë mësimeve. Fëmĳët
janë të motivuar të gëzojnë dhe të kërkojnë më shumë rreth shkencës, pasi ata kanë
një shans për të bashkëvepruar me shokët e tyre të klasës edhe gjatë aktiviteteve.
gjithashtu presupozohet se 'artet krĳuese lejojnë fëmĳët individualë të konceptojnë
dhe kuptojnë zonat e tyre të forcës për të kompensuar ose kapërcyer dobësinë në
fusha të tjera'. Ndër ndikimet e ndryshme të arteve pamore, motivimi dhe mbështetja
e interesit të tyre është e rëndësishme për të siguruar një arsim cilësor. Strategjitë e
mësimdhënies janë jetësore për të sjellë ndryshime të mëdha tek fëmĳët, pasi ato
sigurojnë që vetëvlerësimi i fëmĳëve gjithmonë përmirësohet.
"Gjatë 10 viteve të fundit teoricienët dhe praktikuesit e shquar si Catterall (1998),
Eisner (1998) dhe Gardner (1999) kanë filluar të argumentojnë se artet janë pjesë
përbërëse e edukimit të" gjithë fëmĳës” (cituar në Gullat, 2008). Arti dhe dizajni
stimulojnë krĳimtarinë dhe imagjinatën. Ai ofron "eksperienca vizuale dhe ndjesore
dhe një mënyrë unike për të kuptuar botën". Prandaj, integrimi i arteve pamore dhe
shkencës është një ndryshim i domosdoshëm në kurrikulën e sotme për ta vëne këtë
të fundit në funksion të mësimdhënies.
Hulumtimet tregojnë se drama është efektive në mësimin e kurrikulave elementare.
Mund të përshtatet lehtë dhe të integrohet për të dhënë mësim të gjitha fushat e
lëndëve. Është provuar të jetë i suksesshëm përmes përvojave personale, hulumtimet
e fundit të trurit, dhe një studim i pranuar gjerësisht teoritë e të mësuarit. Sfida për
secilin mësues është të gjejë mënyrat për të angazhuar fëmĳën dhe për të përfituar
nga kërkimi i trurit të njeriut për të lehtësuar të mësuarit.
Arti është i rëndësishëm në edukimin e nxënësve, pasi është një nga mënyrat për
të ndihmuar fëmĳët të shprehin veten përmes kanaleve të ndryshme si vallëzimi,
drama dhe artet pamore. Fëmĳët nuk duhet të kenë frikë të bëjnë gabime, sepse arti
promovon krĳimtarinë, imagjinatën dhe shprehjet.
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Është gjithashtu e domosdoshme që të ketë edukim të artit në shkollë, në mënyrë që
të ketë mësues për të udhëhequr studentët dhe për të dhënë pastaj mundësi për të
eksploruar lloje të ndryshme të artit siç janë artet vizuale, drama, muzika dhe lëvizja.
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Vështirësitë e emancipimit real të grave dhe vajzave në kontekstin e viteve
’30-të
Ezmeralda Xheraj
Universiteti Aleksander Moisiu Durres
Abstrakt
Ky punim trajton në mënyrë të përmbledhur dhe problemore vendin dhe rolin e
gruas shqiptare dhe fillesat e shtrirjes së problemit gjinor në mendimin shoqëror dhe
letrar të viteve ’30-të, duke sjellë në mënyrë kronologjike fakte dhe dokumente të
kohës, veçanërisht në aspektin e trajtesave letrare si fusha e sociologjisë alternative
për kohën, autorët më në zë, të cilët u bënë pararendës të thyerjes së heshtjes
shekullore. Analiza në këtë punim përfshin të dhëna empirike të mbështetura në
botimet artistike e letrare të kohës dhe të dhëna të burimeve dytësore nga dokumente
të shtypit, botime të autorëve të ndryshëm veçanërisht autoreve femra, të cilat janë të
arkivuara dhe vlerësuara si fakte historike të dokumentuara dhe bazë mbështetëse
për një vështrim analitik studimor në ditët e sotme.
Fjalet kyce: Emancipim, levizje feminist.
Vështirësitë e emancipimit real të grave dhe vajzave në kontekstin e viteve ’30-të
Për kategorinë e brezit në demokraci, habia shmanget lehtësisht prej iluzioneve apo
deformimeve të kohës, përballë opinioneve emocionale që ofrojnë metodologjia
shkencore e studimit dhe logjika dialektike e prurjeve të saj, jashtë ndikimeve me
ikona ideopolitike. Dĳa e kohës përpiqet të injorojë me finesë traditën mendjendritur
të eposit filozofik të shprehur në vargje letrare, duke marrë prej tyre esencën sociale
të ndikimeve të kohës.
Shtypi i shkruar i ditëve tona, me kujdesin për revokimin e këtyre proceseve me
qasje historike të veçanta, po fiton tiparet e “arkivit publik”, ku historia tregohet jo
si rrëfenjë, por si mbivendosje analitike reale, pa tjetërsuar identitetin e të kaluarës.
Ky shembëllim në formën e dashurisë prej “narcizeje”, rrëfehet në profilin e saj
intelektual dhe njerëzor të vajzës gjirokastrite, si një përpjekje për të kuptuar veten.
“Në vitin 1937, vajza me sytë e thellë të zi, dhe flokët e derdhur nën qafë, shëtiste në Firence.
Njohja me letërsinë kishte nisur që gjatë kohës së shkollës së vajzave Urani Rumbos në
Gjirokastër, duke grishur tek ajo dëshirën për të parë përtej. Firenceja e asaj periudhe do t’a
shtonte pasionin për shkrimin te vajza që kishte nisur të shkruante që në moshën 17 vjeçare.
Duke zgjedhur për vete këtë pseudonim interesant, Kolombia. Poezinë e parë do t’a botonte
në revistën “Populli”, më 28 nëntor 1935. Por shkrimet e këtyre femrave nuk ishte diçka e
zakonshme në Shqipërinë e atyre viteve, por ngjalli shpresë te letrarët e rinj. Vetë Selfixheja
do të shkruante në kujtimet e saj se, “shkruanim tepër të ndrojtura”, duke i quajtur skicat e
para gati, “si ditare rrëfimi të vetëvetes”, por që ishin pasqyrë e shpirtit të trazuar. [Konica,
Faik, v. 1937:36]. “Kombi ynë ka shumë mungesa, prandaj vajzat intelektuale nuk lypset të
rrinë kaq indiferente, por të marrin pjesë në evolucionin e shpejtë të kombit tonë”, shkruan
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ajo vetë. [Gazeta “Shqip”, 2015:8].
Këto referenca historike dhe biografike të bindin mbi vështirësitë e fillimit të
emancipimit real. Në nisje publikohen shkrime me pseudonime. Më pas, identifikohet
një vërtetësi femërore e deklaruar dhe mbi të gjitha, një arsimim jashtë vendit. Këto
gra intelektuale, nuk mund të rrinin moralisht jashtë rrymave të lëvizjeve feministe
të Europës. Qasja e tyre kulmon me të gjitha pritjet e një kohe politike dhe gjinore
për “regjimet” shoqërore. Në kontekstin europian dhe global, ishte epoka e fashizmit
dhe më vonë e socializmit rus. Ndërsa në mjedisin shqiptar, jehonte ende një martesë
djepi dhe një e shtënë pushke, jo vetëm në lindje djali. Ishte një Shqipëri e uritur, e
mbështetur mbi një dramë historike nga njëra anë dhe mbi një sistem politik, ku të
drejtat identifikoheshin si “ndodhi”, të cilat himnizoheshin individualisht.
Lëvizja feministe shihej si devĳim nga një grua tradicionale. Shihej si pritëse e parë e
një nevoje intelektuale që burrat e mençur e kishin të nevojëshme për një bashkëjetesë
gjinore. Kjo nxiti krĳimin e një shoqërie të barabartë brenda së drejtës së arsimimit.
Prej këtej buruan të gjitha përjetimet sociale, politke, personale, intime: “Në revistën
“Bota e re”, më 16 shtator 1936, zëri i saj do të ngrihej në mbrojtje të lirisë së femrave, duke e
parë atë si një krĳesë të shtypur, viktimë e përbuzjes dhe shtypjes superiore të burrit”.
Duke përfaqësuar të rejat më të përparuara të kohës, ka besim se me këtë luftë do
të fitojnë të drejtat e mohuara “krah për krahë me djemtë dinamikë”, për të çliruar një
varg të pambaruar të burgosurash, “që presin lirinë e dëshiruar”. Mikeshë e ngushtë
me Musine Kokalarin, dy vajzat nuk ndanë mes tyre veç vargjet për dashurinë dhe
burrat, por dhe përpjekjet për emancipimin e çlirimin e vendit. Në kujtimet e saj, ajo
tregon se sa herë ndaheshin nga njëra - tjetra uleshin dhe shkruanin, për t’i dërguar
më pas në gazetën “Shtypi”. Jeta e Selfixhesë nuk do të ishte ajo për të cilën kishte
kontribuar pas Luftës. Bashkë me familjen, ajo do të internohet, por kjo nuk mundi
të shuante shpirtin e ndjerë të gruas që ka të njejtin vështrim përtej, pas viteve 1990.
Ajo ulet shkruan kujtimet, që sot janë dëshmi e bukur e një jete jo të zakontë. Në të
gjejmë jo vetëm lëvizjet e feminizmit në Shqipëri, por dhe fillesat e prozës femërore
dhe një anë tjetër të LANÇ, përmes njerëzve që e besuan atë.
Pas mbarimit të luftës, fatet e tyre të shtyjnë drejt një vlerësimi njerëzor. Sot mund të
kuptojmë më mirë vlerat e tyre. Persekutimi i skajshëm “dhuron” vet portretin e tyre
historik. Do mjaftonte shkollimi i tyre në Evropë dhe humanizmi, për të vlerësuar se
ato ishin gra internacionaliste, në kuptimin shoqëror dhe njerëzor. Të tilla, ato i bënë
bindjet e tyre. Historikisht, ato ishin gra që jetuan brenda një kohe ku përziheshin të
gjitha doktrinat. Ajo që i karakterizonte, ishte butësia feministe. Ky tipar shpjegon
sjelljen e tyre, si kundër fashizmit ashtu dhe kundër diktaturës. Kjo e fundit, ishte
për to një sistem i ngritur jo mbi ndjesitë dhe shpirtin e lirë. Kështu, gjithçka pas
lufte do ishte në sinkron me parashikimet e tyre. E kaluara plot uri për dĳe, do të
zëvendësohej me urinë për liri.
Sipas Ollga Pëllumbit, “Në çdo vend të botës, derisa gruaja nuk ka ngritur zërin kundër
padrejtësive që i janë bërë, nuk ka qenë e mundur t’i fitojë kurrë. Pra, më duket se shpëtimin
duhet t’a presim vetëm prej vajzës, gjithë vështrimet tona duhet t’i kthejmë nga ato.” [www.
gazeta-shqip.com/lajme/2015]
Shpresa, siç e thërrisnin dhe nëshkruante shkrimet e saj, i shkruante këto rreshta
në Shqipërinë e vitit 1937. Vajza nga Përmeti, e cila shumë shpejt pas vdekjes së të
shoqit do mbetej e ve, do të zgjidhte shkrimin si përballje me jetën. Kur Tirana nuk
i mjaftoi, udhëtoi nëpër Europë për të mbajtur familjen. Pas kthimit në atdhe, bëhet
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pjesë e lëvizjes antifashiste dhe zgjidhet Kryetare e Këshillit të Gruas Antifashiste të
Tiranës. Në zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945, u zgjodh deputete në legjislaturën e parë të
Kuvendit Popullor. Por më pas do të shkarkohej nga detyra, duke u mënjanuar nga
forca politike ku kishte besuar. Sot e vlerësojmë Ollgën përmes shkrimeve.
Në artikullin “Feminizmi dhe shoqëria” ajo do të shkruante:
“Nuk do të jemi të denjë të qytetërimit dhe përparimit, por të vazhdojmë të admirojmë tipet
e asaj familjeje, ku ekziston Zot dhe skllave, me burrin që ka të drejtë në zhvillim, me gruan
që është e destinuar të kufizojë aktivitetin e saj të vetëm në kuzhinë. Familja që mbahet me të
tilla lidhje, është shumë larg qëllimit njerëzor për të cilin ajo është krĳuar”. [Gazeta “Drita”,
1937:6].
Dhe pse shteti shqiptar kishte kushtetutën, sipas të cilës ndalohej mbajtja e perçeve,
dhe pse arsimi fillor ishte i detyruar, edhe pse ligjërisht ndalohej gjakmarrja, këto
ishin realitete virtuale. Realiteti shoqëror ishte tjetër. Ollga Pëllumbi dhe gratë
shqiptare të shquara të kohës, shikonin këtë realitet dhe shkruanin për të. Dhe
realiteti mbizotërohej nga morali patriarkal.
Kur shkruan mbi vlerën e jetës, Migjeni shprehet: “Unë besoj në një fuqi të njeriut,
që është Puna, e cila nuk e turpëron kurrë të vërtetën për njeriun”. [Migjeni, Gj. Milosh,
2002:87] Duke iu referuar këtĳ mendimi, kuptojmë një nga domethëniet ekzistenciale
të jetës së shqiptarëve të kohës, raportin midis njeriut dhe punës. Puna është mjeti
që ndryshon më së pari kohën jetike. Një jetë e cila jepte pashmangshmërisht një
lakuriqësi, ku çdo kopshtĳe dhe mëhallë, nuk do të përfaqësonin të paktën në mënyrë
figurative “Kopështin e Edenit” fëminor sipas Koliqit, por ngrehina myku vjetërsish,
të cilat do sillnin në jetë pafuqi “prostitutash” për të ndjerë jo trupin, por shpirtin.
Vepra e tĳ është paraqitja e tërësisë së jetës shqiptare të viteve ’30-të, për të cilën në
vlerësimin e tĳ, Arshi Pipa shkruan: “Ndër skutat e qelbta të rrugave, mes potereve të
tymosura t’mejhaneve, mbi shtratet e zhyeme të prostitutave, ndër burgje, ndër kasolla dhe
më t’errta se burgjat...” [Pipa, Arshi, 2006:64].
Ndër temat e parapëlqyera të Migjenit, ka qenë tema e femrës në botën shqiptare.
Interesimi i poetit për femrën është i dyanshëm. Për të ajo është pjesë e pandarë e
shoqërisë shqiptare dhe e letërsisë shqipe. Sipas Robert Elsie:
“Migjeni është i pari poet që abandonon traditën nacional - romantike, që ka sunduar për një
kohë të gjatë në letërsinë shqipe. Studiuesit kanë parë tek ai karakterin e fortë social dhe etik,
jo si art për art, por si një armë e fortë për të goditur padrejtësinë e shtypur sociale”. [Uçi,
Alfred, 2013:357].
Migjeni, shkrimtari dhe poeti që njohu plagët shoqërore, i mbron këto gra fatkeqe, që
duke u shitur bëhen shumë të njohura. Këtë realitet - helm, ai e paraqet në mënyrën e tĳ
filozofike si një dukuri ku mbisundonte korrupsioni, vuajtja dhe imoraliteti. Migjeni
ishte vëzhgues kritik dhe një analizues i mprehtë i jetës shoqërore e shpirtërore.
Nëpërmjet antitezave, ai analizoi gjendjen shpirtërore të gruas prostitutë dhe të
grave të zotërinjve. Ato u thyen nga jeta, sepse shoqëria nuk u kujdes për to, as për
emancipimin e tyre. Në të gjitha personazhet femra të Migjenit, vihet re fatkeqësia
por dhe humanizmi i tĳ i thyeshëm. Gruaja shqiptare ka pasur te Migjeni mbrojtësin
e saj të parë e të denjë. Sipas tĳ, gruaja shqiptare nuk ishte grua e degjeneruar, sepse
vetë jeta ia imponoi një gjë të tillë. [Janura, Petro, 1979:133].
Në veprën letrare të tĳ femra zë jo vetëm një vend të rëndësishëm, por spikatin në
të sidomos interpretimi i ri botëkuptimor përparimtar, tematika e gjerë që përfshin
problematikën e “zonës së heshtjes”, domethënë të temave “të ndaluara” mbi jetën dhe
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pozitën sociale të femrës në botën shqiptare të viteve ’30-të. Gruaja, ajo që përfaqëson
diçka më shumë se erotika, është për Migjenin po aq magjike dhe madhështore sa vet
natyra. Në prozat e tĳ, ai përshkruan fuqinë e instiktit seksual, por pa e denatyruar
atë. Migjeni është i saktë në konceptim, nuk ngrihet dhe as nuk rrëzohet në qartësi.
Ai kupton se, dashuria njerëzore kultivohet si virtyt. Jashtë virtytit, ajo humbet
kuptimin. Gjithashtu për Migjenin, ajo që mbetet qenësore dhe që përcakton thelbin
e jetës, ka qenë dhe mbetet puna.
Për t’i qëndruar “besnik” lidhjes jo pa afëri të poetit me lëvizjen e parë feministe dhe
krahasimit qytet - fshat na ndihmon kronologjia e publicistes, e cila e krĳoi përvojën
intelektuale pikërisht në “zonën përjetësisht të ndaluar”, në fshat. Kjo është Afërdita
Asllani, që zgjodhi për pseudonim emrin “Afras”.
Një frymëzim i dikurshëm gjatë kohës kur punonte në fshat si mësuese për shkrimtarin
Sterio Spasse, i cili ka shkruar për një Afërditë. Më 25 janar 1936, në gazetën “Ilyria”
ajo boton shkrimin me titull: “Emancipimi gruas shqiptare”, me pseudonimin “Afras”.
Kishte pak kohë që kishte vendosur të jetonte në Tiranë, ku sillte një tablo të trishtë
të gruas në vend. “Gjendja e gruas sonë, e gruas që përbën shumicën e popullit, na paraqet
një nga problemet më me rëndësi për mundësinë e qytetërimit tonë të vështirë”. [Gazeta
“Ylliria”, 1936:11].
Nisur nga përvoja e vet nga jeta në fshat, ajo kërkonte të aktivizohen grupe grash të
interesuara për njëra - tjetrën.
“Në qoftë se kjo flakë do mund të marrë fuqi, përfundimet sigurisht do jenë me rëndësi për
përparimin tonë. Në rrugën për emancipimin e gruas shqiptare, ajo kërkonte të luftohej
mendimi konservator, po aq dhe modernizimi i gabuar, emancipimi i pëciptë [të heqim
ferexhenë, për të vënë kapelen]. Për të arritur këtë, puna duhet të fillojë në familje, për
të edukuar një brez të ri të qytetëruar, që të sillet si drita e përparimit dhe ndër shtëpitë tona
të errëta, ku mizerja, injoranca, mbajnë njerëzit në një nivel jo më të lartë se të kafshëve”.
[Gazeta “Shqip”, 2015:9].
Në këtë analizë, trajtimi i realitetit është i ndryshëm nga trajtimi i bashkëkohëseve
të saj. Përmendet injoranca, një nga “fyerjet” fatkeqësisht të merituara, si pjesë e një
prapambetje deri diku të vetëpranuar. Një konceptim i imponuar prej kushteve
historike, që në vitet ’30-të ndryshoi përmbajtjen në prapambetje ekonomike.
Shkrimtari Nonda Bulka shkruan:
“Sado të admirueshme të jenë veprat klasike, sentimentale e romantike më të çmuara, lexuesi
nuk gjen në imitimet anakronike të tyre vetëveten, aspiratat e reja të jetës së tĳ, ndërkohë që
poetët qajnë, lëngojnë dhe shfryjnë në dashuri të demoduara e përpëliten zall më zall, kurse
atdheu ynë ka nevojë për vepra më të gjalla [...] duhet të largohemi nga figurat mitologjike dhe
të jemi më pranë problemeve të mëdha, të rëndësishme të kohës, të jetës së popullit, të mjedisit
social... [Uçi, Alfred, 2013:367].
Krahas kontributit të pesë publicisteve të mësipërme, duhet të rendisnim dhe
bashkëkohësen e tyre, Mila Vangjeli - Prela. Aktiviste, shkruese artikujsh, publikuese
në revistën “Bota e re”, ajo shkruan: “Femra nuk mund të përparojë, nëse gjendet ende
brenda katër mureve të shtëpisë së saj. Është e domosdoshme që ajo të marrë pjesë në lëvizjet
e ndryshme të shoqërisë ku jeton”. [Revista “Bota e re”, 1937:13] Këtë publicistja Mila e
kërkonte, kur në Shqipëri vetëm një pakicë e grave e shihnin dritën e diellit lirisht, sepse
shumica ishin të mbuluara. Vizioni i Milës ishte bashkëkohor. Si qenie e lirë, gruaja
duhet të trajtohet e barabartë me burrin nga ligji dhe opinioni publik dhe ajo duhet
të fitojë të drejtat që gëzon edhe burri. Qëllimet e gruas nuk duhet të përmblidhen
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vetëm në realizimin e detyrave familjare. Për sa kohë që ajo nuk e kupton se është
njeri si gjithë të tjerët, e lirë të gëzojë të drejtat njerëzore, e pavarur ekonomikisht,
e zonja të përballojë jetën pa ndihmën e burrit, gruaja do të jetë gjithmonë fatkeqe.
“Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë”, thërret Mile Prela. [Gazeta “Shqip”, 2015:8]
Musine Kokalari ose “Muza”, kishte nisur të shkruante para se të nisej në Romë
me studime për letërsi. Me Selfixhenë ishin bashkëpunëtore në gazetën “Shtypi”.
Shkrimet e saj të para, tregojnë ndjesitë e një vajze të re ndaj familjes, shoqërisë apo
dashurisë. Vajza që do të kishte fatin më të hidhur nga katër mikeshat e saj, kishte
nisur të shkruante një roman. Në vitin 1943, në revistën “Gruaja shqiptare” boton
kryeartikullin; “Dy fjalë” dhe novelën “Hĳa e djalit”. [Gazeta “Shqip”, 2015:8]. Në
këto shkrime, ajo zhvillon pikëpamjet politike social - demokrate, mbështetjen për
luftën antifashiste dhe ëndrrën që pas lufte të vendoset një regjim demokratik. Në një
shkrim u drejtohet kështu femrave shqiptare:
“Të jemi Një! Është e mira e vendit. Jemi të gjitha motra, pra jemi të pandara në këtë ditë
të mjerimit, për të qenë të bashkuara dhe nesër”. “Malet janë mbushur me djemtë tanë. Ca
luftojnë sot. Ca do të luftojnë nesër”. [Gazeta “Shqip”, 2015:8]
Në vitin 1939 ende studente, ajo boton librin e parë, “Siç më thotë nënua plakë”.
Lasgushi do ta quante librin një krĳim original. Më 1944, boton librin “Rreth vatrës”
dhe në fund të atĳ viti librin, “Sa u tund jeta”. Libri ishte kritik ndaj gjendjes së gruas
në vend. Ajo e quante martesën në atë kohë “tregëti”. Martesa është tregëti për të dy
palët.
Të gjitha këto pikëpamje të grave intelektuale, kërkonin ndryshimin shoqëror.
Problemi qëndronte më thellë. A do mjaftonte një arsimim “demokratik” për të
ç’rrënjosur të vjetrën? Nga periudha e Mbretërisë Shqiptare, shohim se lëvizja
feministe ishte tejet intelektuale. Kjo për arsyen e një niveli europian në kulturën
që ato përfaqësonin, në të kundërt kur në Evropë lëvizjet feministe buronin dhe
ushqeheshin nga klasa punëtore, kryesisht nga gratë. Kjo i bënte ato të kuptonin dhe
të ndjenin forcën e masivitetit. Por në Shqipëri klasa punëtore mungonte.
Lëvizja feministe shqiptare besonte te fuqia e kulturës, si një vlerë e jashtëzakonshme
për kohën. Një rend i ri ekonomik do të kërkojë mohimin e kulturës elitare, duke e
zëvendësuar me masivizmin, si një mjet i lëvizjeve feministe për ta çuar shoqërinë
drejt barazisë gjinore. Këtu duhet kërkuar lindja e një klase femërore, e aftë të
drejtojë veten dhe shoqërinë. Brenda një historizmi femëror, kërkesa ndaj vetes është
zbulimi i këtĳ fenomeni shqiptar. Në vitet ’30-të, nuk “guxohej” të prekeshin gratë dhe
vajzat që jetonin në realitetet “shtëpiake të zbuluara, por të mbyllura”, ndërsa në rrugë,
foto, arkiva dhe shtypin e kohës i takon të mbuluara së jashtmi…dhe zhveshura së
brendëshmi.
Zefina Hasani, ishte femra shqiptare që u ngujua përballë një artisti dhe më pas,
përballë një fotografi. Tabuja e kësaj ndodhie do ishte për kohën një lëvizje feministe
“trupore”. Lajmi ishte i bujshëm. Një femër shqiptare pozoi nudo në vitin 1938 para
piktorit Abdurrahim Buza. Piktura u fsheh dhe u shfaq në vitin 2000, në Galerinë
Kombëtare të Arteve. Vepra u quajt “Post Eva”. Ky material u zbulua nga studio
“Marubi”. Ajo që të mbreson, është thyerja e tabusë. [Gazeta “Bota sot”, 2015:9].
Albanologu Robert Elsie në studimin e tĳ, “Një fund dhe një fillim”, i konsideron gratë
shqiptare si gra që shkruajnë më shumë se sa si shkrimtare e poete, që i kushtëzon
Shqipëria, ky vend tradicionalisht mysliman, ku 40 vjet më parë femrat ishin
analfabete dhe gratë shkrimtare e poete nuk ishin dukuri e zakonshme. Elsie radhit
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Adelina Mamaqin me, “Ëndrra vashërie” [1963], si autorja e vëllimit të parë poetik, të
botuar nga një femër në Shqipëri. [Elsie, Robert, 1995:88].
Megjithëse një nga filozofitë e komunizmit ishte trajtimi i gruas si e barabartë me
burrin, shumë pak autore femra mundën të shkruanin nën çensurë. Më shumë ato
preferuan, në fakt u detyruan, t’i kushtohen redaktimit apo përkthimit, duke ua lënë
letërsinë burrave. Në asnjë vend tjetër dhe në asnjë regjim totalitar, burrat nuk kanë
mbizotëruar kaq shumë sa në Shqipërinë komuniste në uzurpimin e krĳimtarisë
letrare. [Bardhyli, Alda, Revista “Aras”, 2015:13].
Vështirësitë e emancipimit real të grave dhe vajzave në kontekstin e viteve ‘30-të do
të përmblidheshin në pak rreshta, duke u fokusuar në një përfundim të arsyetuar
logjik. Duke mos paragjykuar në kohë, edhe pse lidhjet shkakësore të periudhave
kanë vështirësinë e tyre, dyshimi për spekullime me dimensionet më të munguara të
mendimit të lëvizjeve feminist në Shqipëri kanë nisur më herët, kundër pretendimeve
që i atribuohen në mënyrë spekulative sistemit totalitar, duke e sendërtuar arsyetimin
logjik [në fakt të etiketuar “shkencor”], mbi shtresëzime historike të padrejta.
Mbështetur mbi synime ideopolitike, ai ka ligjësuar në një farë mënyre mëkatin
e arsyes mbi të vërtetat historike. Ende sot, kjo nuk e ka dëshmuar vlerën e
pazëvendësueshme tek shoqëria mbi barazinë gjinore. Vetëm e çliruar nga pasionet
dhe ideologjizmat, ajo do të bëhet shpirtërore dhe e lirë drejt të vërtetave historike. Ky
interpretim psikofilozofik do të konsiderohet i plotë, kur veprimtaria e ushtrimit të të
drejtës së grave dhe vajzave shqiptare do të jetë e plotë, në përputhje me standardet
që e vendosin praninë dhe rolin e saj në bazën e progresit social ekonomik të vendit.
Konkluzione
Duke trajtuar çështje të rëndësishme me karakter të thellë social në një periudhë të
vështirë që do vlerësohet si “periudhë zgjimi për femrën shqiptare”, është e dukëshme
përpjekja serioze për t‘i përfshirë trajtesat në kontekst më të gjerë, duke përdorur
me shumë efikacitet metodën analitike në këndvështrimin e përgjithëshëm por
dhe të veçantë të tyre, duke evidentuar mundësitë për të dalë nga zona e “heshtjes”
në një realitete gati të ndaluar për pozitën sociale të femrës në botën shqiptare të
viteve ‘30-të. Lënda e trajtuar në këtë punim arrin të realizojë një lidhje metodike
të pranuar në vĳeshmërinë e përmbajtjes dhe analizës . Nëse kjo është një periudhë
“zgjimi” me nxitje dhe bazë letrare, pas vitit 1928 problemi merr rrugë institucionale,
e mbështetur në veprimtarinë kushtetuese e ligjore të sistemeve politik në Shqipëri.
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Fillesat e emigracionit shqiptar drejt ShBA-së (1884-1920)
Alma Daja
Abstrakt
Fillesat e emigracionit apo migracionit ndërshtetëror të shqiptarëve drejt ShBA-së, i përkasin
fundit të shekullit të XIX. Kur flasim për shqiptarët në këtë rast i referohemi vetëm atyre që
kanë qënë brenda trojeve etnike shqiptare, sepse të parët që kane emigruar drejt Amerikës
kanë qënë arbëreshët e Italisë së bashku me italianët në fund të shekullit XVIII. Shqiptari i
parë që ka shkelur në Amerikë në vitin 1876, ka qënë një person i paidentifikuar nga qyteti i
Korçës. Në 1877 në Amerikë pas shkon një prift shqiptar me emrin Preng Doçi, i cili kthehet
ne vendlindje vetëm pas gjashte vitesh. Ai që është konsideruar si emigrant i pare në Amerikë
në 1884 është Kolë Kristofori nga fshati Katund i Korçës. Në 1890 ai kthehet në vendlindje,
për t`u rikthyer sërish në Amerikë, pas dy vitesh. Pasuria që kishte grumbulluar ky person
në emigrim u bë një shtysë e madhe për shumë shqiptarë të tjerë të cilët morën rrugët e
migrimit.1
Arsyet kryesore të emigracionit të shqiptareve drejt Amerikës ishin dy; ato ekonomike dhe ato
politike. Emigrantë ekonomikë ishin ata që përbënin masën kryesore, por ka pasur edhe zëra
të kundërt, të cilët mendĳnë se janë më të shumtë emigrantët politikë sidomos pas krĳimit
të shtetit shqiptar. Për sa i përket intensitetit të emigrimeve shqiptare, ai ka qënë relativ në
varësi te kushteve sociale, ekonomike, politike, të Shqipërisë në fazën apo etapën e parë të
emigracionit drejt ShBA-së, që fillon nga fundi i shekullit të XIX dhe mbaron në vitin 1920.

Faktorët shtytës dhe tërheqës të emigracionit drejt ShBA-së
Kushtetuta e ShBA-së e miratuar ne vitin 1787, që është ende sot në fuqi, shërben
si një kartë ekonomike, që vendos që i gjith vendi, pra të gjitha shtetet, të kishin një
treg të unifikuar ose të përbashkët, ku nuk do të kishte doganë dhe taksa për tregtinë
ndërshtetërore. Aleksandër Hamilton që mbahet si themeluesi dhe Sekretari i parë i
Thesarit amerikan, mbronte një strategji të zhvillimit ekonomik ku qeveria federale
të luante një rol të rëndësishëm në bërjen e politikave ekonomike. Ajo inkurajoi
zhvillimin e degëve të reja të industrisë nëpërmjet subvencioneve të drejtpërdrejta
dhe tarifave mbrojtëse mbi importet, por edhe funksione të tjera siç ishte krĳimi i një
Banke Kombëtare për të marrë përsipër borxhin publik. Në vitin 1860, kur ishte si
president Abraham Linkolni, 16 % e popullsisë së ShBA-së, jetonte në zonat urbane
dhe një të tretat e popullsisë i siguronoin të ardhurat nga industria urbane, e cila
kufizohej në pjesën verilindore të vendit. Degët kryesore të industrisë ishin; prodhimi
i pëlhurave të pambukut, të këpucëve, pëlhurave të leshta dhe i makinerive. Shumë
punëtorë të këtyre fabrikave ishin emigrantë, madje nga viti 1845-1855, pothuajse
çdo vit vinin rreth 300 000 emigrantë europian, të cilit kishin njëgjëndje shumë të
rëndë ekonomike. Ata vendoseshin kryesisht në pjesën lindore të vendit apo në
portet e mbërritjes.2
Vala e parë e emigrimit në masë të shqiptarëve i përket viteve 1904-1905, ndërsa
vala më e fuqishme i përket viteve 1914- 1916, ku popullsia largohej për skak të
1
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dhunës masakrave dhe spatrimit etnik te shqiptarëve, si rezultat i pushtimit të
Shqipërisë së Jugut nga grekët. Sipas Beqir Metës është e vështirë ta faktosh me
statistika zyrtare numrin dhe karakteristikat e emigrimit të shqiptarëve në etapën
e parë të emigracioneve drejt ShBA-së. arsyeja kryesore ishte fakti se deri në 1912
nuk ekzistonte shteti shqiptar, por edhe pas krĳimit te tĳ nuk u përfshinë të gjitha
trojet shqiptare. Si rrjedhojë në dokumentacionin amerikan një pjesë e emigrantëve
shqiptarë janë cilësuar si turq ose si grekë, për shkak të përkatësisë fetare dhe
politikave helenizuese. Ndërsa një pjesë tjetër e emigrantëve shqiptarë riemigruan në
Amerikë nga vende të tjera si Bullgaria Rumania, Greqia etj. dhe mbanin shtetësinë
e këtyre vendeve.3
Sipas statistikave amerikane numri i shqiptarëve që kishin emigruar dhe jetonin në
shtetet e bashkuara në vitin 1910 shkonte në 625. Ndërsa sipas Faik Konicës numri i
emigrantëve shqiptarë arrin në vitin 1920 arrin në tridhjetë mĳë dhe prej këtyre tre
mĳë është numri i shqiptarëve me origjinë nga Veriu i Shqipërisë. Një fakt i panjohur
ky, pasi kryesisht ata që emigronin në SHBA ishin kryesisht banorë të zonave jugore
të vendit. Nga këta tridhjet mĳë emigrantë vetëm një mĳë ishin gra. Kjo vinte si
rezultat i emigracionit të përkohshëm, për faktin se shqiptarët largoheshin për
shkak të ndjekjeve dhe persekutimeve dhe në më të shumtën e rasteve nuk mund
t`i merrnin dot gratë dhe familjet e tyre si dhe nje rol të rëndësishëm luante edhe
gjendja e prapambetur e shoqërisë shqiptare ku gruaja nuk kishte liri veprimi. Sipas
Beqir Metës 7.4% ishte numri i shqiptarëve të natyralizuar në vitin 1920, të cilët
kishin arritur të merrnin nënshtetësinë amerikane kjo është dëshmi e emigracionit
të përkohshëm dhe lidhjeve të forta me atdheun gjithashtu edhe shkallës së lartë të
analfabetizmit në radhët e tyre. Sipas një rregjistrimi në vitin 1919 as gjysma e këtyre
shqiptarëve dinin të lexonin dhe të shkruanin. Sepse emigrantët e parë që shkuan në
SHBA ishin kryesisht analfabetë pasi ata largoheshin nga një Shqipëri të varfër dhe
me shumë pak shkolla.4
Shkaqet që i shtynin këta shqiparë të emigronin ishin të shumta. Fillimisht shqiptarët
emigronin nga vendi i tyre për arsye ekonomike. Gjendja ekonomike e Shqipërisë
në fillimet e shek.XX ishte e shkatërruar plotësisht. Ende nën pushtimin e Prtës ë
Lartë, ajo vuante, veç të tjerash, edhe nga një krizë e rëndë ekonomike e pashpresë,
e shkaktuar nga regjimi feudal otoman, prapambetja e gjithanshme, rrënimi total
i bujqësisë dhe taksat e papërballueshme. Gjithashtu në këtë kohë kishte marrë
përhapje të gjerë fajdeja, e cila kishte efekte shkatërruese për bujqësinë.5
Faktori politik ka luajtur një rol të rëndësishëm për emigrimin shqiptar drejt
Amerikës. Madje, sipas burimeve të ndryshme, ky faktor ka rolin kryesor. Shpërthimi
i kryengritjeve shqiptare antiosmane, trazirat e shpeshta brenda Perandorisë Turke
dhe kriza e saj e thellë politike, luftërat e vazhdueshme, sidomos lufta italo-turke,
shpërthimi i luftërave ballkanike, por edhe i mynxyrave të brendshme, shpallja e
Pavarësisë së Shqipërisë, zaptimi i vendit nga ushtria greke e cila me masakrat dhe
terrorin që ushtroi, bëri që një pjesë e madhe e shqiptarëve të jugut të përfshiheshin
në një valë të madhe emigracioni, por edhe ushtrite serbo-malazeze bënë masakra të
padëgjuara. Gjendja e brendshme e shtetit te sapokrĳuar shqiptar ishte përfshirë në
përçarje të mëdha, kryengritja antikombëtare e Haxhi Qamilit dhe rrëzimi i shtetit
shqiptar, mandej pushtimi nga ushtritë italiane, austriake dhe franceze përgjatë
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Luftës së Parë Botërore, kthimi i Shqipërisë në një shesh lufte dhe interesash politike
të forcave ndërluftuese ballkanike dhe europiane. Të gjitha këto situata kombëtare,
por edhe mjaft ngjarje të rënda lokale, e tronditën dhe e rrezikuan seriozisht jetën dhe
ekzistencën e shqiptarëve në trojet e tyre etnike, ndaj një pjesë e madhe e popullsisë
shqiptare u largua nga Shqipëria për në vendet e tjera, kryesisht në Turqi, Misir,
Rumani, Bullgari, ku ekzistonin kolonitë e mëparshme të emigracionit shqiptar, por
më së shumti në Amerikë, ku u mundësohej punësimi dhe jetesa.6
Një nga arsyet e rritjes së numrit të emigrantëve në këtë vend ishte dhe fakti se brenda
një kohe të shkurtër, ata dërgonin drejt vendit të tyre një sasi të madhe të ardhurash,
gjë që ndikoi së tepërmi në frymëzimin e shqiptarëve të tjerë sidomos të rinjve,
për të emigruar drejt një vendi të largët përtej oqeanit, duke udhëtuar me anĳe, që
kushtonte rreth 50 dollarë amerikanë. Fillimisht të rinjtë këto të ardhura i siguronin
nga prindërit, por pas vitit 1905, mbi bazën e interesave tregtare u hodhën hapat e
parë drejt një emigracioni të organizuar, sepse kompanitë e mëdha të vaporëve, të cilat
siguronin fitime nga udhëtimet e emigrantëve, dërgonin agjentët e tyre kryesisht në
Shqipërinë e Jugut, të cilët jepnin informacion mbi mënyrën dhe kohën e udhëtimit
si dhe jepnin të dhëna mbi ndryshimet e mundshme të legjislacionit amerikan mbi
emigracionin. Në vitin 1907 në Amerikë del ligji, i cili ndalonte ardhjen në ShBA të
emigrantëve me para të marra hua. Këtë problem shqiptarët e zgjidhen duke thënë se
parat i siguronin prej prindërve dhe të afërmve, por në fakt ata i siguronin nëpërmjet
agjentëve të sipër përmendur, këta të fundit nxirrnin përfitimet e tyre nga kjo situatë.
Si rrjedhojë vetëm pak shqiptarë që emigronin drejt ShBA-së u kthyen nga zbatimi
i këtĳ ligji. Një tjetër problem që i shtynte sidomos të rinjtë shqiptarë të emigronin
në Amerikë ishte edhe fakti se donin të shpëtonin prej shërbimit të detyrueshëm
ushtarak në administratën osmane. Edhe për zgjidhjen e këtĳ problemi ndikonin
agjentët amerikan, të cilët ishin të interesuar për rritjen e numrit të shqiptarëve që
dëshironin të emigronin drejt ShBA-së. ata u jepnin rryshfete te mëdha zyrtarëve
osman, por që këto para të harxhuara në mënyrë të tillë sërish binin në kurriz të
emigrantëve, të cilët pasi shkoni në vend duhet të punonin për një kohë të gjatë për
të shlyer borxhet e udhëtimit.7
Jetesa e shqiptarëve në Amerikë
Emigrantët e parë në Amerikë u vendosën kryesisht në pjesën jugore dhe perëndimore
të Bostonit, sepse aty mundën të gjenin shtëpi me qira të ulët. Më pas vendbanimet
e tyre morën përhapje më të gjerë në Pensilvani, Nju Jork, Sent Luis, Misuri dhe
sidomos në shtetet e Anglisë së Re si; Meine, Hempshir i Ri, Masaçusets, Ishulli i
Rodit dhe Konektiku. Fillimisht emigrantët filluan punë në fabrikat e tekstileve, të
këpucëve, në ndërmarrjet metalike, të cilat nuk kishin shumë nevojë për punëtorë të
kualifikuar, sepse pjesa me e madhe e shqiptarëve në atë kohë ishin analfabetë dhe
as që kishin punuar ndonjëhërë në ndërmarrje industrial. Shqiptarët e Uoçësterit
punonin në shumicën e rasteve në kompanin amerikane të çelikut “American Steel
Company”. Shqiptarët që ndodheshin në Nju Bedford, punonin në fabrikën tekstile
të pambukut. Pati dhe shumë shqiptarë që punonin si ndihmës kuzhinier dhe si
kamerier, të cilët mësonin jo vetëm profesionin , por edhe gjuhën si dhe fitonin më
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tepër të ardhura se ata që punonin në fabrika. Këta të fundit fitonin shumë më pak
në krahasim me standartin amerikan të jetesës, por në krahasim me standartin e tyre
të jetesës kjo ishte një shumë e konsiderueshme. Ata paguheshin rreth 30 dollarë në
muaj dhe punonin rreth 10-12 orë në ditë. Një orar tepër i zgjatur , por që nuk e kishin
shumë problem sepse ishin mësuar në vendin e tyre. Shumë shpejt këta emigrant
filluan të bëheshin armiq me punëtorët vendas, sepse duke pasur nevoj për para
ata ishin të gatshëm të lidhnin çdo lloj kontrate pune, qoftë kjo me orar të zgjatur,
me rroga të ulta dhe duke iu bindur punëdhënësit. Duke qënë se vendi amerikan
ofronte kushte të favorshme për zhvillimin e tregtisë, një pjesë e emigrantëve më të
zotë shqiptar, filluan të merreshin me tregti, kryesisht me shitjen e frutave dhe me
hapjen e restoranteve.8
Jeta e emigrantëve shqiptarë në emigrim nuk ishte aspak e lehtë, në fakt vështirësitë
fillonin që nga momenti i nisjes, udhëtimi i vështirë me anĳe, kostoja e udhëtimit,
punët e rënda nëpër fabrika, oraret e zgjatura të punës, vështirësit gjatë punës siç
ishin ato në fabrikat e tekstilit të pambukut, tymi i të cilit u sillte probleme të rënda
shëndetsore. Një problem madh ishte dhe vendi ku strehoeshin. Ata jetonin në qilarë
apo bodrume të ftohta dhe që gjatë dimrit mbanin lagështirë, e cila u shkaktonte
problem të rënda për shëndedin. Me kalimin e kohës emigrantët shqiptarë filluan të
jetonin në grupe prej 15- 20 vetash në banesa të quajtura konak. Sipas një rregjistrimi
në vitin 1919, rreth 22 emigrantë shqiptarë flinin në banesën “22 Uashinton St”, disa
në “210 Southbridge St” etj. Edhe këto banesa përbënin kushte shumë të vështira
siç ishte mungesa e ndriçimit dhe se ishin shumë të ftohta. Në fakt emigrantët
vetëm natën kalonin aty sepse gjithë ditën ishin në punë. Jeta në këto banesa apo
konaqe ishte e organizuar. Duke qenë se aty jetonin vetëm burra dhe nuk kishte gra,
caktoheshin disa burra të cilët nuk shkonin në punë, por merreshin me përgatitjen
e ushqimt, larjen e rrobave etj. Në krye të konakut qëndronte kryetari, por rolin
kryesor në konak e kishte bankieri, i cili mbante ne dore çelësin e arkës së konakut,
sepse të gjith pjestarët e konakut i depozitonin paratë në arkën e përbashkët. Dhe
kur nje pjesëtar i konakut dëshironte të merrte një pjesë të parave të grumbulluara
në arkë, nuk mund t`i merrte ato ne qoftë se nuk kishte arsye, që mund të bindnin
bankierin për qëllimin e marrjes se tyre.9
Edhe pse për këta emigrantë puna ishte e lodhshme dhe bënin një jetesë të vështirë,
në Amerike gjetën lirinë e duhur për t`u organizuar, gjë që i mungonte në Shqipëri.
Ata filluan të organizoheshin në shoqëri të ndryshme të cilat kishin karakter të
theksuar lokal apo krahinor, pra që kishin ardhur nga i njëjti fshat apo krahinë,
megjithatë këto shoqëri si fillim shërbenin si bashkim i të gjithë shqiptarëve pa dallim
krahine apo feje, qofshin këta myslimanë, katolik apo ortodoksë. Ata merreshin me
veprimtari shoqërore, kulturore, arsimore, patriotike dhe politike duke hedhur
bazat e veprimtarisë atdhetare për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare.10 Fillesat e së cilës
kanë nisur në maj të vitit 1904 nga intelektuali Petro Nini Luarasi. Siç e thotë edhe
Konstandin Demo në kujtimet e veta “Kryesisht, ne ardhëm këtu të bëjmë rrojtjen, të
fitojmë bukën e përditshme, po pakë kohë passi ardhëm, kuptuam se buka nuk është
gjëja më e nevojshme në jetë, mbassi njeriu nuk rron vetëm për të ngrënë. Njeriu ka
nevojë dhe për liri të fjalës, liri të mejtimeve, liri të udhëtimit, liri të fesë,dhe liri të
falet në gjuhen e tĳ. Këtu ne i kishim të gjitha këto liri-të cilat mund të themi se fati
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na i dorëzoi në një pjatë të argjëndtë-po megjithatë, ne nuk ishim të kënaqur. Donim
që këto të drejta të zinin dhe në Shqipëri,që t`i gëzonin dhe bashkëatdhetarët t`onë
përtej Atllantikut.”11
Një problem tjetër dhe shumë i rëndësishëm për shqiptarët e Amerikës ishte liria
e ushtrimit të fesë në gjuhën e tyre. Këtu bëhet fjalë për shqiptarët e krishterë të
ritit ortodoksë, të cilët ishin ndarë në dy grupe në shqiptarë nacionalistë, të cilët
ishin për krĳimin e një kishe ortodokse shqiptare dhe në grekomanë fanatikë, të cilët
vazhdonin të shkonin në kishën greke në festat e medha fetare, ndërsa shqiptarët
nacionalistë, duke qënë se nuk donin të shkonin në kishën greke shkonin në ato ruse
dhe siriane. Për këtë problem nuk mund të përcaktojmë nëse ishin ngjarjet politike të
kohës që sollën përçarjet fetare apo këto të fundit përbënin një nga faktorët kryesorë
të ndjekjes së një politike të tillë nga ana e grekëve ndaj shqiptarëve. Akoma më të
mëdha këto përçarje u bënë me vdekjen e nje emigranti shqiptar në Hudson. Shokët e
tĳ donin që ta bënin varrimin sipas riteve fetare dhe njoftuan një prift të kishës greke,
i cili nuk pranoi, ndaj ata iu drejtuan një prifti sirian në Uorcester, i cili u tregua i
gatshëm, por kur shkojnë në kishë ky i fundit refuzoi të bënte shërbesën fetare sepse
ndaj tĳ ishte ushtruar presion nga ana e grekëve. Kjo ishte një tronditje e rëndë për
shqiptarët në Amerikë sepse besimi që ata kishin nuk e lejonte të varroseshin pa
ceremoni fetare në kishë.12
Në këtë kohë në Amerikë sa vinte dhe rritej numri i shqiptarëve duke formuar një
komunitet më vete, të cilët sipas ligjeve të vendit kishin të drejtën për të ndërtuar
kishat e veta. Me nismën e disa patriotëve shqiptarë në Hudson u formua një komision
me në krye Vangjo Miller, të cilët i drejtoheshin shqiptarëve të Marlboro-s, Natickut,
Boston-it etj., për të ngritur Shoqërinë Kishtare. Pas disa ditësh mbahet mbledhja
dhe hidhen kandidaturat për vendosjen e një prifti shqiptar. Disa nga kandidaturat
mund të përmendim; Fan Nolin nga Bostoni, Petro Nini Luarasi nga Clintoni, Kristo
Kirka, Nik Dishnica, Andrea Kristo etj nga Naticku. Më në fund u zgjodh Fan Noli,
shugurimi i tĳ u bë nga peshkopi i Mitropolisë ruse të Nju Jorkut. Menjëherë pas
këtyre ngjarjeve filluan përpjekjet për ndërtimin e kishës, duke mbledhur të ardhura
pothuajse nga çdo vend ku kishte shqiptarë. Kisha e parë shqiptare që u quajt
“Kisha e Shën Gjergjit” u ndërtua në Boston në 22 mars 1908 dhe ishte ngjarja më e
rëndësishmë në historinë e emigracionit shqiptar në Amerikë.13
Përfundime
Në fillim të shek. XX si shumë shtetas të Europës edhe shqiptarët u përfshinë në
valën e emigrimeve drejt ShBA-së. Fillimisht ky emigracion kishte si shkak kryesor
atë ekonomik. Amerika ishte një vend ku mund të gjeje mundësi punësimi sidomos
në industri dhe fabrika. Këta emigrantë kryesisht shkonin kur kishte vende pune, të
cilat nuk kërkonin punëtorë të kualifikuar. Në pak kohë ata arritën të fitonin shumë
më tepër të ardhura nga ç`mund të fitonin në vendin prej nga vinin. Shumë shpejt të
ardhurat dhe eksperiencat e fituara nga emigrantet e pare sherbyen si një model, që u
morën shembull nga shumë shqiptarë të tjerë. Krahas këtyre, një shtytës i fortë ishte
dhe gjendja e vendit të tyre taksat e larta dhe fakti se shume të rinj donin të shpëtonin
nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak osman. Pas krĳimit të shtetit shqiptar shkaku
11
12
13

Constantine A. Demo, The Albanians in America, Boston. Mass: Fatbardhësia, 1960, 76.
U. Butka, Kristo, 33-36.
Po aty, 33-42.
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kryesor i migrimeve ishte ai politik. Gjendjet e shpeshta të luftës, copëtimi i trojeve
etnike shqiptare, pushtimet e ushtrive të huaja, përçarjet dhe trazirat e brendshme,
fillimi dhe mbarimi i Luftës së Parë Botërore, çonin në shtimin e pasigurisë së jetës
në këtë vend dhe si rrjedhojë sillnin një valë të madhe emigrimesh jo vetëm drejt
Amerikës, por edhe vendeve të tjera.
Edhe pse udhëtimi drejt Amerikës ishte i gjatë, i vështirë dhe i kushtueshëm, kjo nuk
ndikoi aspak në dëshirën e shqiptarëve sidomos të rinjve për të emigruar drejt këtĳ
vendi. Mënyra se si këta emgrantë jetonin në këtë vend linte shumë për të dëshiruar
dhe i shkaktonte probleme të rënda për shëndetin. Një tjetër problem që shfaqej për
ta, por që ishin mësuar paksa në vendin e lindjes ishin kushtet e vështira të punës.
Ata punonin në punëra të rënda, me orar të zgjatur dhe paga të ulta.
Pavarësisht të gjitha këtyre arritën të bënin një jetesë të organizuar, e cila shërben si
fillesa apo hedh bazat e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në këtë vend. Për këtë punuan
një sërë patriotësh dhe intelektualësh shqiptar të ardhur aty. Ata u morën me një
veprimtari të gjerë që përfshinte disa fusha kryesore për krĳimin e një kombi si ato
shoqërore, kulturore, arsimore, patriotike dhe politike.
Ngjarjen e parë të rëndësishme në historinë e emigracionit drejt ShBA-së e përbënte
krĳimi i kishës ortodokse shqiptare. Rëndësia e saj qëndronte jo vetëm në faktin
shërbesat fetare do të bëheshin në gjuhën shqipe, pra nuk kishte vetëm rëndësi
kombëtare, por i dha zgjidhje një nga shqetësimeve më të mëdha të emigrantëve
shqiptarë në Amerikë.
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Stresi: Shkaktaret, simptomat dhe si ta parandalojme ate
Msc. Mentar Cani
Abstrakt
Stresi, një term jo më pak i dëgjuar,pasi edhe në jetën e përdishme kjo ndjesi mjaft e evuluar,lë
gjurmë me të cilat ne kalojmë rutinën tonë dhe pa e kuptuar shpesh herë bëhemi nervozë për
arsye të kota apo edhe të paqëna.Përplasja e telefonit prej mesazhit të padëshiruar,thyerja e
pasqyrës për një pamje jo perfekte e jo rrall herë sharja e ofendimi I të tjerëve,ngjarje keto të
cilat i kemi hasur në momente të ndryshme te jetës tonë,por a e kemi gjetur vallë përgjigjen ?!
Këtë pergjigje të shumdërshiruar e kemi gjetur por duhen akoma me shumë hulumtime
derisa ta kuptojmë tërësisht atë.Të kuptojmë se jemi duke dëmtuar shëndetin tonë fizik dhe
mendor,dhe se kjo mund të ndikojë negativisht edhe tek personat e tjerë, të kuptojmë se
mund të shkatërrojmë një jetë.Vete stresi eshte nje ndjesi qe e shoqeron njeriun qe nga lindja
e deri ne rritje,pasi kjo ndjesi eshte edhe nje menyre e orgnizmit tone per te na mbrojtur ne
,por gjithsesi kete ane pozitive te stresit ne nuk mund ta kontrolljome prandaj te perpiqemi
qe kete dhunti biologjike te mos ta shëndrojme ne vrases te heshtur.
Fjalë kyçe: Stres, Stresorë, Simptoma, Shëndet.

Hyrje
Çfarë është stresi?
Stresi është një gjendje e pakëndshme e zgjimit emocional dhe fiziologjik që njerëzit
provojnë në situata që ata i perceptojnë si të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien
e tyre. Fjala “stres” do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Disa njerëz
e përcaktojnë stresin si ngjarje apo situata që shkaktojnë tek ata ndjenjën e tensionit,
presionit, apo emocionet negative të tilla si ankthi dhe zemërimi .Të tjerët e shohin
stresin si reagim ndaj këtyre situatave. Kjo përgjigje përfshin ndryshimet fiziologjike
- të tilla si rritjen e rrahjeve të zemrës dhe tensionin muskulor, si dhe ndryshimet
emocionale dhe të sjelljes. Megjithatë, shumica e psikologëve konsiderojnë stresin
si një proces që përfshin interpretimin dhe përgjigje e një personi ndaj një ngjarje
kërcënuese.
Faktorët që shkaktojnë stresin
Rrethanat që shkaktojnë stresin janë quajtur stresorë. Stresorët ndryshojnë në ashpërsi
dhe kohëzgjatje. Për shembull, përgjegjësia e kujdesit për një prind të sëmurë mund
të jetë një burim i vazhdueshëm i stresit të madh, ndërsa bllokimi në një trafik të
rënduar mund të shkaktojë stres afat-shkurtër. Disa ngjarje, të tilla si vdekja e një
të afërmi, janë të vështira për të gjithë.Por në situata ndryshme, individët mund të
përgjigjen ndryshe për të njëjtën ngjarje, çfarë është stresuese për një person mund
të mos jetë stresuese për një tjetër. Për shembull, një student i cili është i papërgatitur
për një test të kimisë dhe parashikon një notë të keqe mund të ndjejë stres, ndërsa një
shok klase që studion paraprakisht mund të ndjejë siguri për një notë të mirë.
Këta faktorë mund të klasifikohen në tri kategori të përgjithshme:
Ngjarjet katastrofike,
Ndryshime të mëdha jetësore.
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Telashet e përditshme. Përveç kësaj, thjesht mendimi rreth ngjarjeve të pakëndshme
nga e kaluara apo duke parashikuar ngjarjet e pakëndshme të së ardhmes mund
të shkaktojë stres për shumë njerëz. Një katastrofë është një e papritur, shpesh e
rrezikshme për jetën. Ajo i shtyn njerëzit jashtë kufijve të aftësive të tyre përballuese.
Katastrofat përfshĳnë fatkeqësitë natyrore si tërmetet, tornadot, zjarret, përmbytjet
dhe uragane, si dhe luftërat, torturat, aksidentet automobilistike, sulmet e dhunshme
fizike.
Katastrofa shpesh vazhdon të ndikojë në shëndetin mendor të viktimave të saj gjatë
pasi ngjarja ka përfunduar. Për shembull, në vitin 1972 një digë përmbyti qytetin
Virginia dhe solli shkatërrimin e tĳ. Dy vjet pas katastrofës , shumica e të mbĳetuarve
të rritur vazhdoi të tregojë shqetësime emocionale. Në mënyrë të ngjashme, shumica
e të mbĳetuarit e kampeve të përqendrimit në Luftën II (1939-1945) vazhdoi të
përjetonte simptoma të tjera të problemeve të rënda emocionale pas lirimit të tyre
nga kampet.
Ngjarjet më të vështira për të rriturit të përfshira tek ndryshimet e mëdha jetësore,
janë ato të tilla si vdekja e një anëtari bashkëshortor apo familjar, divorci, burgimi,
humbja e punës, dhe paaftesia personale ose sëmundja. Për adoleshentët, ngjarjet
më të vështira janë vdekja e një prindi ose një anëtar të ngushtë të familjes, divorci
i prindërve të tyre, burgimi i nënës apo babait, dhe kufizimi i aftësive fizike ose
sëmundjet. Ndonjëherë, ngjarjet në dukje pozitive mund të kenë komponentë të
vështirë. Për shembull, një grua që merr një promovim në punë mund të marrë një
pagë më të lartë dhe prestigj më të madh, por ajo gjithashtu mund të ndihet e stresuar
nga mbikëqyrësit të cilët dikur ishin kolegë. Të martohesh zakonisht konsiderohet
një eksperiencë pozitive, por planifikimi i dasmës,vendosja e të ftuarve dhe përballja
me anëtarët e familjes mund të shkaktojnë stresin tek bashkëshortët.
Pjesa më e madhe e stresit në jetën tonë rezulton nga të përballurit me telashet e
përditshme lidhur me çështjet e punës , marrëdhënieve personale dhe rrethanat e
përditshme të jetesës. Shumë njerëz përjetojnë zënka të njëjta çdo ditë. Shembuj të
telasheve të përditshme përfshĳnë jetesën në një lagje të zhurmshme, udhëtimi vajtjeardhje për në punë në trafik të rënduar, mospëlqimi i një kolegu , shqetësimi për
para të marra borxh, pritja në një radhë të gjatë dhe humbja e gjërave. Kur merren
individualisht, këto telashe mund të ndihen si irritues të vegjël,por me kalimin
e kohës, ata mund të shkaktojë stres të rëndësishëm.Masa e madhe e ekspozimit
të njerëzve ndaj telasheve të përditshme është i lidhur ngushtë gjendjen e tyre
emocionale. Në përgjithësi, sa më i madh të jetë ekspozimi i tyre ndaj problemeve,
aq më e keqe është gjendja e tyre. Studimet kanë zbuluar se ekspozimi i dikujt ndaj
telasheve të përditshme tregon një shkallë më të lartë të mundësisë për stres sesa
mund të jetë ekspozimi ndaj ndryshimeve të mëdha jetësore.
Me gjithë vështirësinë e një përkufizimi, ankthi mund të shquhet si një ndjenjë e
vagët e pakëndshme frike, mërzie dhe shqetësimi për të ardhmen. Frikë e një
individi nga kërkesat e vëna, të cilat ai nuk është në gjëndje t'i kuptojë qartë. Eshtë
arritur që të shquhen disa tipe ankthi. Ankth bazë përshkruhet si ndjenja e pafuqisë
dhe e vetmisë. Ankthi situativ i cili buron nga një situatë apo ngjarje e vecante.
Ankthi si tipar është ankthi i cili zgjat për një kohë relativisht të gjatë dhe përbën një
karakteristikë relativisht të qëndrueshme të personalitetit.
Si të parandalojmë stresin
Stesi ndikon negativisht në organizmin tuaj duke shkaktuar dëme të mëdha në
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mendjen tuaj dhe trupin .Kërkimi më i fundit shkencor në tru tregon se ne, ashtu
si gjitarët , kemi tre mënyra për rregullimin e sistemeve tona nervore dhe duke iu
përgjigjur stresit :
• Angazhimi social është strategjia jonë më e evoluar për të mbajtur veten të qetë dhe
të sigurt . Nervi vagus lidh trurin me receptorët ndĳor në vesh, sy , fytyrë dhe zemër
, nëse ne bashkëbisedojmë me një person tjetër , duke e parë në sy , duke e dëgjuar
në një mënyrë të vëmendshme , ky nerv kupton nëse ne mund të jemi qetësuar dhe
si rrjedhojë me anë të këtĳ nervi që përçon mesazhin në tru, ne nuk reagojmë duke
u kundërpërgjigjur." Kur përdorni angazhimin social , ju mund të mendoni dhe të
ndjeni në mënyrë të qartë , dhe funksionet e trupit si : tensioni i gjakut, rrahjet e
zemrës , tretja , dhe sistemi imunitar vazhdojnë të punojnë ndërprerje.
• Mobilizimi,i njohur ndryshe dhe si reagimi për luftë (p.sh. luftë fjalësh).Ndryshe
nga angazhimi social,mobilizimi nuk është një përgjigje e përshtatshme dhe ne kemi
nevojë ( ose mendojmë se kemi nevojë ) për të ose për të mbrojtur veten apo t’u
drejtuar larg nga rreziku , trupi përgatitet për mobilizim Ai liron kimikate për të
siguruar energjinë që ju duhet për të mbrojtur veten .
• Imobilizimi, kjo është përgjigja më pak evoluar ndaj stresit dhe përdoret nga trupi
vetëm kur angazhimi social dhe mobilizimi kanë dështuar . Ju mund të gjeni veten
të traumatizuar apo të "mbërthyer" nga një zemërim , të pushtuar nga paniku , ose
thjesht organizëm jofunksional , të paaftë për të lëvizur. Në situata ekstreme , të
rrezikshme për jetën , ju mund edhe të humbisni vetëdĳen , duke bërë të mundur
që jut ë përjetoni nivele të larta të dhimbjeve fizike . Megjithatë, deri sa ju jeni në
gjendje për të ngjallur trupin tuaj për një përgjigje mobilizimi , sistemi juaj nervor
mund të jetë në gjendje të bilancojë sistemin fizik dhe psikologjik,ashtu siç ishte para
stresit .Por kjo nuk është gjithmonë e mundur për t'iu përgjigjur stresit , shumë prej
nesh kanë bërë të mundur kushtëzimin e metodave për t'iu përgjigjur çdo stresori të
vogël, duke përdorur menjëherë metodat anti-stres,dhe kjo gjë bëhet e dëmshme për
shëndetin fizik dhe mendor.
Çfarë e shkakton stresin
Sistemi nervor shpesh bën një punë të dobët në bërjen e dallimit midis stresorëve
tëpërditshëm dhe ngjarjeve të rrezikshme për jetën .Trupi juaj do të reagojë edhe
nëse nejemi duke biseduar me një mik , jemi bllokuar në trafik dhe kjo ju vonon në
punë , ose gjëndemi një një mal me fatura për t’u paguar,apo qotë edhe kur ju jeni një
një situatë për jetë a vdekje.
Stresi në jeten e përditshme dhe jo vetëm, mund të: rrisë presionin e gjakut , dobësojë
sistemin imunitar, rrisë rrezikun për goditje në zemër dhe tru , të përshpejtojë
procesin e plakjes.Pra problemet e stresi mund të jenë :
• Dhimbja të çdo lloji
•Sëmundje të zemrës
• problemet e tretjes
• Problemet e gjumit
• Depresion
• Probleme me peshën
• Sëmundje në sistemin imunitar
• sëmundje të lëkurës, si eczema
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Simptomat e stresit
Më poshtë renditen disa nga shenjat e zakonshme paralajmëruese dhe simptomat e
stresit kronik.
Simptomat e zakonshme të stresit:
• Problemet e kujtesës
• Paaftësia për t'u përqëndruar
• Gjykimi i dobët
• Shikimi vetëm i anëve negative
• Ankth
• Shqetësimet konstante
Simptomat emocionale:
• Nervozizëm
• Paaftësia për t'u çlodhur
• Ndjenjë të tronditur
• Ndjenja e vetmisë dhe izolimit
• Depresioni apo pakënaqësi të përgjithshme
Simptomat fizike:
•Dhimbje
• Diarre ose kapsllëk
• Vjellje, marramendje
• Dhimbje kraharori , rrahje zemre të shpejtë
•Ftohjet kryesisht të këmbëve,gishtërinjëve etj.
Simptomat e sjelljes:
• Konsumimi i pakët ose i tepruar i ushqimit
• Gjumi i pakët ose i tepruar
• Izolimi nga të tjerët
• Neglizhimin e përgjegjësive
• Përdorimi i alkolit, cigareve ose drogës për t'u çlodhur
Shenjat dhe simptomat e stresit gjithashtu mund të shkaktohen edhe nga probleme
të tjera psikologjike ose mjekësore . Në qoftë se ju jeni duke përjetuar ndonjë nga
shenjat paralajmëruese të stresit, është e rëndësishme për t’u takuar me një mjek,në
mënyrë që mjeku të përcaktojë nëse simptomat tuaja janë të lidhura me stresin.
Sigurisht , jo të gjithë stresi është shkaktuar nga faktorë të jashtëm . Stresi mund të
jenë të vetë – gjeneruar, për shembull , kur keni merak tepër për diçka që mund ose
nuk mund të ndodhë , ose kanë paarsyeshme , mendimet pesimiste për jetën .
Shkaqet e përbashkëta të jashtme të stresit
• Ndryshime të mëdha të jetës
• Puna ose në shkollë
• Vështirësi Lidhja
• Problemet financiare
• Duke qenë shumëi zënë
• Fëmĳët dhe të familjes
Shkaqet e përbashkëta të brendshme të stresit
• ankth kronik
• Pesimizmi
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• Negativitet në vetëvlerësim
• pritjet joreale / Perfectionism
• menduarit si pesimist , mungesa e fleksibilitetit
• I pa vendosur
Të përballosh stresin
Të përballesh me stresin do të thotë të përdorësh mendimet dhe të veprosh për të
luftuar me situatat stresuese dhe për të ulur nivelin e stresit tonë . Shumë njerëz kanë
një mënyrë karakteristike për ta përballuar stresin bazuar në personalitetin e tyre .
Njerëzit që e përballojnë mirë stresin kanë tendencë të besojnë se mund të influentojnë
mbi atë çka I ndodh atyre . Ata zakonisht kanë një vetëbesimtë lartë , i rezistojnë
zhgënjimeve , qëndrojnë optimistë dhe këmbëngulin edhe nën rrethana jo të favorshme
. Më e rëndësishmja , ata zgjedhin strategjinë e duhur për të përballuar stresorët me të
cilët përballen . Në të kundërt , njerëzi që përballojnë dobët me stresin kanë tendencë
të kenë pak a shumë karakteristika të ndryshme të personalitetit , si vetëbesim të ulët
dhe një vështrim pesimist mbi jetën . Psikologët dallojnë 2 lloje të përballimit të stresit :
përballim që fokusohet te problemi dhe përballim që fokusohet tek emocionet . Qëllimi
i të 2 strategjive është të kontrollojnë nivelet e stresit të personit .
Në përballimin që fokusohet te problemi , njerëzit mundohen t'i bien shkurt
emocioneve negative duke marrë masa për të shmangur apo për të minimizuar
situatën kërcënuese . Ata ndryshojnë sjelljen e tyre për të kapërcyer situatën stresuese
Në përballimin që fokusohet tek emocionet , njerëzit mundohen eleminojnë në
mënyrë direkte emocionet e pakënaqshme . Shembujt janë rimendimi i situatës në
një mënyrë pozitive , relaksimi dhe mendime të dëshiruara .
Në përgjithsi , përballimi që fokusohet te problemi është strategjia më efektive e
përballimit të stresit sepse njerëzit kanë mundësi reale për të ndryshuar aspektet e
situatës dhe për të reduktuar stresin . Përballja që fokusohet tek emocionet është më
e përdorshme si një strategji e përkohëshme . Mund të ndihmojë duke reduktuar
nivelin e ndjeshmërisë së dikujt përpara se të angazhohen në zgjidhjen e problemeve
dhe mund të ndihmojë njerëz të pranojnë situata stresuese në të cilën ndodhen pak
opsione për përballimin e fokusuar te problemi .
Fakte mbi stresin
1. Stres është quajtur edhe " vrasës heshtur " sepse ai mund të çojë në sëmundje të
zemrës , tension të lartë të gjakut, dhimbje gjoksi , dhe në rrahje zemre të parregullta
2. Stresi mund të kthejë flokët në gri ose ai mund të shkaktojë humbjen e flokëve .
Në fakt , telogen eﬄuvium ( humbja e flokëve ) mund të fillojnë deri në tre muaj
pas një situate stresuese
3. Deri para pak vitesh punët me nivel stresimi më të lartë ishin: kirurg , pilot ajror,
fotoreporter , llogar ekzekutiv . Punët më pak stresuese ishin ekspert i sigurimeve
e idietës , astronom , analist , dhe inxhinier sotuerësh.
4. Stresi mund të shkaktojë puçrra fytyre .
5. Stresi jo vetëm që shkakton grumbullimin yndyrës në bark , por ajo gjithashtu i
jep qelizave individualisht yndyrë.
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6. Stresi është e lidhur me pesë shkaqet kryesore të vdekjes : sëmundjet e zemrës,
kanceri, sëmundje të mushkërive , aksidentet , cirroza e mëlçisë.
7. Stresi kronik mund të pengojë rritjen e zhvillimin tek fëmĳët duke ulur prodhimin
e hormonit të rritjes.
8. Sipas një sondazhi të kryer nga CNN (si en en) një nga shkaktarë më elementarë
të stress ëshë edhe nevoja për para. Vendet më të stresuara për paratë janë Malajzia , Kina , Singapori , dhe Shtetet e Bashkuara . Vendet më pak të stresuar në
lidhje me paratë janë Rusia , Franca , dhe Italia.
9. Termi " stres ", rrjedh nga gjuha latine (I shtrënguar ).
10. Kur shohim një plagë në trupin tone stresi që ndjejmë në ato momente shkakton
mbylljen e kapilarëve dhe kufizohet gjakderdhja.
11. Stresi kronik “përmbyt” trurin me hormone të fuqishme që janë të destinuara për
situata emergjente afatshkurtra. Ekspozimi kronik I këtĳ stresi mund të dëmtojë,të
tkurrë dhe të vrasë qelizat.
12. Shkencëtarët sugjerojnë se stresi ë një ndjesi mjaft e evoluar për shkak se ajo i ka
ndihmuar njerëzit për të mbĳetuar . Në mënyrë të veçantë , stresi përkohësisht
rrit ndërgjegjësimin dhe përmirëson performance fizike.
13. Konsumimi në nivele të moderuara të çokollatës e errët, ul nivelet e hormoneve të
stresit.
14. Stresi mund të ndryshojë nivelin e sheqerit në gjak , i cili mund të shkaktojë: lodhje , hiperglicemi dhe sindromi metabolike , një faktor i madh rreziku për sulm
në zemër dhe diabetet.
15. Stresi kronik zvogëlon sistemin imunitar të trupit ndaj infeksioneve.
16. Studies tregojnë se meshkujt infektuar me HIV kanë më shumë gjasa të përparojë
për AIDS-in , nëse ato janë nën një nivel stresi të lartë
17. Stresi mund të rrisë aftësinë e kimikateve të kalojnë barierën hemato-encefalike , e
cila është mburoja neuroneve nga disa helme , viruse, toksina , dhe luhatjet e tjera
të gjakut
Anët pozitivetë stresit
Stresi është dhe mënyra e trupit tuaj për të mbrojtur ju . Kur jeni duke punuar si
duhet , stresi ju ndihmon të qëndroni të fokusuar , energjik , dhe vigjilent . Në situata
emergjente , stresi mund të shpëtojë jetën tuaj , duke ju dhënë ju forcë shtesë për të
mbrojtur veten .
Stresi mund t'ju ndihmojnë gjithashtu për të përmbushur sfidat . Stresi është ndjenja
psikologjike që ju mban nëformë perfekte gjatë një prezantimi në punë , mpreh
përqëndrimin tuaj kur ju jeni duke u përpjekur për të fituar lojra , ose ju drejton për
të studiuar për një provim në vend që të shikoni TV .
Referencat
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Matematika nëpërmjet lojës në arsimin fillor
Dorina Hoxha
Realizimi i suksesshëm i qëllimeve të lëndës së matematikës paraqet përkushtim
të vëmendjes së nevojshme të procesit të mësimit të nxënësve në mësimdhënie në
arsimin fillor. Për këtë moshë janë karakteristike proceset e perceptimit të mendimit,
me të cilat nxënësit në përvojën e vet motorike-ndĳore formojnë paraqitje për
objektet dhe dukuritë, për vetitë dhe raportet e tyre (ngjyra, madhësia, vendndodhja
në hapësirë, numri etj.). Kuptimi i rëndësisë logjike të koncepteve është në varësi të
drejtpërdrejtë nga fakti se si e kalojnë nxënësit ndërgjegjësimin ndĳor. Sa më të pasura
të jenë paraqitjet për objektet reale, aq më e lehtë është procedura e mëtejshme e cila
çon në abstraksion dhe përgjithësim, përkatësisht kalohet më lehtë nga paraqitja te
konceptet. Në këtë kuptim, vend qendror në procesin e mësimit duhet të ketë puna
e pavarur konjitive e nxënësve. Me veprimtarinë e pavarur konjitive kontribuohet që
nxënësit të zhvillojnë interesat dhe shkathtësitë, aftësinë për vëzhgim dhe pranim
të vetive thelbësore të objekteve dhe dukurive, si dhe formimin e koncepteve
matematikore.
Mësimdhënia bashkëkohore mbi lëndën e matematikës e aktualizon aktivitetin e
nxënësit, si një faktor të rëndësishëm në zhvillimin e tĳ. Nga kjo rrjedh se kusht
paraprak për praktikë të suksesshme mësimore në lëndën e matematikës është
përcaktimi i aktiviteteve të cilat do të mundësojnë stimulim pozitiv në zhvillimin
e çdo fëmĳe. Prandaj, në orën e matematikës duhet të zbatojmë punë praktike
dhe aktivitete të pavarura. E gjithë kjo e aktualizon rolin e nxënësit në procesin e
të mësuarit dhe realizimit të suksesshëm të qëllimeve të mësimdhënies në lëndën
e matematikës. Efikasiteti i procesit arsimor është i kushtëzuar në masë të madhe
edhe nga përgatitja e nxënësve për përfitim të njohurive, shkathtësive dhe aftësive
të reja. Në atë aspekt, duhet t'i kushtojmë vëmendje sidomos krĳimit të atmosferës
stimuluese për mësimin e matematikës. Unë si mësuese duhet të bëj aktivitete të
cilat do t'i kënaqin interesat dhe nevojat individuale për zhvillimin e nxënësve. Duke
u nisur nga qasjet bashkëkohore për të mësuar këtu do të rekomandoj zbatimin e
aktiviteteve kërkimore dhe lojën, si një metodë e mësimdhënies. Këto aktivitete
në mësimdhënien bashkëkohore të matematikës mundësojnë interes të madh te
nxënësit, të cilët nëpërmjet lojës në mënyrë spontane përpiqen dhe i përvetësojnë
njohuritë, shkathtësitë dhe konceptet e reja gjatë mësimit.
Edhe pse loja nuk është mjeti i vetëm i motivimit në procesin e mësimit të matematikës,
ajo ka një vlerë të jashtëzakonshme të motivimit. Loja shkakton interes te nxënësi,
aktivizon vëmendjen dhe mundëson që mësimi të jetë i organizuar dhe i drejtuar.
Duke mësuar nëpërmjet lojës nxënësit përpiqen për realizimin e aktiviteteve të lojës,
pra kështu i përvetësojnë njohuritë dhe shkathtësitë e domosdoshme që nevojiten
për realizimin e tyre. Kështu, nxënësit janë vazhdimisht të interesuar dhe shumë
aktivë dhe njëkohësisht tek ata zhvillohet interesi dhe vendosen bazat e të menduarit
matematikor dhe logjik. Loja është rruga më e natyrshme e zhvillimit konjitiv te
nxënësit, sepse nëpërmjet saj fëmĳa i ndërton sipas mënyrës së vet përvojat
personale. Ajo është shprehje e procesit të konstruktimit të brendshëm të njohurive,
shkathtësive dhe aftësive matematikore.
35

Zbatimi i aktiviteteve hulumtuese dhe praktike në procesin e mësimit kanë rëndësi
të madhe në konkretizimin e koncepteve abstrakte matematikore. Materiali
perceptues i fituar nëpërmjet përdorimit apo hulumtimit me mjete të ndryshme,
është kusht i domosdoshëm në formimin e koncepteve abstrakte matematikore.
Nxënësit fitojnë material ndĳimor të ndryshëm, i cili e konkretizon abstrakten
nëpërmjet përgjithësimeve dhe abstraktja çon në përcaktimin e vetive të koncepteve
matematikore ose në përcaktimin e tyre. Nxënësit në këto aktivitete analizojnë të
dhënat, përpiqen të gjejnë zgjidhje të problemit nëpërmjet informacioneve shtesë
apo zbatimit praktik të veprimeve manipuluese (matje, modelim, mbledhje dhe
analizë e të dhënave etj.). Rëndësia e zbatimit të këtyre metodave qëndron në faktin
se informacioni abstrakt jepet në mënyrë konkrete duke arritur kështu angazhim të
lartë mendor të nxënësve.
Gjatë përvojës sime si mësuese e arsimit fillor kam përdorur shumë lojëra që kanë
rezultuar efikase në procesin e të nxënit. Më poshtë, po paraqes disa prej tyre:
Aktiviteti 1: Deshifro mesazhin
Mjetet e nevojshme: letër, karton,
bojëtusha.
Përgatitja:
Përgatis një fletë me shifra ku
çdo shkronjë e alfabetit do të
jetë sa prodhimi, apo pjesëtimi
nga veprimet matematikore me
mbledhje, zbritje, shumëzim dhe
pjesëtim (për shembull, А=89:9+20;
B=12+12; C=3•0.... D=33-2). Në
karton shkruaj mesazhe për çdo
grup, por mesazhi duhet të jetë i
shifruar me numra.
Përshkrimi i aktivitetit:
Nxënësve u shpjegoj se çdo grup
do të ketë një numër me shifra
dhe karton me mesazh. Me qëllim
që grupi ta deshifrojë mesazhin
duhet t'i zgjidhë ushtrimet
matematikore në fletën me shifra
dhe pastaj t'i deshifrojnë në
mesazh.
Aktiviteti 2: Zbrit deri në 0
Mjetet e nevojshme: letër, 2 zare kubikë, lapsa.
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në çifte. Çdo nxënës në fletën e vet shkruan numrin 99. Pastaj hedhin
zaret.
Nxënësi i mbledh të dy numrat që i kanë dalë në secilin zar dhe shumën e tyre ia
zbret numrit 99. Për shembull: nëse hedh 4 dhe 5, 4+5 = 9, 99–9 =90. Shkruan “90”. Po
të njëjtën gjë bën edhe nxënësi tjetër dhe shumën e numrave të zareve e zbret nga 99,
kurse rezultatin e shkruan në fletën e vet. Pastaj nxënësi i parë i hedh përsëri zaret
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dhe kësaj here shumën ia zbret numrit 90 (sepse ky është numri që ka marrë nga
hedhja e zareve më parë). Fitues është nxënësi që arrin i pari te numri 0.
Aktiviteti 3: Viti kur kam lindur unë është…
Mjetet e nevojshme: fleta formati, lapsa.
Përshkrimi i aktivitetit:
Nëse për fëmĳët përgatisim aktivitete të tilla të cilat do ua bëjnë numrat interesantë
ata do ta duan matematikën dhe do të kënaqen.

Aktiviteti 4: Gjej mashtruesin
Mjetet e nevojshme: fleta formati, bojëtusha, kronometër.
Përgatitja:
Përgatis fisha prej letre ku në çdo fishë shkruaj 4 numra, prej të cilëve me 3 mund të
shkruhet
ndonjë veprim matematikor (për shembull në fishë janë shkruar numrat 4, 7, 30 dhe
28. Me numrat 4, 7 dhe 28 mund të zbatohen veprimet matematikore të shumëzimit
dhe pjesëtimit
4•7= 28, 28:4=7, 28:7=4). Mashtruesi është numri 30 sepse nuk përputhet në asnjë
veprim matematikor.
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në grupe dhe secilit grup i jap nga 10 fisha (fishat për çdo grup janë të
njëjta). Nxënësit kanë për detyrë që në fishën e tyre prej letre të rrethojnë me bojëtush
mashtruesin dhe me numrat e tjerë të krĳojnë një veprim matematikor (në fillim
veprimet matematikore mund të jenë me mbledhje dhe zbritje, kurse më pas me
shumëzim dhe me pjesëtim). Mas me kronometër 3 minuta dhe pas përfundimit të
kohës çdo grup tregon sa fisha kanë zgjidhur.
Aktiviteti 5: Trekëndësh me numër të fshehur
Mjetet e nevojshme: letër, bojëtusha, gërshërë.
Përgatitja:
Në një fletë letre pres trekëndësha me madhësi të njëjtë. Në çdo kënd të trekëndëshit
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shkruaj një numër në mënyrë të tillë që numrat në
të tri këndet të përputhen me numrat e një veprimi
matematikor të dhënë. Për shembull, në njërin kënd
shënoj numrin 8, në këndin e dytë 9 dhe në të tretin 72.
Përshkrimi i aktivitetit:
U shpjegoj nxënësve se unë me gishtin tim do të mbuloj
njërin kënd të trekëndëshit. Detyra e tyre është të zbulojnë
cili numër është ai dhe të thonë veprimin matematikor
që kanë përdorur që të arrĳnë tek ai numër. Kështu
për shembull, unë me gisht mund të mbuloj numrin 9.
Nxënësit e gjejnë, kurse unë e zbuloj numrin atëherë kur
një prej nxënësve do ta gjejë saktë veprimin matematikor si dhe numrin e fshehur.
Në momentin e dhënë nxënësit duhet të thonë: “Pjesëtim, numri i fshehtë është 9”.
Nëse në lojë ndonjë prej nxënësve thotë se bëhet fjalë për veprimin e zbritjes dhe se
numri i
fshehtë është 66, unë e nxis nxënësin që të përpiqet përsëri derisa ai të gjejë veprimin
e saktë matematikor.
Aktivietti 6: Ne jemi ekip!
Mjetet e nevojshme: letër, zare (një i bardhë dhe një blu), bojëtusha, lapsa.
Përgatitja:
Përgatis aq kartela me udhëzime për çdo grup sa ka edhe nxënës në grup. Udhëzimet
janë si shembujt e mëposhtëm:
Numrit tuaj shtojini 10
Nga numri juaj zbritni 5
Numrin tuaj shumëzojeni me 4
Nga numri zbritni 11
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në grupe. U them nxënësve të hedhin zaret. U shpjegoj se zari i bardhë
tregon
dhjetëshet në numrin dyshifror, kurse zari blu njëshet. Kështu çdo nxënës do të ketë
numrin e vet. Pastaj secili prej tyre duhet të tërheqë një fletë me udhëzime dhe të
presë sinjalin tim që të fillojë me zgjidhjen. Pasi nxënësi zgjidh ushtrimin që i është
dhënë në udhëzim, fletën e vet ia jep lojtarit (shokut) që është në anën e majtë të tĳ
dhe menjëherë ai fillon ta ndihmojë nxënësin në anën e majtë që ta zgjidhë ushtrimin
me qëllim që të përfundojnë sa më shpejt dhe të marrin kartelë tjetër me udhëzime.
U shpjegoj nxënësve se ata bëjnë garë si grup dhe se duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin
vazhdimisht. Kur te lojtari i fundit në grup do të kthehet kartela e tĳ, ai thotë “Gati!”.
Fitues është grupi i cili do të thotë i pari “gati”.
Aktiviteti 7: Shumëzo dhe fito bingo
Mjetet e nevojshme: letër, kuti plastike.
Përgatitja:
Përgatis që më parë dhe më pas në një fletë të bardhë printoj biletë bingo për çdo
nxënës. Në fishat e biletës për bingo shkruaj veprimet me shumëzim me numra
njëshifrorë, por nuk i shënoj prodhimet. Këto fletë mund edhe t’i plastifikoj dhe t'i
përdor gjithmonë sepse nxënësve do t'u bien kombinime të ndryshme.
Përshkrimi i aktivitetit:
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Çdo nxënës duhet të vĳë dhe të tërheqë një biletë bingoje. Pasi çdo nxënës të marrë
biletën, u shpjegoj se në kutinë plastike para meje, ata do të tërheqin numrat. Nëse
numri i tërhequr është prodhim i ndonjë prej ushtrimeve të dhëna në biletën e bingos
ata mund ta rrethojnë atë fushë në biletën e vet të bingos.
Në kutinë plastike me prodhime nuk vendos numra të cilët nuk mund të jenë
prodhim i dy shumëzuesve njëshifrorë (për shembull, 19, 13, 17 etj.).

Aktiviteti 8: Unë jam 25
Mjetet e nevojshme: letër, bojëtusha, gërshërë, kuti plastike.
Përgatitja:
Përgatis me fletë fisha për çdo nxënës. Fishat i modifikoj në përputhje me aftësitë e
nxënësve. I pres fletët dhe i vendos në një kuti plastike. Bëj kujdes që numrat e fletëve
të përputhen me numrin e nxënësve në klasën time.
Përshkrimi i aktivitetit:
Ky aktivitet është shumë i domosdoshëm si aktivitet për nxehje. U shpjegoj nxënësve
se secili prej tyre duhet të tërheqë një fishë. Fillon ai nxënës në fishën (fletën) e të cilit
shkruan “fillimi” kurse i fundit është ai në fletën e të cilit shkruan “fund”. Në çdo
fletë ka ushtrim, zgjidhja e të cilit gjendet te ndonjë nxënës tjetër. Nxënësi në fletën e
të cilit shkruan “fillimi” ngrihet i pari dhe lexon çfarë është shkruar në fletën e tĳ. Më
pas lexon ai i cili e ka zgjidhjen e ushtrimit të vendosur nga nxënësi paraprak, derisa
të arrihet te fleta ku shkruhet “fund”.
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Aktiviteti 9: Orë analoge dhe digjitale
Mjetet e nevojshme: pjatë plastike, bojëtusha, karton me dy ngjyra, kapëse, gërshërë.
Përgatitja:
Në një pjatë plastike shkruaj me bojëtusha numrat nga 1 deri në 12 si orë muri. Pastaj
me karton bëj dy akrepa, një të madh dhe një tjetër më të madh dhe i ngjis në orën
e murit me kapëse. Pastaj në zaret prej kartoni (të bëra me karton me një ngjyrë)
shkruaj numrat nga 1 deri në 12, kurse në zaret e bëra prej kartoni me ngjyrë tjetër
shkruaj 00, 05, 10, 15, 20....55.
Përshkrimi i aktivitetit:
Kjo lojë luhet në çift. Njëri nxënës do të vendosë kohën në orën analoge, kurse tjetri
ta prezantojë të njëjtën kohë në orën digjitale. Pastaj u jap detyrë të gjithëve ta kthejnë
10 minuta pas orën ose të shkojnë 20 minuta përpara. Pas 10 përpjekjesh, u them
nxënësve t'i shkëmbejnë orët duke përsëritur të njëjtën lojë.
Aktiviteti 10: Gjeni fjalët kryesore
Mjetet e nevojshme: fletë formati, bojëtusha me 4 ngjyra.
Përgatitja:
Në fletë formati shkruaj katër kategoritë: mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim.
Përshkrimi i aktivitetit:
Gjatë leximit të ushtrimeve tekstuale shpeshherë ndodh që nxënësi të përdorë
veprime
matematikore jopërkatëse, prandaj i interpreton gabim fjalët kryesore (ato fjalë me
të cilat janë
prezantuar veprimet matematikore) dhe e
lidhin gabim fjalën me veprimin përkatës.
Qëllimi i
këtĳ aktiviteti është të zbulohen sa më shumë
fjalët kryesore të cilat hasen në ushtrimet
tekstuale,
pra janë të rëndësishme dhe specifike për çdo
veprim matematikor më vete.
U them nxënësve që sa herë të hasin ndonjë fjalë
të re që tregon ndonjë veprim matematikor ta
shënojnë fjalën në fletën e formatit, e cila do të
vendoset në një vend të dukshëm për nxënësit
në klasë.
Aktiviteti 11: Qilim matematikor
Mjetet e nevojshme: letër, lapsa.
Përgatitja:
Printoj ose vizatoj organizatorin grafik “qilimi matematikor” për çdo nxënës (i
paraqitur më poshtë).
Përshkrimi i aktivitetit:
Këtë organizator grafik e përdor gjatë punimit të ushtrimeve tekstuale. Kur e përdor
për herë të
parë këtë aktivitet, u shpjegoj saktë nxënësve si duhet të përdoret aktiviteti. Me
ndihmën e këtĳ
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aktiviteti,
pra
“Qilim
matematikor”,
nxënësit
motivohen
të
kuptojnë
tekstin e ushtrimit, të dallojnë
çfarë kërkohet dhe cilat
informacione janë dhënë;
ofrojnë ide si të arrihet zgjidhja
e nevojshme; fitojnë shprehi
për të dhënë përgjigje dhe
kryejnë kontrollin e ushtrimit.
Organizatori
grafik
është
ndarë në 6 pjesë:
1. Çfarë kërkon ushtrimi?
Përkatësisht KËRKESA – në
këtë pjesë nxënësit shkruajnë
(ngjitin)
kërkesën e ushtrimit.
2. Cilat informacione na
janë
dhënë?
Përkatësisht
TË DHËNA – në këtë pjesë
nxënësit
shkruajnë informacionet të cilat janë dhënë në ushtrim dhe mund t'i përdorin që ta
zgjidhin atë.
3. Si mund të arrĳ në zgjidhjen e ushtrimit apo të problemës? Përkatësisht PLAN
– në këtë pjesë nxënësit shënojnë strategjinë e vet si të arrĳnë te zgjidhja. Kjo pjesë
mund të përdoret si SKICË – ku nxënësit me skicë do të prezantojnë edhe zgjidhjen
e ushtrimit.
4. ZGJIDHJA – në këtë pjesë nxënësit me simbole matematikore shkruajnë zgjidhjen
dhe e
zgjidhin ushtrimin.
5. Çfarë mësova? Përkatësisht PËRGJIGJJA – në këtë pjesë nxënësit shkruajnë
përgjigjen
e vet që duhet të përputhet me kërkesën.
6. A kam menduar drejt? Përkatësisht KONTROLLO – në këtë pjesë nxënësit
kontrollojnë
zgjidhjen e vet.
Aktiviteti 12: Unë jam…
Mjetet e nevojshme: fleta formati, kartona me ngjyra, lapsa.
Përgatitja:
Përgatis fleta me përshkrim të formave dhe trupave të ndryshëm gjeometrikë. Në
çdo fletë ka nga 4 përshkrime prej të cilave shpjegimi i parë përshkruan më pak
formën ose trupin dhe çdo
përshkrim i mëtejshëm është më konkret.
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në grupe. U shpjegoj atyre se unë do të filloj me leximin e një
përshkrimi, ndërsa të drejtë për t'u përgjigjur ka ai grup i cili do të paraqitet i pari.
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Nëse grupi jep përgjigjen e saktë me përshkrimin e parë fiton 4 pikë. Nëse e gjen me
përshkrimin e dytë fiton 3 pikë etj. Nëse grupi gabon në dhënien e përgjigjes humbet
një pikë. U kërkoj nxënësve të zgjedhin një përfaqësues i cili do të thotë përgjigjet e
grupit.
Shembulli 1:
1. Unë kam katër brinjë.
2. Unë kam dy çifte brinjësh paralele.
3. Unë kam dy çifte brinjësh paralele me gjatësi të njëjtë.
4. Unë kam katër kënde të drejta.
Unë jam drejtkëndësh
Shembulli 2:
1. Unë kam katër brinjë.
2. Unë kam dy çifte brinjësh paralele.
3. Unë kam dy çifte brinjësh paralele me gjatësi të njëjtë.
4. Unë kam dy çifte këndesh me masë të njëjtë.
Unë jam paralelogram
Aktiviteti 13: E vërtetë apo e gabuar?
Mjetet e nevojshme: letër, fisha me pohime, trupa gjeometrikë.
Përgatitja:
Në një letër vizatoj forma të ndryshme gjeometrike, por gjithashtu bëj edhe trupa
gjeometrikë. Përgatis pohime të ndryshme të cilat përshkruajnë format dhe trupat
gjeometrikë (një pjesë e tyre të jenë të vërteta, kurse një pjesë të rreme). Për shembull:
Kjo formë ka vetëm kënde të drejta; Ky trup ka 8 kulme; kjo formë ka katër brinjë të
barabarta etj.
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në grupe. Çdo grup përzgjedh një anëtar i cili do të jetë përfaqësues
i grupit apo
garuesi kryesor dhe vetëm ai do të ketë të drejtë të japë përgjigje, kurse nxënësit e tjerë
do të jenë pjesë e ekipit të tĳ. I informoj nxënësit se ata që këtë herë janë përfaqësues
të grupit, herën tjetër nuk mund ta përfaqësojnë grupin me qëllim që çdo nxënës të
ketë mundësi të jetë udhëheqës i grupit.
U shpjegoj nxënësve se unë do t'ua tregoj
formën apo trupin për të cilin kam lexuar
pohimin. Ata në çdo moment mund të
thonë nëse deklarata është e saktë apo
jo. Grupi i parë që paraqitet përgjigjet i
pari. Në dërrasën e zezë shkruaj pikët për
çdo grup. Kur të përfundoj me leximin e
pohimeve, llogaris pikët dhe përcaktoj se
cili ekip është fitues.
Shembuj pohimesh:
1. Kjo figurë ka katër brinjë të barabarta.
2. Ky trup ka 8 kulme.
3. Kjo figurë ka vetëm kënde të drejta.
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Aktiviteti 14: Strip
Mjetet e nevojshme: letër, bojëtusha.
Përgatitja:
Në fletë të ndryshme letre vizatoj forma gjeometrike dhe pastaj vizatoj re (ku më
vonë gjatë
aktivitetit do të shkruhet tekst).
Përshkrimi i aktivitetit:
Çdo nxënësi i jap një fletë me formë gjeometrike dhe me re. Së pari u them nxënësve
të dallojnë se për cilën formë gjeometrike bëhet fjalë. Pastaj u jap detyrë që konturet
t'i vĳëzojnë me bojëtush të zi dhe brendësinë e figurës ta ngjyrosin si të duan. Formës
gjeometrike duhet t'i vizatojnë duar, këmbë, gojë, sy etj. Dhënia e karakteristikave
të njeriut i ndihmon nxënësit në mësimin e formave. Në fund nxënësi në re shkruan
tekst të cilin e fillon me “Unë jam...”.
Aktiviteti 15: Bëjmë forma
Mjetet e nevojshme: litarë të gjatë.
Përshkrimi i aktivitetit:
Dal me nxënësit në oborrin e shkollës dhe i ndaj në grupe, maksimumi 8 nxënës
në grup. Siguroj një litar të gjatë për çdo grup. Litari duhet të jetë i lidhur. U them
nxënësve ta mbajnë litarin, ndërsa unë u jap udhëzime se cilën formë të bëjnë, për
shembull katror ose trekëndësh barabrinjës. I lë nxënësit të bisedojnë vetë kush do
të jetë “kulmi” i formave. Nëpërmjet këtĳ aktiviteti unë ndjek se si ata punojnë në
grupe, por edhe se si përforcojnë shpirtin e tyre të ekipit.
Aktiviteti 16: Memoria me trupa dhe forma gjeometrike
Mjetet e nevojshme: letër, bojëtusha, fotografi, ngjitës.
Përgatitja:
Përgatis fisha për secilin grup. Në gjysmën e fishave shkruaj emrat e formave dhe
trupave gjeometrikë dhe në gjysmën tjetër prezantoj format dhe trupat në fotografi.
Përshkrimi i aktivitetit:
I ndaj nxënësit në grupe. Çdo grupi i jap fisha dhe i shpjegoj se fishat duhet të jenë
të kthyera
përmbys. Aktiviteti realizohet si çdo lojë tjetër "memorie" me atë që në këtë rast
nxënësve
do t’u duhet t'i bashkojnë fishat ku shfaqet trupi gjeometrik ose forma e shfaqur në
fotografi me
fishat ku emri i formës ose trupit është i shkruar me shkronja. Çdo çift që e kanë
gjetur nxënësit e
marrin në grupin e tyre. Ai grup që e përfundon aktivitetin me më shumë çifte të
mbledhura është fituesi.
Matematika është kudo. Ajo ka zbatim jashtëzakonisht të madh në jetë, sa që është e
pamundur që gjatë një dite një person të mos përdorë ndonjë koncept apo procedurë
matematikore për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Përveç përdorimit të
koncepteve dhe procedurave matematikore, të menduarit logjik që zhvillohet përmes
lëndës së matematikës ndihmon çdo individ që të shfrytëzojë dĳet për të gjetur
mënyra alternative të zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohet në jetë. Njohja
e kësaj lënde ndihmon shumë të rinj të ndërtojnë karrierë të suksesshme, sidomos
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në ato profesione, të cilat kanë matematikën bazë të zhvillimit dhe realizimit të tyre.
Pikërisht për këto arsye dhe shumë të tjera të pathëna, unë si mësuese e arsimit
fillor synoj të kultivoj te nxënësit dëshirën dhe dashurinë për matematikën dhe meqë
mosha e nxënësve të mi është relativisht e vogël, këtë e bëj më së miri nëpërmjet
lojërave matematikore. Jam një mësuese e re, por e dashuruar me profesionin tim të
bukur e fisnik. Dua dhe do të vazhdoj të rritem profesionalisht nëpërmjet nxënësve
të mi!
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Kulti i femrës në poezinë e Bllacit
Nertila Hasanaj
Juljana Rista
Abstrakt
Trashëgimia letrare e Jorgo Bllacit ,si lirik i madh,është ndër gurët më të çmuar dhe
shkëlqimtarë në gjerdanin e poezisë sonë ,sepse ajo është e mbushur me vezullimin e një
shpirti që drithëron para çdo ndjenje njerëzore dhe bukurie të jetës ,që ngryset e errët para
çdo shëmtimi të saj,që vuan e këlthet para çdo padrejtësie që i bëhet njeriut.Jorgo Bllaci është
ndër poetët që e urrente të zezën dhe ,për këtë shkak ,ai nuk ka moshën e mesme ,atë të
burrit ,sepse ajo i humbi në burgje e privacione dhe ai,si njeri që e urrente urrejtjen ,nuk deshi
ta përjetonte dhe la fare pak dëshmi artistike për të.Ne poezine e Jorgo Bllacit mungon lirika
politike dhe ështe mbizotëruese lirika e dashurisë.Leksiku i zgjedhur, fjalët e thjeshta dhe
fraza konçize janë filli endës i një poezie lirike. Nga ky frymëzim veçojmë atë që sjell tematikën
e lirikës erotike. Admirues i lirikës së Naimit dhe Ali Asllanit, Bllaci i vë kësaj lirike vulën e
përjetimeve të veta në një kohë tjetër dhe të ndryshme prej tyre. Në poezinë ë Bllacit kulti i
femrës është frymëzimi më i rëndësishëm i gjithë krĳimtarisë së tĳ. Sipas studiuesit Aurel
Plasarit, kur ai flet për Ali Asllanin, “të kesh kultin e femrës do të thotë t’i përkushtohesh
asaj”. Bllaci i’u përkushtua asaj me tërë forcën e vet poetike, përmes kundërvenieve dje/sot,
kujtim/përjetim, dëshirim/zhgënjim. Struktura e lirikave të tĳ dhe gjithë ngjyrimet figurative
iu nënshtrua monologimit të poetit vetmitar që rënkon si gjoni dhe bulkthi i vjershave të
veta dhe nuk shtegton dot si kojrilla e harabeli i vargjeve që thuri për ta. Parë në këtë aspekt
vjersha e veçantë që u këndon këtyre gjallesave me një ton elegjiak është pjesë e ciklit dhe cikli
pjesë e vëllimit që përcjell ligjërimet e pyllit. Me këtë titull “Ligjërimet e pyllit” u prezantua
së pari ky autor në atmosferën letrare të kohës, së bashku me librat e parë me lirika si : “Kur
zemra rreh së pari” të Dhori Qiriazit, “Në rrugë dolla” të Dritëro Agollit, “Ëndërrimet” e
Ismail Kadaresë, “Lirikat e Majit” e “Ne, njëzetë vjeçarët” në fillim të viteve ’60.
Fjalet kyçe: Lirikat, Kult, Femër, Eros, Poezi.

Hyrje
Duke lexuar poezinë e Bllacit ,si ato që shprehin dashuri,ngrohtësi ,jetë e deri tek
ato që shprehin brengë,vetmi,zhgënjim krĳohet mendimi se kryesori ne motive
është ai i ndarjes, i lamtumirës .Krahas vjershave ku dallgëzon një ndjenjë jetësore
optimiste,renditen të tjerat që përshkohen nga ankthi dhe klithmë-kujtimi për atë
që që ishte dje,por sot nuk është më kritiki Mexhit Prençi që e analizon poezinë e tĳ
ne shkrimin "Lirikat e Bllacit"(Bardi i shpirtit dhe i natyres 2003,135)thekson prirjen
artistike të poetit si lirik,jo vetem ne temën e dashurisë ,por edhe atë të lirisë,të
zhgënjimit, në temën sociale.
Kulti i femrës në poezinë e bllacit.
Në Greqinë e lashtë dashuria simbolizohej nga një perëndi me emrin Eros.
Duhet thënë se me këtë term nuk nënkuptohen vetëm marrëdhëniet e dashurisë
njerëzore. Kuptimi i Erosit është më i thellë dhe më i gjerë. Në “Teogoninë” e tĳ
Hesiodi thotë: “Para gjithçkaje qe kaosi, pastaj Gaja vithegjerë… dhe Erosi…” Sipas
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filozofit të lashtësisë Empedoklit, forcës kozmike të Urrejtjes që shkaktoi kaosin
e gjithëmbarshëm, ia zuri vendin forca kozmike e Dashurisë (Erosi) e cila krĳoji
harmoninë dhe qëniet e University.Sipas kultit të lashtë Erosi ishte personifikim i
vetisë tërheqëse që i nxiste sendet të bashkoheshin. Që nga shekulli i VI p.e.s. ai ishte
para së gjithash, perëndia e dashurisë, biri i Hermesit dhe i Afërditës. Atë e paraqisnin
si një djalosh të gëzueshëm, çamarrok, të djallëzuar, por nganjëherë edhe mizor.
Erosi fluturonte me fletët e tĳ të arta, mbi tokë dhe mbi detra i lehtë dhe i shpejtë si
flladi. Në duar ai mbante një hark të artë, ndërsa mbi kurrik një këllëf me shigjeta.
Erosi godiste gjithnjë në shenjë. Kur ai e bente këtë, ndritnin nga gëzimi. Shigjetat
e tĳ ngjallnin gëzim e lumturi, por shpesh ngjallnin vuajtje e tortura dashurie.Nga
disa studiues të antikitetit, Erosi quhet perëndia më e re, kurse Hesiodi e quan atë
si hyjninë më të vjetër që vendosi rregull dhe harmoni.Lashtësia mitologjike është
burim i pashtershëm rrëfimesh për natyrën e emocionit erotik dhe të dashurisë në
përgjithësi. Që nga miti për përqafimin e Tokës me Qiellin; Erosit me Psikën; Orfeut me
Euridikën; Adamit me Evën dhe kaq e kaq mitesh, duket se një gjë është saktësisht e
përbashkët: Emocioni I dashurisë ka fuqi të pakonceptueshme, absolutisht zotëruese
në botën dhe jetën e njeriut.Ky konceptim mitologjik e filozofik është përcjellë në
veprat e poetëve që në antikitet e deri në ditët tona.
Te poema “Mbi natyrën” Lukreci i drejtohet hujneshës Venus si krĳuese e gjithckaje:
O e bardha Venus, nënë e Enadëve
…………………………………………………………..
Se në sajë tende çdo krĳesë zë fill……….
Në “Komedinë hyjnore” Dante shkruan: “Dashuri që lëviz diellin dhe yjtë e tjerë”
Konceptime të përafërta për rolin e forcës kozmike të Erosit ka në lirikën “Fyelli” të
Naim Frashërit:
Zëri i fyellit s’është erë,
Ky është zjarri i dashurisë…
Në lirikën “Vallja e yjeve” Lasgush Poradeci e quan dashurinë (Erosin) zanafillën e
yjeve të përflakur që rrotullohen nëpër orbitat e tyre:
Yjtë ndezur si fëngjill,
Zunë fill me dashuri
Që kur bota zu të ngjizet, në lirikën e Bllacit ka sy të cuditshëm, yje të kaltër, të
dlirë, thellë në zemër të djegin me zjarr dashuror.Edhe lirikat e Bllacit përgjithësisht i
përkasin ndjenjës së dasurisë. Ajo si një rrymë elektrike që qarkullon në univers nuk
mund të lërë pa prekur shpirtin e Bllacit. Për të kjo është një ndjenjë e pastër, e çiltër,
e thjeshtë në dukje, në thellësi shpërthyese, brilante e delicate.Në këto poezi heroi
lirik ndjen në mënyrë të thellëe kjo është një ndjeshmëri disi dramatike, ku shpesh
zotëron trishtimi, zhgënjimi dhe brenga.
Çpo më trishtoka ky kavak I zhveshur – Sa pis e kam, sa dhimbje ndjej, sa dua të më
përpĳë brenda dheu i zi… Brengën e madhe e mbyta në një gotë…(Lirika 2000,13)
Frymëzimi dhe ndjenja e trishtimit, zhgënjimit dhe brengës buron nga kontakti me
femrën. Që në lirikat e para na shfaqet po ai “un”, i cili na shoqëron deri te lirika e
fundit. Të gjitha vjershat përbëjnë nje syistem në dy skajet e të cilit qëndrojnë Ai dhe
Ajo, ai përgjithësisht i moshuar dhe I brengosur, ajo e manushaqtë që “njerëzve u çel
ndër kujtime – dhe I çmall për një cast me pranverën”. Mos më lëndo parreshtur me
sytë e tu mitarë. Mos mi kujto parreshtur pranverat që më ikën. Tani jam katandisur
si lisi mbetur shkretë, që trungun gjithë zgavra me degë e fletë e fsheh… - janë vargje
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nga vjersha të ndryshme.Ky trishtim, zhgenjim e brengë është jo violin vajtuese në
lirikën e këtĳ poeti të dashuruar në çdo moshë:“Foshnjë e gjorë, përse të dha fati – një
të dashur si unë, pa mend, - që veç ngeci në gracka mëkati – dhe u thinj e s‘u gdhend,
që s’u gdhend?(Lirika 2000 ,99).Lirika erotike e Jorgo Bllacitdhe e gjithë brezit 60-70
është më e kufizuar nga kushtet e kohës për t’u shprehur lirisht. Ajo vërtet sunon t’i
këndojë femrës, por e ka të kufizuar mundësinë për ta pasur lirisht pranë atë. P.sh
Kur më erdh ajo në dhomëzën e thjeshtë,
Nga brishtësia e saj,
M’u derdh papritur gjithë freski e vjeshtës
Dhe ndjeva të rrenqethura pastaj.
.Vjersha, cikli dhe vëllimi i Bllacit konceptohen si struktura tekstore, të cilat mund
të funksionojnë edhe si njësi më vete. Secila vjershë mund të funksionojë si njësi më
vete jashtë ciklit, po ashtu edhe cikli mund të funksionojë jashtë vëllimit:
Dy hapa larg e vite për tu arritur
Atje, ku për çdo cast na vete malli
Atje ku po na qajnë për së gjalli.
Dy hapa larg, dy hapa larg matanë
Pas mureve të lagësht, t’errët
Po na vajton liria që prej saj na ndanë
Sepse më fort e deshëm se të tjerët.
Kjo poezi mund të kuptohet fare mirë edhe jashtë ciklit “Përtej mureve të lagësht”.
Do të na mjaftonin vetëm disa shenjatë poezisë për të kuptuar mesazhin e saj. Kjo do
të thotë se Bllaci nuk është rob i strukturave të ngurta letrare.Erotika e Bllacit, para
së gjithash karakterizohet nga një liri e madhe krĳuesi. Lirika e tĳ dhe veçanërisht
ajo erotike nuk kushtëzohet nga kufijtë ndarës të llojit. E gjithë lirika në përgjithësi
dhe ajo erotike në veçanti, zbulon një pjesë të shqetësimit të njeriut, që “duke zbuluar
botën e femrës, zbulon vetveten”.
Mike, që më bëre të trishtuar,
Të të qesh as që më shkon ndërmend,
Është i gjerë shpirti i përvëluar,
Ka një vend dhe për gabimin tënd.
Në fakt figura e femrës është kryefjala e poezive. “Femra është në krye” shkruan Ali
Asllani në një poezi titulluar “Mbrëmje vallëzimi”. Në vargjet e tĳ kjo figurë ngrihet
në kult. Të kesh kultin e femrës do të thotë t’i përkushtohesh asaj, shprehet studiuesi
Plasari në studimin për erotikën e Ali Asllanit, që e ka patur aq për zemër edhe
Bllaci, si e thotë edhe vetë në shkrimet e tĳ. Të respektosh kultin e femrës, për Bllacin
do të thotë të kesh shenja të një njeriu të kohëve të reja. Parë në këtë kontekst, letërsia
shqipe e viteve ’60-’70, pjesë e së cilës është edhe Jorgo Bllaci, shfaqi një prirje drejt
çlirimit nga rregullat strikte. Nga këndvështrimi prej të cilit e studiojmë lirikën e
Bllacit, dhe konkretisht erotikën e tĳ, zbulojmë se në trajtimin e temave të ndryshme
përzihet botëkuptimi i njeriut dhe poetit. Lirika e Bllacit mund të kuptohet nëpërmjet
një analize që i bëhet tipologjisë së lirikës.
Shkalla e këtĳ spektri është miqësia, mikja, e cila nga ana e saj vështrohet në dy
spectra:
Miqësia e parë si afeksion shpirtëror
Miqësia në kuptimin e pasionit erotic, një ndjenjë që fle në kujtimet e autorit. Lirika
erotike e Bllacit i ka të dyja spektrat, ajo kalon nga afeksioni shpirtëror te pasioni i
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dashurisë.
Po ta mendonim poezinë e Bllacit pa lirikën erotike, do ta kishim ndoshta më të lehtë
të dinim vendin që ajo zë në poezinë e tĳ. “Po ta mendonim mungesën e Ali Asllanit
në poezinë erotike shqipe, ndoshta do të ishim në gjendje të kuptonim më mirëqë
zë ai në këtë poezi. Naimi dhe Çajupi janë përsa i përket femrës të pasionuar dhe
skeptikë, intolerantë e nganjëherë fjalëtjerrë. Asdreni, në ndryshim ndaj pasardhësve,
duket se ka kultin e familjes. Poradeci në ndryshim prej të tjerëve celebron dashurinë
e amësheshme. Asllani në ndryshim nga të katërt e këndon dashurinë e pamoshë me
të gjitha karakteristikat e një “dinsëzi”. Pikërisht në këtë mënyrë, arti i të dashuruarit
krĳon një art të të shkruarit”.
(Plasari A. “Erotika në poezinë e Ali Asllanit”, Hanko Halla, ShB “Naim Frashëri”,
2006, 37
Erotika e Bllacit është ndikuar nga erotika e Naimit, Çajupit e Poradecit. Por më afër
prej tyre ajo është te erotika e pamoshë, pothuaj me karakteristikat e “dinsëzit”:
Vaji në kandile po më shteret,
Po kërcet fitili e nxjerr shkëndi,
Vaj medet, si s’vura mend njëherë,
Po kërkoj të tjera dashuri.
Ose:
Foshnjë e gjorë, përse të dha fati,
Një të dashur si unë, pa mend,
Që veç ngeli në gracka mëkati,
Dhe u thinj e s’u gdhend, që s’u gdhend.
Ose kur i drejtohet një vajze me sy mitarë:
Dhe kur në kulm të dhembjes ndonjë shkëndi e tretur
Thengjĳtë më të shuar m’i ndizte prapë në gji,
I frikësonte vashat vështrimi im i etur,
Dhe puthja ime e egër u shtinte lemeri.
Jorgo Bllaci është dashnor i dashurisë së pamoshë. Kështu arti i tĳ i të dashuruarit,
krĳon një art të të përjetuarit dhe një art të të krĳuarit. Në poezitë erotike zë vend
një dëshirë që mbeti e tillë deri në ditët e fundit të jetës, dëshira për ta jetuar jetën, të
cilën autori e lidh me dëshirën për të dashuruar.
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SHBA dhe BRSS, arritjet dhe mardhëniet e tyre (1914-2017), a vazhdon ende
lufta e ftohte?
Shegushe Muzhaqi
Abstrakt
Kohët e fundit, marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë duket se kanë huazuar
nga një faqe e librit “Hamurabi”: një sy për një sy, një konsullatë për një konsullatë.Që nga
dhjetori, të dy vendet janë angazhuar në përplasje gjithnjë e më të nxehtë diplomatike,
“goditjesh” dhe “kundërgoditjesh”.Muajin e kaluar, Kremlini kërkoi që Shtetet e Bashkuara
të shkurtonin stafin diplomatik në Rusi me 755 persona. (Trumpi fillimisht e falenderoi Putin
për këtë kërkesë, duke thënë: “Unë jam shumë mirënjohës që ai largoi një numër të madh
njerëzish, sepse tani kemi një listë pagash më të vogël, nuk ka asnjë arsye të vërtetë që ata
të kthehen në Rusi. Kështu që, unë e vlerësoj faktin që kemi qenë në gjendje të ulim listën e
pagave të Shteteve të Bashkuara, do të kursejmë shumë para”.) Si rezultat, rusët që duan të
vizitojnë Shtetet e Bashkuara duhet të presin më shumë kohë për viza dhe tani, ata mund të
aplikojnë vetëm në Moskë.
Zyrtarët e administratës Trump urdhëruan Rusinë të mbyllë konsullatën e saj në San Francisco
dhe zyrat në Uashington e Nju Jork. Vendi ka 48 orë për t’u pajtuar me këtë vendim. Ministri
i Jashtëm rus, Sergej Lavrov ka kërcënuar me një “reagim të ashpër” dhe ai la të kuptohet
që masa që do të merret, do të “prishë marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara”.Nga
ana tjetër,Rusia vazhdon të kërkojë kthimin e dy ndërtesave të saj diplomatike në Shtetet e
Bashkuara. Lavrov e quan atë “grabitje në mes të ditës”.
Ngjan me një atmosferë nga Lufta e Ftohtë (në vitin 1986, në fakt, SHBA dhe Bashkimi Sovjetik
dëbuan diplomatët e njëri-tjetrit). Por tensionet kanë shumë më tepër të bëjnë me ngjarjet
e fundit. SHBA dhe Rusia janë në përplasje për një sërë gjërash, duke përfshirë luftërat në
Ukrainë dhe Siri. Rusia është akuzuar se ka futur hundët në zgjedhjet e vitit 2016 në SHBA. Si
rezultat, Trumpi firmosi një ligj për forcimin e sanksioneve më herët gjatë këtĳ viti, një lëvizje
që i zemëroi rusët.
Fjalë kyçe: SHBA, diplomaci, Rusi, luftë.

Hyrje
Rusia 1904-2017
1914 - Rivalitetet Ruso-Austriake në Ballkan kontribuojnë në shpërthimin e Luftës së
Parë Botërore, në të cilën Rusia luftoi së bashku me Britaninë dhe Francën.
Nëntor – Pas rënies së Car Nikollës,bolshevikët përmbysin qeverinë e përkohshme,
shtypin Asamblenë e Përbashkët të zgjedhur, krĳojnë 'diktaturën e proletariatit' të
pamëshirshëm nën sundimin e Partisë Komuniste që thyen disidencën fetare dhe
politike.
1918 - Traktati i Brest-Litovskit përfundon luftën me Gjermaninë në çmimin e
humbjeve të mëdha territoriale në Evropën Lindore dhe Balltikut, të cilat mbulohen
në mënyrë të qëndrueshme gjatë pas 30 vjet.
1918-22 - Bolshevikët të fitojë luftën civile kundër rusëve të bardhë(ushtria besnike cariste si
regjimentet kozake), të ndihmuar nga Britania, Franca, Japonia dhe SHBA. Humbja në luftë
me Poloninë përfundon zgjerimin sovjetik në perëndim deri në Luftën e Dytë Botërore.
1922 – Bolshevikët riorganizojnë mbetjet e Perandorisë Ruse, si Bashkimi i
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Republikave Socialiste Sovjetike.
1920 - Eksperimentet me mekanizmat e tregut dhe biznesit
privat sipas Politikës së Re Ekonomike të japë rrugën për
ekonominë e komanduar shtetërore nën komandën e Josif
Stalinit, i cili bëhet praktikisht i pakundërshtueshëm si
diktator në vitin 1929.
Lëvizja shoqërore dhe qasja relativisht bujare ndaj
kombësive të pakicave gradualisht japin një politikë
Vendi ku u ekzekutua barbarisht
konservatore dhe rusokentrike.
car Nikolai dhe familja e tij
1930 - Stalini kryen një revolucion të dytë për të konsoliduar
pushtetin e tij, duke u përqëndruar pronësinë e tokës në
fermat masive shtetërore, duke e detyruar ritmin e
industrializimit, dhe duke vrarë armiqtë e tij - të
vërtetë dhe të imagjinuar - në parti, menaxhimin
ekonomik, të shërbimit civil, ushtarake dhe
Shërbimet e sigurisë.
1939 - Stalini përfundon paktin e mossulmimit me
Gjermaninë naziste, duke pushtuar pjesë të Polonisë
lindore, pjesë të Rumanisë dhe Çekosllovakisë,
dhe pastaj Shtetet Baltike pas fillimit të Luftës së
Dytë Botërore.
Ushtaret finlandez inspektojne ushtaret e
1939-1940 - lufta e dimrit kundër Finlandës
vdekur sovjetikë
tregon gjendjen e dobët të forcave të armatosura
sovjetike, duke bërë që Stalini të ndërtonte ushtrinë
në pritje të një lufte të mundshme me Gjermaninë.
1941 - Bashkimi Sovjetik ishte i rimëkëmbur nga sulmet e papritura gjermane në
korrik. Përparimi gjerman u ndal në periferi të Moskës në dhjetor. Bashkimi Sovjetik formon
aleancë me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara, të cilët i japin asaj furnizime ushtarake gjatë
gjithë pjesës tjetër të luftës.
1942 - Ushtria sovjetike vazhdimisht shtyn përsëri forcat gjermane pas Betejës së
Stalingradit.
1945 - fitore e Aleatëve mbi Gjermaninë naziste ndjekur nga themelimi i shpejtë të
hegjemonisë sovjetike në Evropën Lindore Qendrore
dhe Ballkan.
Aneksimet e vitit 1939-40 mbahen, dhe pjesë të
Gjermanisë dhe Austrisë mbeten në pushtim..
1947 - "Lufta e Ftohtë" me Perëndimin fillon me
zell kur Bashkimi Sovjetik konsolidon pushtetin në
Evropën Lindore dhe promovon revolucion prosovjetike në Kinë, dhe Lindjen e Mesme, dhe Azi.
1949 - sovjetikët shpërthejnë bombën e tyre të
parë bërthamore; Rivalët e Luftës së Ftohtë fillojnë
garën e armëve bërthamore.
1950 - Konkurrenca sovjetike për pushtet me
Perëndimin shtrihet në Amerikën Latine dhe ish
Fitorja e Ruseve ndaj Gjermanise
kolonitë evropiane në Afrikë.
1953 - Vdekja e Stalinit, më të vendosur se kurrë Partia
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2
Komuniste u mbështet në mënyrë të vendosur nga pasardhësi i Stalinit , Nikita Krushov.
1957 - satelit sovjetik artificial Sputnik bëhet për herë të parë në orbitën e Tokës,
duke nxitur Luftën e Ftohtë përtej atmosferës në një garë hapsinore.
1961 - Yuri Gagarin bëhet personi i parë në orbitën e Tokës në anijen Vostok.
1962 - Kriza kubane e raketave sjell botën në prag të luftës bërthamore; Humbja e
perceptuar për udhëheqësin sovjetik Nikita Hrushovi nxiti largimin e tij dy vjet më vonë nga
fraksioni më konservator, përfundimisht i udhëhequr nga Leonid Brezhnev.
1970 - Konsolidimi i sundimit të Leonid Brezhnjev sheh krimin ekonomik dhe
korrupsionin të përhapur masivisht në vend , duke minuar besimin e publikut në çdo
superioritet të modelit sovjetik. Përpjekjet për të frenuar tensionet e Luftës së Ftohtë përmes
kolapsit amerikano-sovjetik në pasojë të pushtimit sovjetik të
Afganistanit në vitin 1979.
1985-1991 - Ngritja në pushtet e Mihail Gorbaçov shënon
përpjekje serioze për të reformuar ekonominë në agoni
(Perestrojkës), pa debat të lartë politik (Glasnost), dhe në fund
koston paralizuese të vazhdimit Luftën e Ftohtë.
Gorbaçovi gradualisht humbet kontrollin e proceseve të reformave
brenda dhe jashtë vendit, duke çuar në rënien e sundimit komunist
Juri Gagarini
në Evropën Lindore dhe implosionin eventual të vetë Bashkimit
Sovjetik.
1991 - Rusia bëhet e pavarur dhe Bashkimi
Sovjetik bie , dhe së bashku me Ukrainën dhe
Bjellorusinë, formohet Bashkësia e Shteteve të Pavarura,
e cila përfundimisht është bashkuar nga shumica e ishrepublikat sovjetike me përjashtim shteteve baltike.
Çeçenia shpall pavarësinë e njëanshme, duke filluar një
dekadë konflikti me Moskën.
1992 - Rusia merr selinë e ish-Bashkimit Sovjetik
në
Këshillin
e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe
Tanket Ruse duke sulmuar
ruan
kontrollin
e arsenalit të saj bërthamor.
Parlamentin
Ushtruesi i detyrës së kryeministrit Yegor Gaidar nis
programin e diskutueshëm të heqjes së kontrollit qendror mbi ekonominë për të parandaluar
kolapsin total.
Kundërshtarët ankohen se është menaxhuar dobët dhe është drejtpërdrejt përgjegjës
për hiperinflacion dhe rritjen e "oligarkëve" - biznesmenëve që përfitojnë nga
privatizimi i goditjeve të ndërmarrjeve masive shtetërore.
1993 shtator-tetor - Presidenti Boris Jelcin dërgon trupat ushtarake për të
kapur parlamentin të mbushur me kundërshtarët e sundimit të tĳ , duke e qëlluar me
tanke dhe armatime të rënda.Një mosmarrëveshje midis deputetëve dhe presidentit
Jelcin në vitin 1993 përfundoi kur ushtria bombardoi parlamentin.
1993 dhjetor - Referendumi miraton kushtetutën e re dhe i jep presidentit
kompetenca të thella.Opozita komuniste dhe nacionaliste bën fitore të mëdha në
zgjedhjet e parlamentit të ri të Dumës.
1994 - Rusia bashkohet me programin e Partneritetit për Paqe.Trupat ruse
nisin dy vjet ofensivë për të rimarrë republikën e shkëputur të Çeçenisë, e cila
përfundon me marrëveshjen e kompromisit mbi autonominë e konsiderueshme
çeçene, Mĳëra jetë humbën në përpjekjen e Rusisë për të parandaluar çeçeninë të
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bëhet e pavarur.
1995 - Partia Komuniste del si partitë më të madha në zgjedhjet parlamentare, me më
shumë se një të tretën e deputetëve.
1996 - Jelcin rizgjidhet president pavarësisht shqetësimeve për shëndetin e tĳ.Rusia
pranohet në grupin G-7 të vendeve të industrializuara. U pezullua në mars 2014.
1998 Shtator – Kryeministri i ri Jevgeni Primakov stabilizon kolapsin e rublës,
përfundon rrezikun e mospagimit të borxhit, dhe kryen reforma të mëdha tatimore.
Gjithashtu kundërshton fushatën e NATO-s kundër Jugosllavisë, duke shënuar
fillimin e distancimit të Rusisë nga politika e jashtme e SHBA. Ai përfundimisht bie
në kundërshtim me presidentin Jelcin, i cili e shkarkon atë në maj të vitit 1999.
Boris Jelcin
Pishtari me të meta të demokracisë ruse vdiq në prill 2007
1999 gusht - Njerëz të armatosur nga Çeçenia pushtuan territorin fqinj rus të
Dagestanit.
Presidenti Jelcin emëron ish-oficerin e KGB-së, kryeministrin Vladimir Putin, me një
përmbledhje të shkurtër për të sjellë nën kontroll Çeçeninë.
1999 dhjetor - Jelcin jep dorëheqjen në favor të Vladimir Putin, i cili merr përsipër i
nxitur nga popullaritet gjatë fushatës së madhe ushtarake kundër rebelëve çeçenë.
Putin pohon kontrollin.
2000 mars - Presidenti Putin fiton zgjedhjet.
2000 gusht - Putin përballet me kritika mbi fundosjen e së nëndetëses bërthamore në
Kursk, duke pasur parasysh reagimin e tĳ të ngadalshëm .
2000 dhjetor - Putin fillon proces të qëndrueshëm për të rehabilituar epokën sovjetike
nga riorganizimi i himnit që nga 1944-1991 me fjalë të reja.
2002 Maj - Rusia dhe SHBA njoftuar një marrëveshje të re për reduktimin e armëve
bërthamore strategjike.Ministrat e jashtëm rusë dhe të NATO-s krĳuan Këshillin
Nato-Rusi me rol të barabartë në vendimmarrjen për terrorizmin dhe kërcënimet e
tjera të sigurisë.
2003 Dhjetor - Presidenti Putin me Rusinë e Bashkuar fiton pjesën më të madhe të
zgjedhjeve, nxitur nga rimëkëmbjen ekonomike.
2004 Mars - Putini fiton mandatin e dytë presidencial me shumicë dërrmuese, duke
konsoliduar pushtetin e tĳ.
2004 Shtator - Më shumë se 380 persona, shumë prej tyre fëmĳë, u vranë kur kryesisht
çeçenët dhe islamistët që rrethojë shkollën në Beslan në Osetinë e Veriut.Putin heq
zgjedhjen e drejtpërdrejtë të guvernatorëve rajonalë, të cilët tani e tutje do të jenë të
emëruar nga qeveria.
2005 Shkurt - Moska dhe Teherani nënshkruan marrëveshje me të cilën Rusia do të
furnizojë me karburant për reaktorin bërthamor Bushehr të Iranit dhe Irani do të
dërgojë shufra atomike në Rusi.
2005 Shtator - Rusia dhe Gjermania nënshkruajnë marrëveshje të madhe për të
ndërtuar gazsjellësin Nord Stream nën detin Baltik në mes të dy vendeve. Vjen në
fuqi në vitin 2011.
2006 Janar - Putin nënshkruan ligjin e autoriteteve duke i dhënë kompetenca të gjera
të reja për të monitoruar aktivitetet e organizatave joqeveritare dhe ti pezullojë ato
në qoftë se ato janë një kërcënim i dyshuar për sigurinë kombëtare.
2006 Korrik - njeriu më i kërkuar i Rusisë, kryekomandant çeçen Shamil Basayev,
vritet nga forcat e sigurisë.
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2006 Nëntor - Ish oficeri rus i shërbimit të sigurisë Alexander Litvinenko, një kritik i
hapur i Kremlinit që jetonte në mërgim në Londër, vdes nga helmimi me polonium.
Britania akuzon ish oficerët e policisë ruse për vrasje.
2007 Mars - Dhjetra paraburgosur nga policia për prishje të qetësisë publike në Shën
Petërsburg gjatë protestave nga demonstruesit që akuzojnë Presidentin Putin për
mbytjen e demokracisë.
2007 Korrik - rreshti diplomatik mes Londrës dhe Moskës mbi ofertën e Britanisë për
ekstradimin e Andrei Lugovoi, një agjent ish-KGB akuzuar për vrasjen e Litvinenkos.
Presidenti Putin fitoi lavdërime për rivendosjen e stabilitetit por gjithashtu është
akuzuar për autoritarizëm . I lindur në vitin 1952 në Leningrad (tani Shën Petersburg)
,shërbeu si agjent i KGB në Gjermaninë Lindore 1985-90.Fitoi zgjedhjet presidenciale
në 2000, 2004 dhe 2012.
2007 Gusht - Russia dërgon një ekspeditë në Arktik ku synon me sa duket në
zgjerimin pretendimet e saj territoriale duke vendosur një flamur në shtratin e detit
në Polin e Veriut.
Nëntor 2007 - Presidenti Putin nënshkruan ligjin dhe pezullon pjesëmarrjen e Rusisë
në vitin 1990 të forcave të Armatosura Konvencionale në Evropë, traktatin që kufizon
vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në të gjithë Evropën.
2007 dhjetor - partia Rusia e Bashkuar e presidentit Putin fiton plotësisht në zgjedhjet
parlamentare, të cilat kritikët përshkruajnë si nuk ishin as të lira e as demokratike.
2008 Janar - Russia ngjall epokën sovjetike të ushtrise detare të Atlantikut në ujërat
neutrale në Gjirin e Biscay jashtë Francës si ekspozim i muskujve të rilindur ushtarakë.
2008 gusht - Tensionet me Gjeorgjinë eskalojnë në luftë pasi trupat gjeorgjiane të
sulmuar nga forcat separatiste ruse të mbështetur në Osetinë e Jugut. Rusia nxit
forcat gjeorgjiane nga Osetia Jugore dhe Abkhazia, pastaj njeh si shtete të pavarura.
Ndërhyrja e Rusisë në Osetinë Jugore çoi në tensione me Perëndimin. Gjeorgjia 'filloi
luftë të pajustifikueshme'.
2008 Nëntor - Parlamenti voton me shumicë dërrmuese në favor të një projekt-ligj që
do të zgjasë mandati i presidentit të ardhshëm nga katër deri në gjashtë vjet.
2009 Janar - Rusia ndalon furnizimin me gaz në Ukrainë pas dështimit të bisedimeve
për të zgjidhur problemin mbi faturat e papaguara. Furnizimet në Evropën Juglindore
ndërpriten për disa javë si rezultat i mosmarrëveshjes.
2009 Prill - Rusia përfundon zyrtarisht operacionet kundër rebelëve në Çeçeni, edhe
pse dhuna sporadike vazhdon.
2009 Korrik - Presidenti Medvedev dhe Barack Obama, në vizitën e tĳ të parë
zyrtare në Moskë, arriten një marrëveshje skicë për të reduktuar mbetjet e armëve
bërthamore në lëvizje që synojnë zëvendësimin që nga 1991 Nis traktatin e parë.
2009 Shtator - Rusia mirëpret vendimin e SHBA për të lënë mënjanë bazat e mbrojtjes
raketore në Poloni dhe Republikën Çeke.
2009 tetor - Partitë opozitare akuzojnë autoritetet për manipulim të zgjedhjeve lokale,
si qeverisës partia Rusia e Bashkuar fiton çdo sondazh me një diferencë të madhe.
2010 Prill - Presidenti Medvedev nënshkruan një marrëveshje të re të armëve
strategjike me SHBA duke reduktuar arsenalet e mbushjeve bërthamore me rreth 30
për qind.
2010 Qershor – Ngrohja e mardhënieve Rusi-ShBA kur presidentët Medvedev dhe
Obama në lidhjet në vizitën e parë të udhëheqësit rus në Shtëpinë e Bardhë. Obama
thotë se SHBA do të mbështesin pranimin e Organizatës Botërore të Tregtisë së
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Rusisë dhe Rusia do t'i lejojë SHBA të rinisin eksportet e shpendëve.
2010 Korrik - Një bashkim doganor mes Rusisë, Bjellorusisë dhe Kazakistanit hyn në
fuqi pavarësisht ankesave të Bjellorusëve rreth mbajtjes së detyrimeve nga Rusia mbi
eksportet e naftës dhe të gazit në fqinjët e saj.
2010 Tetor - Presidenti Medvedev shkarkon kryetarin e fuqishëm e Moskës, Yuri
Luzhkov, pas javësh të kritikave nga Kremlini. Luzhkov ishte në detyrë që nga viti
1992.
2011 Dhjetor - Rusia e Bashkuar pëson rënie në përqindjen e votave në zgjedhjet
parlamentare, por mban një shumicë të thjeshtë. Dhjetëra mĳëra dalin në protesta të
opozitës që pretendojnë për mashtrime, në protesta të mëdha antiqeveritare që nga
fillimi i viteve 1990.
2012 Mars - Vladimir Putin fiton zgjedhjet presidenciale. Kundërshtarët hyjnë në
rrugët e disa qyteteve të mëdha për të protestuar në zhvillimin e zgjedhjeve, policia
arreston qindra.
2012 Korrik - Ligji shkon në fuqi kërkon organizatave joqeveritare që marrin fonde
nga jashtë se do të klasifikohen si "agjentë të huaj", si pjesë e një goditjeje të gjerë ndaj
disidentëve.
2012 Gusht - SHBA, BE dhe grupet e të drejtave të njeriut dënojnë dënime me burg të
vendosura pë tre anëtarë mbi një protestë anti-Putin, në një katedrale të Moskës. Gratë
u dënuan me dy vjet për "huliganizëm".Rusia zyrtarisht bashkohet me Organizatën
Botërore të Tregtisë pas 18 vjetësh negociata.
2012 Dhjetor - Të zemëruar nga një projekt-ligj amerikan , zyrtarët rusë në lidhje me
vdekjen në paraburgim të avokatit Sergei Magnitsky, Moska ndalon amerikanët që
të adoptojnë fëmĳë rusë dhe ndalon organizatat-financuara Amerikane joqeveritare
të punojnë në Rusi.
2013 Korrik –në lidhje me materialet anti-korrupsion , aktivisti kryesor i opozitës
Alexei Navalny dënohet me pesë vjet burg pasi u shpall fajtor për përvetësim në një
gjyq , gjë që ai e refuzon si të motivuar politikisht.
2013 September – Alexei Navalny vjen i dyti në zgjedhjet për kryetar bashkie të
Moskës, pasi u lirua në pritje të apelit.
2014 Shkurt-Maj - Pas fluturimit nga Ukraina e presidentit pro-Moskës Viktor
Janukoviç, forcat ruse ndërhyjnë për të marrë gadishullin e Krimesë, e cila më pas
votoi për t'u bashkuar me Rusinë në një referendum. Kjo ngjall shkallën më të madhe
të tensioneve në Lindje-Perëndim që nga Lufta e Ftohtë, me SHBA dhe aleatët e saj
evropianë duke kritikuar ndërhyrjen e mëtejshme të Rusisë në Ukrainën lindore.
Rusia u pezullua nga grupi G-8 i vendeve të industrializuara.
2014 Maj - Gazprom si marrëveshja 30-vjeçare e Rusisë për të furnizuar “National
Petroleum Corp China” me gaz, vlerësohet të jetë me vlerë më shumë se $ 400
miliardë.
2014 Korrik - Pas rrëzimit të një avioni “Malaysian Airlines” udhëtarëve mbi Ukrainën
lindore si pasojë e një goditje me rraketa , Rusia vjen në për kritika ndërkombëtare
mbi furnizimin e rebelëve me armë të rënda. BE dhe SHBA njoftojnë sanksione të reja
kundër Rusisë. FMN thotë se rritja ruse po ngadalësohet deri në zero.
2014 Tetor - Rusia bie dakord për të rifilluar furnizimin me gaz në Ukrainë gjatë
dimrit, në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga BE-ja.
2014 Dhjetor - Rubla ruse fillon të bjerë me shpejtësi kundrejt dollarit amerikan,
duke humbur gati gjysmën e vlerës së saj në dy muajt e ardhshëm.
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2015 Shkurt - aktivist i opozitës dhe ish-zëvendës kryeministri i parë Boris Nemtsov
është qëlluar për vdekje në Moskë. Policia akuzon dy çeçenë për vrasje mes
skepticizmit të përhapur.
2015 Shtator - Rusia kryen sulme ajrore në Siri, duke thënë se synon grupin e Shteti
Islamik. Por opozita siriane dhe perëndimorët thonë se ajo në masë të madhe synon
rebelët anti-Asad.
2015 Nëntor - Turqi shoots poshtë ëarplane rus në misionin e bombardimeve Siri.
Rusia, partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, imponon sanksione ekonomike.
2016 Janar - hetim publik britanik përfundon se presidenti Putin ndoshta ka miratuar
vrasjen e ish-oficer rus të inteligjencës dhe kritiku i Kremlinit Alexander Litvinenko
në Londër në vitin 2006.
2016 Shtator - Zgjedhjet parlamentare ku partia Rusia e Bashkuar në pushtet rrit
shumicën e saj, me partitë e mbetura pro-Putin.
2016 dhjetor - aeroplan ushtarak që mbante anëtarë të korit Alexandrov të ushtrisë
Ruse Rrëzohet në Detin e Zi në rrugën për të argëtuar trupat ruse në Siri, i duke
vrarë të gjithë në bord.
2017 Prill - një sulm me bombë në sistemin e metrosë hekurudhor Shën Petersburg
vret 13 persona. Një i dyshuar i lindur në Kirgiz, vdes në shpërthim dhe policia
neutralizon një bombë tjetër në një banesë.
SHBA 1900-2012
1898 - SHBA fiton tregtinë me Porto Rikon, Guamin, Filipinet dhe Kubën pas luftës
fitimtare spanjolle-amerikan
1917-1918 - SHBA ndërhyn në Luftën e Parë Botërore, kundërshton anëtarësimin e
Lidhjes së Kombeve.
1924 - Kongresi i jep njerëzve indigjenë të drejtën për shtetësi.
1929-33 - 13 milionë njerëz të papunë, pas rrëzimit të “Uall Street” të tregut të
aksioneve të vitit 1929 shkaktoi të ashtëquajturin “Depresioni i Madh”. Presidenti
Herbert Hoover kundërshton lehtësim të drejtpërdrejtë federal.
1933 - Presidenti Franklin D Roosevelt nis "Kursin e Ri", program i rimëkëmbjes i cili
përfshin vepra të mëdha publike. Shitja e alkoolit rifillon.
1941 - Avionët luftarakë japonezë të sulmuan flotën amerikane në Pearl Harbor në
Haëaii; SHBA deklaron luftë ndaj Japonisë;Gjermania deklaron luftë ndaj SHBA, e
cila më pas ndërhyn në një shkallë masive në Luftën e Dytë Botërore, duke ndihmuar
përfundimisht për të mposhtur Gjermaninë.
1945 - SHBA hedh dy bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki.Japonia dorëzohet.
1947 - SHBA shqipton politikën e ndihmës për vendet që sheh të kërcënuar nga
komunizmi në atë që u bë i njohur si “Doktrina Truman”. Fillon Lufta e Ftohtë me
Bashkimin Sovjetik.
1948 - Programi i Amerikës për të ringjallur nga falimentimi ekonomitë evropiane
post-luftës - Plani Marshall - hyn në fuqi. Rreth 13 miliard dollarë disbursohen për
katër vjet dhe plani konsiderohet si një sukses.
1950-1954 - Senatori Joseph McCarthy kryen një kryqëzatë kundër komunistëve për
pretnedimet e tyre në qeveri dhe në jetën publike; Fushata dhe metodat e saj bëhen të
njohura si McCarthyism “MekKarterizëm”. Në vitin 1954, McCarthy është censuruar
zyrtarisht nga Senati.
1950-53 - Forcat amerikane të luajë rolin kundër trupave të Koresë së Veriut dhe
kinezëve udhëheqës në luftën Koreane.
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1954 - ndarjen racore në shkolla bëhet antikushtetuese; Fillimi i fushatës së mosbindjes
civile për të siguruar të drejtat civile për amerikanët me prejardhje afrikane.
1962 - detyron Bashkimin Sovjetik për të tërhequr armët bërthamore nga Kuba në atë
që është bërë i njohur si kriza e raketave kubane.
1963 – Vritet presidenti John F Kennedy.
1964 - SHBA rrit ndërhyrjen e saj ushtarake në Vietnam. Ligji për të Drejtat Civile
është nënshkruar në ligj; Synon të ndalë diskriminimin në bazë të racës, ngjyrës, fesë,
kombësisë.
1968 - Udhëheqësi i të drejtave civile të njerzve me ngjyrë Martin Luther King u vra.
1969 - Kandidati i Partisë Republikane Richard Nixon zgjodh president mes rritje
kundërshtimit publik ndaj Vietnam luftës. Prania ushtarake e SHBA në Vietnam
tejkalon 500,000 vetë.
Astronauti amerikan Neil Armstrong bëhet personi i parëqë ecën në Hënë.
1972 – Nixon, i rizgjedhur president, bën vizitë historike në Kinë.
1973 – Marrëveshja e Vietnamit mbi armëpushim. Fushata kishte marrë rreth 58,000
jetë amerikane.
1974 - Në një fjalim televiziv, Nixon njoftoi dorëheqjen e tĳ në prag të skandalit
Watergate , Gerald Ford është betuar si pasardhës i tĳ.
1979 - Ambasada amerikane në Teheran, Iran, konfiskohet nga studentët
radikalë. Kriza 444-ditëshe e pengjeve - duke përfshirë një përpjekje të dështuar të
shpëtimit në vitin 1980 - ndikon në popullaritetin e Carter dhe dominon fushatën
zgjedhore presidenciale të vitit 1980.
1980 -Nëntor - Partia Republikane e Ronald Reagan e zgjodhi president. Reagan
vazhdon të miratojë një politikë të ashpër anti-komuniste të politikës së jashtme dhe
politikë të shkurtimit të taksave, të cilat çuan në një deficit buxhetor të madh federal.
1981 Janar - Irani liron 52 pengje Ambasadës së SHBA, në të njëjtën ditë të shpalljes
presidentit të Ronald Reganit.
1983 - SHBA pushton kombin Karaibe e Grenadës, nxitur pjesërisht nga shqetësimet
e saj rreth lidhjeve të ishullit me Kubën.
1986 Janar - Shpërthen anĳa hapsinore “Sfiduesja” menjëherë pasi lëshoi motorët
në hapsirë. Të shtatë anëtarët e ekuipazhit vriten.Fluturimet hapësinore të ndaluara
pezullohen deri në shtator 1988.
1986 - Avionët luftarakë amerikanë bombardojnë qytetet e Libisë. Skandali "Irangate"
u zbulua, duke zbuluar se të ardhurat nga shitjet sekrete amerikane të armëve në
Iran u përdorën ilegalisht për të financuar rebelët e Contrës në Nikaragua.
1988 – Nënkryetari i Reaganit, George Bush,zgjidhet president.
1989 - Trupat e SHBA pushtojnë Panamanë, rrëzojë qeverinë për të arrestuar liderin
e saj, një herë vetëm, Agjencia Qendrore e Inteligjencës pohon se Manuel Noriegës
pohon akuza të trafikut të drogës.
1991 - Forcat amerikane luajnë rol dominant në luftën kundër Irakut, e cila u shkaktua
nga pushtimi i Kuvajtit nga Iraku dhe përfundoi me dëbimin e trupave irakiane nga
ai vend.
1992 - Kandidati i Partisë Demokratike Bill Clinton zgjidhet president.
1992 - Kongresi miraton Marrëveshjen e Amerikës së Veriut Tregtisë së Lirë, ose
Naftes, me qëllim për të krĳuar bllokun e tregtisë së lirë mes SHBA, Kanada dhe
Meksikë.
1995 – Bombë në Oklahoma vret më shumë se 160 persona në incidentin më të keq
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ndonjëherë të këtĳ lloji në SHBA.
1996 - Clinton rizgjidhet president , duke mposhtur rivalin republikan Bob Dole.
1999 Mars-Qershor - SHBA luan rol kryesor në NATO gjatë bombardimeve të
Jugosllavisë, në përgjigje të dhunës serbe ndaj shqiptarëve etnikë në krahinën e
Kosovës.
2001 Korrik - SHBA teston mburojën e saj të mbrojtjes raketore.
2001 11 shtator - sulme vetëvrasëse ndaj kullave binjake duke bërë që SHBA të nisë
një '' luftës kundër terrorit '' e cila përfshin pushtimin e Afganistanit dhe Irakut.
2001 tetor - SHBA çon fushatë masive të sulmeve ajrore kundër Afganistanit dhe
ndihmon forcat opozitare për të mposhtur regjimin taleban dhe për të gjetur Osama
bin Laden, i cili është i dyshuar për organizimin e sulmeve të 11 shtatorit.
2001 tetor - USA Patriot Act miratuar nga Senati, duke i dhënë qeverisë kompetenca
më të mëdha për të kapur terroristët e dyshuar, përgjoj në komunikimet dhe kundër
pastrimit të parave. Në nëntor, Presidenti Bush nënshkruan një direktivë për të
gjykuar terroristët e dyshuar në gjykatat ushtarake dhe jo gjykatat.
2002 Nëntor - Presidenti Bush nënshkruan në ligj një projekt-ligj duke krĳuar
Departamentin e Sigurisë Kombëtare, riorganizimin më të madh të qeverisë federale
në më shumë se 50 vjet. Departamenti i madh dhe i fuqishëm është i ngarkuar me
mbrojtjen e SHBA kundër sulmeve terroriste.
2003 Shkurt - transferim hapsinor I Misionit të 28 “Columbia” përfundon në tragjedi
kur moduli hapsinor prishet, ndërsa ri-hyjnë në atmosferë.Shtatë astronautë në bord
vriten.
2003 Mars - sulme të raketave në Bagdad të shënojë fillimin e një fushate të udhëhequr
nga SH.BA për të rrëzuar udhëheqësin irakian Sadam Huseinit. Forcat amerikane
përparojnë në Bagdadin qendror në fillim të prillit.
2004 Korrik - Raporti i Senatit thotë se SHBA dhe aleatët shkuan në luftë kundër
Irakut me informacione "të meta".Raporti i pavarur në sulmet e 11 Shtatorit 2001
thekson dështimet e thella institucionale në shërbimet e inteligjencës dhe qeverisë.
2004 2 Nëntor - Zgjedhjet presidenciale: George W. Bush fiton një mandat të dytë.
2005 gusht - Qindra njerëz janë vrarë, kur Uragani Katrina, stuhia më shkatërruese
goditi SHBA në dekada, shtrihej nëpër shtetet e Gjirit Bregdetar. Pjesa më e madhe e
qytetit të Neë Orleans është zhytur nga ujë e përmbytjeve.
2006 prill-maj - Miliona emigrantëve dhe përkrahësit e tyre dalin në rrugë për të
protestuar kundër planeve për të dekriminalizuar emigrantët e paligjshëm.
2006 Maj - I vetmi njeri që të jetë i ngarkuar mbi sulmet e 11 shtatorit, u vetë-pranua
bashkëpunëtor i al-Kaedës dhe konspirator , Zacarias Moussaoui, dënohet me burg
të përjetshëm.
2006 Nëntor - Partia Demokratike fiton kontrollin e Senatit dhe të Dhomës së
Përfaqësuesve në zgjedhjet afatmesme.
2007 Janar - Presidenti Bush shpall strategjinë e re në Irak; Mĳëra trupa amerikane do
të dërgohen për të siguruar sigurinë në Bagdad.
2008 Nëntor - Senatori demokrat Barack Obama bëhet presidenti i parë me ngjyrë i
Shteteve të Bashkuara.
2009 Janar - First "Tea Party" tubim të mbajtur në shenjë proteste ndaj planeve të
administratës së Obamës për të shpëtuar bankat dhe për të futur reformën e kujdesit
shëndetësor.Lëvizja populiste dhe libertare vepron si një fokus për kundërshtimin
konservator ndaj planeve të reformës së presidentit.
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2010 mars - Demokratët në Kongres bënë të ketë sukses miratimi i një projekt-ligji
mbi reformën e kujdesit shëndetësor, megjithë kundërshtimin e fortë Republikane,
pengesat procedurale dhe skepticizmit publik.
2010 maj-qershor – katastrofa e naftës në Gjirin e Meksikës shkakton derdhje më të
madhe të të naftës deri më sot të Shteteve të Bashkuara.
2010 Nëntor - republikanët bëjnë fitime të thella në zgjedhjet afatmesme, rifitojnë
kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.
2011 Maj - Forcat amerikane vrasin liderin e Al-Kaedës Osama bin Laden në një
operacion në qytetin pakistanez të Abbottabad.
2011 Korrik - Misioni i fundit Shuttle Space është përfunduar me ulje e Atlantides(anĳes
hapsinore) më 21 korrik, duke sjellë fundin e programit 30-vjeçar.
2011 Shtator - Protestuesit anti-kapitaliste marrin rrugët e qyteteve të mëdha, duke
marshuar me moton "Occupy Uall Street", kundër "lakmisë së korporatave" dhe
rritjen e borxhit të qeverisë. Protestat frymëzojnë marshime në qytete të tjera në
mbarë botën.
2012 Janar - Presidenti Obama shpalos një strategji të rishikuar të mbrojtjes që
përfshin shkurtime të buxhetit, por këmbëngul se SHBA do të ruajë superioritetin e
saj ushtarak.
A Vazhdon Lufta e Ftohtë:
Kur ecen nje hap prapa, ju shihni Shtetet e Bashkuara në procesin e çmobilizimit që
zakonisht ndjek luftërat amerikane. Ky stakim vjen në të njëjtën kohë që Europa po
kalon një krizë të brendshme ekonomike që e ka krĳuar një krizë Institucionale. Kjo
ka hapur mundësi për rusët qe te rrisin ndikimin e tyre në Evropë në një kohë kur
Shtetet e Bashkuara jane duke u përpjekur për të gjetur ekuilibrin e vet. Rusët janë
duke ndihmuar për të ruajtur krizat e mundshme në Lindjen e Mesme që amerikanët
mund të joshen për t’u perfshire ne to.Rusët janë edhe duke riaktivizuar dhe zgjeruar
rrjetin e marrëdhënieve me regjimet në Amerikën Latine. Ka një kohë të gjatë qe antiamerikanizmi në Amerikën Latine po barazohet me anti-amerikanizmin të krahut të
majtë te politikës. Sot,ruset pothuajse mezi jane te krahut te majte ideologjikisht, ata
janë Nacionalistë. Por aftësia për të krĳuar tensione në mes te Venezueles, Ekuadorit
dhe Bolivise dhe Shtetet e Bashkuara u kushton shume pak ruseve dhe nga e cila ka
përfitime te mundshme.
Njëkohësisht, nëse një rus ekuivalent dezerton në Shtetet e Bashkuara, nuk
ka gjasa që ai do të kthehet për tu përballur me gjyqin. Por tradhtia do të jetë
shumë më e qetë, pasi sa me pak rusë ta dĳne, aq me mirë do jete. Për arsye
ndoshta përtej kontrollit të tyre, apo ndoshta jo, kjo tradhti nuk mund të fshihet.
Por kjo shërben për dy qëllime. Së pari, krĳon një krizë politike në Shtetet e Bashkuara
dhe në mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj. Së dyti, ajo radhit Rusinë me
grupet e të drejtave të njeriut (ndërkombëtare dhe në brendësi të vetë Rusisë) që kanë
dënuar Rusinë për shkeljen e të drejtave të njeriut. Rusia ka krĳuar një ekuivalencë
morale mbi të drejtat e njeriut me Shtetet e Bashkuara, të vlefshme në luftën e saj
politike me Shtetet e Bashkuara. Rusët janë tani duke përdorur krizën ekonomike
evropiane dhe tensionet mes evropianëve dhe amerikanëve per te projektuar
pushtetin-Komercial, në këtë rast – në Evropë, për të ndarë evropianët nga amerikanët
në masën e mundshme dhe për të vënë Shtetet e Bashkuara në mbrojtje.
Rusët nuk janë duke u tregur agresive nga pikëpamja e tyre. Ata pësuan një
përmbysje masive në vitin 1991 dhe se Shtetet e Bashkuara në veçanti perfituan nga
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çdo mundësi për të shfrytëzuar, nga Kosova në Ukrainë për ne Baltik. Për një kohë
u duk se amerikanët do të kishin sukses në thyerjen e fuqisë së Rusisë përgjithmonë.
Rusia e sheh veten si krĳimi i një sfere të sigurisë për të mbrojtur veten dhe të mbrojnë
interesat e veta si një fuqi e madhe.
Fakte që tregojnë se lufta e ftohtë vazhdon
Ushtritë ne vendet baltike
Arsenali i madh i armeve nukleare
Përdorimi i armeve kimike
Rritje e shpenzimeve ushtarake vit pas viti
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Huazimet dhe anglicizmat në gjuhën shqipe
Denisa Hoxha
Origjina e gjuhës shqipe
Origjina e gjuhës shqipe është një nga çështjet tejet të debatuara të shkencës gjuhësore.
Ajo buron prej njërës nga gjuhët e lashta të Gadishullit të Ballkanit, ilirishtes ose
trakishtes. Në literaturën gjuhësore qarkullojnë dy teza themelore për origjinën e
gjuhës shqipe: teza e origjinës ilire dhe teza e origjinës trake. Teza ilire ka gjetur
mbështetje më të gjerë historike dhe gjuhësore. Ajo është formuar që në shekullin
XVIII në rrethet e historianëve.
Përpjekjen e parë shkencore për të shpjeguar origjinën e shqiptarëve dhe të gjuhës
së tyre, e bëri historiani suedez, Hans Erich Thunmann. Duke u mbështetur në
burime historike latine e bizantine dhe në dëshmi gjuhësore, ai arriti në përfundimin
se shqiptarët janë vazhduesit autoktonë të popullsisë së lashtë ilire, e cila nuk u
romanizua, siç ndodhi me popullsinë trako-dake, paraardhëse të rumunëve.
Teza e origjinës ilire të shqiptarëve është mbështetur nga albanologu i mirënjohur
austriak, Johannas Georges von Hahn.
Që asokohe deri në ditët tona, mjaft dĳetarë të shquar, historianë, arkeologë e
gjuhëtarë, duke plotësuar njëri-tjetrin, kanë sjellë një sërë arsyetimesh historike dhe
gjuhësore, që mbështesin tezën e origjinës së shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre. Disa
nga këto arsyetime janë:
1. Shqiptarët vazhdojnë të banojnë në një pjesë të trojeve, ku në periudhën antike
kanë banuar fise ilire; nga ana tjetër, burimet historike nuk japin asnjë informacion
për ndonjë shpërngulje të mundshme të shqiptarëve nga vise të tjera për t’u vendosur
në trojet e sotme.
2. Një pjesë e elementeve gjuhësore: emra sendesh, fisesh, emra njerëzish, etj., që janë
pranuar si ilire, shpjegohen vetëm përmes gjuhës shqipe.
3. Trajtat e toponimeve të lashta të trojeve ilire shqiptare, të krahasuara me trajtat e
tyre përgjegjëse të sotme, vërtetojnë se ato janë zhvilluar në përputhje me rregullat
e fonetikës historike të gjuhës shqipe, domethënë, kanë kaluar pa ndërprerje nëpër
gojën e një popullsie shqipfolëse.
4. Marrëdhëniet e gjuhës shqipe me greqishten e vjetër dhe me latinishten, tregojnë
se është formuar dhe zhvilluar e para në fqinjësi me këto dy gjuhë, këtu në brigjet e
Adriatikut dhe të Jonit.
5. Gjetjet arkeologjike së bashku me ato të kulturës materiale e shpirtërore dëshmojnë
se ka vĳimësi kulturore nga ilirët antikë te shqiptarët e sotëm.
Nga të gjitha këto arsyetime, të parashtruara në mënyrë të përmbledhur, del se teza
e origjinës ilire dhe gjuhës shqipe është teza më e qëndrueshme dhe më e besueshme
nga pikëpamja historike dhe gjuhësore.
Shqipja është një gjuhë e dokumentuar vonë. Mungesa e dokumentacionit e
vështirëson gjurmimin e origjinës së saj. Ajo është pranuar shkencërisht që në fillim
të shekullit XX se është anëtare e familjes indo-evropiane. Shumë filologë e gjuhëtarë
albanologë janë marrë me origjinën dhe zhvillimet e saj.
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Fillimet e shkrimit të gjuhës shqipe
Gjuha shqipe është një nga gjuhët e lashta të Ballkanit, por e dokumentuar me shkrim
mjaft vonë, në shekullin XV. Dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe është ai që
quhet “Formula e pagëzimit”, e vitit 1462. Është një fjali e shkurtër në gjuhën shqipe:
“Unte paghesont premenit Atit et birit et spërtit senit”, e cila gjendet në një qarkore
të shkruar në latinisht nga Kryepeshkopi i Durrësit, Pal Engjëlli, bashkëpunëtor i
ngushtë i Skënderbeut. Ai, gjatë një vizite në Mat, vuri re çrregullime në rrafshin e
ushtrimit të fesë dhe, me këtë rast, la me shkrim disa porosi dhe udhëzime për klerin
katolik, ndër të cilat edhe formulën e mësipërme, që mund ta përdornin prindërit
për të pagëzuar fëmĳët e tyre, në rastet kur nuk kishin mundësi t’i dërgonin në kishë,
ose kur nuk kishte prift. Formula është shkruar me alfabetin latin dhe në dialektin e
veriut.
“Formula e pagëzimit” është gjetur në Bibliotekën “Laurentiana” të Milanos nga
historiani i njohur rumun, Nikolla Jorga dhe është botuar prej tĳ në vitin 1915. Më
pas, botimin filologjik të këtĳ dokumenti, të shoqëruar me riprodhimin fotografik të
tĳ, e bëri filologu francez, Mario Rognes në Paris në vitin 1932.
Dokumenti i dytë, i shkruar në gjuhën shqipe është “Fjalorthi” i Arnold von Harfit, i vitit 1496. Ai, në vjeshtë të vitit 1496, ndërmori një udhëtim pelegrinazhi për në
“vendet e shenjta”. Gjatë këtĳ udhëtimi, kaloi edhe nëpër vendin tonë, duke ndaluar
në Ulqin, në Durrës e në Sazan dhe, për nevoja praktike të rrugëtimit, shënoi 26
fjalë, 8 shprehje dhe numërorët 1 deri në 10, 100 dhe 1000, duke i shoqëruar me
përkthimin në gjermanisht. Për herë të parë, ky “Fjalorth” u botua në Këln, më 1860.
Është edhe një tekst tjetër i shkruar në gjuhën shqipe, i cili i përket fundit të shekullit
XIV ose fillimit të shekullit XV dhe gjendet brenda një dorëshkrimi grek të shekullit
XIV në Bibliotekën “Ambrosiana” të Milanos. Teksti përmban pjesë të përkthyera
nga “Ungjilli i Shën Mateut”, etj. Ai është shkruar me alfabetin grek dhe në dialektin
e jugut. Ky tekst i shqipes së shkruar, njihet me emrin “Ungjilli i Pashkëve”.
Libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe, që njohim deri më sot, është “Meshari” i Gjon
Buzukut, i vitit 1555, i cili shënon edhe fillimin e letërsisë së vjetër shqiptare. Nga ky
libër, na ka arritur vetëm një kopje, që ruhet në Bibliotekën e Vatikanit. Libri përmban
220 faqe, të shkruara në dy shtylla. “Meshari” i Gjon Buzukut është përkthimi në
shqip i pjesëve kryesore të liturgjisë katolike. Ai përmban meshat e të kremteve
kryesore të vitit, komente të librit të lutjeve, copa nga “Ungjilli”, pjesë të ritualit
dhe të katekizmit, pra, pjesët që i duheshin meshtarit në ushtrimin e përditshëm të
shërbimeve fetare. Duket qartë se kemi të bëjmë me një përpjekje të këtĳ autori për
të futur gjuhën shqipe në këto shërbime. Edhe për gjuhën shqipe, ashtu si për mjaft
gjuhë të tjera, periudha letrare fillon me përkthime tekstesh fetare. Me gjithë luhatjet
e shumta të formave të fjalëve e të shkrimit të tyre, në libër gjallon një frymëzim
letrar, një aftësi e çuditshme shprehëse dhe një ritëm i brendshëm që e bën Eqrem
Çabejn të përfundojë se ky autor “jo vetëm nga pikëpamja e kohës, po përgjithësisht
dhe e nivelit, zë kryet e vendit në literaturën shqiptare të vjetër; në fushën e prozës
poetike dhe për më vonë është vështirë t’i vihet ndonjë tjetër përkrah”.

61

Dialektet e gjuhës shqipe
Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore, dialektin e veriut ose gegërishten dhe dialektin
e jugut ose toskërishten. Kufiri natyror që i ndan në vĳa të përgjithshme këto dialekte,
është lumi i Shkumbinit, që kalon nëpër Elbasan, në Shqipërinë e mesme. Në anën
e djathtë të Shkumbinit shtrihet dialekti verior, në anën e majtë të tĳ, dialekti jugor.
Dallimet midis dialekteve të gjuhës shqipes nuk janë të mëdha dhe, kësisoj,
përdoruesit e tyre kuptohen pa vështirësi me njëri-tjetrin. Megjithatë, gjallojnë disa
ndryshime në sistemin fonetik dhe në strukturën gramatikore e në leksik, nga të cilat
më kryesoret janë:
Dialekti i veriut ka zanore gojore dhe hundore, kurse dialekti i jugut vetëm zanore
gojore; togut ua të toskërishtes, gegërishtja i përgjigjet me togun ue (për shembull, grua
~ grue); togut nistor va të toskërishtes, gegërishtja i përgjigjet me vo (për shembull,
vatër ~ votër); a-së hundore të theksuar të gegërishtes, toskërishtja i përgjigjet me
ë të theksuar (për shembull, nanë ~ nënë). Po ashtu, dialekti i jugut ka dukurinë e
rotacizmit (kthimin e n-së ndërzanore në r (për shembull, ranë ~ rërë), që në gegërisht
mungon; në toskërisht, grupet e bashkëtingëlloreve mb, nd, etj., ruhen të plota, kurse
në gegërisht, janë asimiluar në m, n (për shembull, mbush ~ mush, vend ~ ven).
Në sistemin morfologjik, dialekti i veriut ka formën e paskajores së tipit “me punue”,
kurse toskërishtja, në vend të saj, përdor lidhoren “të punoj”. Forma e pjesores në
toskërisht, del me mbaresë, kurse në gegërisht, pa mbaresë (për shembull, kapur
~ kapë), etj. Dialekti i jugut ka format e së ardhmes “do të punoj” dhe “kam për të
punuar”, ndërsa dialekti i veriut, përveç formave të mësipërme, ka edhe formën “kam
me punue”.
Veçori tipologjike të shqipes së sotme
Nga pikëpamja strukturore, shqipja paraqitet si gjuhë sintetiko-analitike, me
mbizotërim të veçorive sintetike dhe me prirje drejt analitizmit. Një pjesë e mirë
e veçorive të saj fonetike dhe gramatikore janë trashëguar nga periudha e lashtë
indoevropiane, kurse pjesa tjetër janë zhvillime te mëvonshme.
Gjuha shqipe ka sistemin e vet fonologjik me shtatë fonema zanore dhe me 29 fonema
bashkëtingëllore. Shkruhet me alfabet latin, të caktuar në Kongresin e Manastirit, më
1908, që ka 36 shkronja, nga të cilat 25 janë të thjeshta: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z; 9 janë dygërmësha: dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh; dhe 2 janë
gërma diakritike: ë, ç. Shqipja ka theks intensiteti dhe përgjithësisht të palëvizshëm
gjatë fleksionit. Në shumicën e rasteve, sidomos në sistemin emëror, theksi bie në
rrokjen e parafundit.
Gjuha shqipe ka sistem të pasur formash gramatikore; ka sistem lakimi binar dhe
ruan format rasore zanafillore; ka sistem me tri gjini. Sistemi emëror ka trajtë të
shquar dhe të pashquar dhe, rrjedhimisht, edhe lakim të shquar e të pashquar; nyja
shquese është e prapavendosur; ka nyje të përparme tek emrat në rasën gjinore,
te mbiemrat e nyjshëm dhe tek emrat asnjanës. Përveç fleksionit me mbaresa të
veçanta, shqipja njeh edhe fleksionin e brendshëm, për shembull, “dash” ~ “desh”,
“marr” ~ “merr” etj.; ka dy tipa strukturorë mbiemrash të ngjashëm, për shembull,
“i madh”, “i ndershëm” etj., dhe të panyjshëm, për shembull, “trim”, “besnik” etj.
Te numërorët përdor kryesisht sistemin decimal (dhjetor), për shembull, “dhjetë”,
62

“tridhjetë”, “pesëdhjetë” etj., por ruan edhe sistemin vigezimal (njëzetor), për
shembull, “njëzet”, “dyzet”; numërorët e përbërë nga 11-19 formohen duke vënë
numrin e njësheve përpara, parafjalën mbë dhe pastaj dhjetëshet, për shembull,
“njëmbëdhjetë”, “dymbëdhjetë” etj.
Sistemi foljor është tejet i larmishëm. Gjuha shqipe ka sistem të pasur formash
mënyrore dhe kohore, një pjesë e të cilave janë të trashëguara nga një periudhë e
hershme, kurse pjesa tjetër mbetet fryt i evolucionit të saj historik. Folja ka gjashtë
mënyra: dëftoren, lidhoren, kushtoren, habitoren, dëshiroren, urdhëroren, si dhe
tri forma të pashtjelluara: pjesoren, paskajoren dhe përcjelloren. Koha e ardhme
ndërtohet në mënyrë analitike, me dy forma: (a) me do (forma e foljes “dua”) +
lidhore (“të punoj”); dhe (b) me foljen ndihmëse kam + paskajore.
Rendi i fjalëve në fjali është përgjithësisht i lirë, por më i zakonshëm është rendi:
kryefjalë + kallëzues + kundrinor.
Leksiku i gjuhës shqipe përbëhet nga disa shtresa. Një shtresë të veçantë përbëjnë
fjalët me burim vendas, të trashëguara nga një periudhë e lashtë indoevropiane, për
shembull, “ditë”, “natë”, “dimër”, “motër” etj., ose të formuara më vonë, me mjete
të shqipes, për shembull, “ditor”, “dimëror”, “i përnatshëm”, etj.
Një shtresë tjetër përbëjnë huazimet nga gjuhë të tjera për shkak të kontakteve të
ndryshme të popullit shqiptar me popuj të tjerë në rrjedhën e kohës. Fjalët e huazuara
kanë hyrë nga greqishtja (greqishtja e vjetër dhe e re), nga latinishtja dhe gjuhët
romane, nga sllavishtja dhe nga turqishtja, kurse sot më së shumti nga anglishtja.
Megjithatë, duhet theksuar se gjuha shqipe, pavarësisht nga huazimet e shumta, deri
tani e ka ruajtur tjetërsinë e vet, si gjuhë e veçantë indoevropiane.
Huazimet – Anglicizma në gjuhën shqipe, si gjuhë marrëse
“Huazim” quhet fjala që përvetëson gjuha amtare nga gjuha e huaj në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, përmes përkthimit të pjesshëm ose duke e shmangur
plotësisht përkthimin.
Megjithëse huazimet janë shumë më të pakta se fjalët burimore të shumicës së
gjuhëve, ato kuptohen dhe përdoren gjerësisht, sepse shërbejnë për qëllime të
ndryshme, për shembull, për t’u vënë emrin shpikjeve të reja.
Gjuhëtari gjerman Hugo Shuhart pohonte se asnjë gjuhë nuk është krejtësisht e
pastër. Pra, s’ka gjuhë të ndonjë populli të qytetëruar që s’ka elemente të gjuhëve të
tjera.
Blumfild dallonte të huazuarit intim apo të drejtpërdrejtë dhe të huazuarit kulturor
apo të tërthortë. Të huazuarit e drejtpërdrejtë, sipas tĳ, është kur dy gjuhë fliten në
bashkësinë unike në pikëpamje topografike dhe politike. Të huazuarit e tërthortë
bëhet ndërmjet dy kombeve që topografikisht dhe politikisht nuk janë një njësi.
Rudolf Filipoviç konsideron se ata që sjellin me vete elemente gjuhësore janë në
radhë të parë bilingët e gjuhës marrëse, ndërsa ata në përgjithësi janë intelektualët,
udhëtarët, turistët, punëtorët që punojnë jashtë vendit etj.
Folësi biling ka kompetencë të dyfishtë. Ai tenton të krĳojë një mostër e cila i rrafshon
dallimet ndërmjet gjuhës burimore dhe gjuhës së dytë. Në situatën kur gjuhët janë
në kontakt, folësi i tillë e ka të vështirë t’i ruajë të dyja kodet (gjuhët) të painfektuara
nga njëri apo tjetri. Rezultati që del nga përvoja e këtillë gjuhësore është se bilingu
pak nga pak kalon nga të dyja gjuhët në një gjuhë (të tretë) me elemente nga të dyja
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gjuhët e mëparshme.
Të huazuarit, pa dyshim, dallon nga shumë rrethana të ndryshme shoqërore,
politike dhe ekonomike. Gjuha që flitet në një vend me shkallë të lartë të arsimit
dhe të kulturës huazon më pak nga ndonjë gjuhë tjetër. Ndërsa në një shoqëri të
zhvilluar jo sa duhet, me kulturë dhe arsim jo të lartë, ka gjasa që të huazohet më
shumë nga ndonjë gjuhë tjetër e cila i përket një populli apo një shoqërie të zhvilluar.
Kështu, dikur shumë gjuhë evropiane dhe të tjera huazonin nga frëngjishtja, e cila
kishte status te lartë politik (diplomatik), por edhe ekonomik. Nga ajo huazonte
edhe rusishtja. Ndërsa sot huazohet pothuaj në të gjitha gjuhët nga anglishtja. Kjo
bëhet jo për shkak të ndonjë ndikimi të madh të Anglisë, por pikërisht të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Arritjet e mëdha të tyre në shkencë, në teknikë dhe në
ekonomi, në përgjithësi, ndikojnë që shumë anglicizma doemos të futen në fjalorë të
shumë gjuhëve.
Pastaj, po të tërhiqej një segment ndërmjet shqipes së folur në FYROM dhe shqipes së
folur në SHBA, shihet se pakrahasueshëm më shumë anglicizma huazon shqipja në
SHBA nga ajo në FYROM. Arsyet janë fare të qarta: shqipja në rastin e parë me statusin
e vet të plotë të një gjuhe publike (e shkollës, e zyrës, e mjeteve të komunikimit masiv),
e barabartë me të gjitha gjuhët e tjera që fliten në të njëjtën trevë, se dhe duke qënë
larg nga treva ku flitet anglishtja, huazon shumë pak anglicizma, ndërsa në rastin
e dytë gjuha shqipe, si qindra gjuhë të tjera të grupeve etnike që nuk kanë ndonjë
status të gjuhës publike, gjallëron nën presionin e jashtëzakonshëm të anglishtes,
prandaj edhe të huazuarit nga anglishtja është pasojë evidente.
Ndikimi i një gjuhe në gjuhën tjetër quhet edhe interferencë (ndërndikim) gjuhësore.
Çështja e ndikimeve ndërgjuhësore, nuk është objekt thjesht gjuhësor, ajo është
më tepër çështje sociologjike dhe antropologjike e lidhur ngushtë me gjuhësinë.
Interferencat gjuhësore, pra, mund të vështrohen nga shumë pikëpamje. Mund të
shqyrtohet edhe shkalla e njohjes së çdo gjuhe nga ana e folësit. Studime të tilla janë
bërë në shumë vende, sidomos në Kanada.
Çështje shumë e rëndësishme gjatë studimit të bilinguizmit dhe interferencave
gjuhësore kudoqoftë është mbledhja e të dhënave të rëndësishme demografike të
cilat do të tregonin se cilët folës dhe sa prej tyre si dhe në cilën trevë e përdorin
ndonjë gjuhë të huaj dhe me çfarë kompetence e përdorin atë gjuhë. Informatat e tilla
zakonisht nuk ekzistojnë ose janë të cunguara, prandaj gjuhëtari për t’i përcaktuar
faktorët shoqërorë që ndikojnë në dukurinë e bilinguizmit dhe të interferencave
gjuhësore duhet t’i mbledhë vetë ose me anë të studimeve të tjera të bëra më parë.
“Anglicizëm” quhet fjala e huazuar nga gjuha angleze, duke u bërë “pronë” e gjuhës
amtare. Qëndrimet ndaj anglicizmave janë të kundërta. Kështu, disa folës i quajnë të
padëshirueshme dhe dëshmi të ndotjes gjuhësore, ndërkohë që qarqe të tjera i quajnë
të nevojshme dhe shprehje të begatisë gjuhësore.
Gjuhëtari i madh zviceran, Ferdinand de Sossyr, ka thënë se gjuha është lumë që
rrjedh pareshtur. E tillë është edhe gjuha jonë amtare. Ajo ka rrjedhur qysh nga
zanafilla, është zhvilluar dhe pasuruar ndër shekuj, duke u mbrujtur me fjalët dhe
shprehjet më të bukura të popullit dhe ka bërë të vetat përkryerjet e njerëzve më të
shquar të penës së kombit tonë.
E, në këtë rrjedhë të furishme, nuk ka ngurruar “të huajë” edhe gjëra të spikatura
nga simotrat e saj, fjalë e shprehje të bukura që, me kalimin e kohës, ndihen si në
“shtëpinë e vet” në “shtratin” e lumit të shqipes. Ndër ato që kanë gjetur vend fort
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bukur në mjedisin tonë gjuhësor dhe kulturor janë edhe huazimet. Duke studiuar
këtë realitet gjuhësor, huazimet – anglicizmat – nuk duhet të vështrohen si “mish i
huaj” në trupin e shqipes, por pjesë e saj si gjuhë kulture, si dëshmi e marrëdhënieve
të ndërsjellëta me kulturat e popujve të ndryshëm dhe si shprehje konkrete e rritjes
kulturore të popullit shqiptar.
Popujt, sot e gjithë kohën, kanë përfituar nga kultura e njëri-tjetrit. Në këtë kuptim,
hyrja dhe përdorimi i huazimeve është dukuri që haset në të gjitha kombet e
zhvilluara. Edhe në gjuhën shqipe kjo është dukuri e vënë re prej kohësh. Por, vitet
e fundit, në gjuhën tonë amtare ka prurje të mëdha, herë-herë të panevojshme,
veçanërisht të anglicizmave.
Në Republikën e Shqipërisë, pas vendosjes së pluralizmit politik dhe hapjes së
vendit, gjuha nuk mund të izolohej nga fjalët e huaja. Dy faktorët që kishin ndikuar
në ruajtjen relative të pastërtisë së gjuhës, në mënyrë paradoksale, totalitarizmi dhe
izolimi, filluan të zhduken. Vakuumi që u krĳua nga shembja e regjimit totalitar,
kërshëria e shqiptarëve për të përqafuar progresin, sidomos për të prekur Amerikën
e gjithçka amerikane, kontakti me dukurinë botërore të globalizimit të anglishtes,
e cila në vetvete përbënte një faktor të rëndësishëm që i nxiti njerëzit të rrëzojnë
regjimin, ishin disa arsye që i motivuan folësit shqiptarë t’i pranojnë me zell huazimet
e reja nga anglishtja në fjalorin e tyre. Në këtë situatë të re ndryshimesh dinamike
të shoqërisë shqiptare paskomuniste, pasi potencialet e tyre njerëzore kishin mbetur
të parealizuara në shumë drejtime, shqiptarët e të gjitha moshave i hodhën sytë nga
perëndimi, nga demokracia. Fjalët e anglishtes nënkuptonin përparim, modernitet,
liri dhe demokraci. Rregullat dhe ligjësitë gjuhësore, sidomos ato që lidhen me
pastërtinë e gjuhës, nuk u respektuan si duhet meqënëse njerëzit kishin probleme më
jetësore për të zgjidhur. Kjo dukuri mund të etiketohej si “kontakt ekstra-linguistik”
(jashtë-gjuhësor).
Në stacionet televizive të Shqipërisë ka shumë anglicizma në programet për të rinj.
Kjo tregon qartë lidhjen midis përdorimit të fjalëve anglisht dhe perceptimit social.
Stacionet e radios që kanë emisione që dëgjohen kryesisht nga të rinj të grup-moshave
16-30 vjeç, gjithashtu janë përdorues entuziastë të anglicizmave. Top Albania Radio,
një nga radiostacionet më të ndjekura, njihet nga të rinjtë si “Topi”. Kanali televiziv
që ndiqet më shumë në Shqipëri quhet “Top Channel” dhe i fillon programet e tĳ me
“Good Morning, Albania”. Duke pasur parasysh popullaritetin dhe shikueshmërinë e
lartë të programit, fjalët anglisht kapen e nguliten shpejt midis të rinjve. Artikujt e
revistave, sidomos ato që janë të destinuar për të rinjtë, janë plot anglicizma.
Përveç programeve televizive dhe artikujve të revistave, vitet e fundit kanë shënuar
një rritje të dukshme të popullaritetit të muzikës “rock”, “rap” e “hip-hop” në
Shqipëri dhe natyra e këtyre formave të muzikës çoi në përdorimin e anglicizmave.
Me ndryshimin e stilit të jetesës kudo në rajon, fjalët “pub”, “bar”, “snack bar”,
“hamburger”, “fast food”, etj., dëgjohen dendur midis të rinjve.
Të rinjtë mësojnë fjalë anglisht në shkollë. Shumica e adoleshentëve shqiptarë
mësojnë anglisht në shkollë dhe në kurse gjuhe. Pasi e mësojnë fjalën anglisht në
klasë, ata e përdorin në të folurit e përditshëm thjesht për variacion linguistik ose
për argëtim. Anglicizmat sot kanë të bëjnë më shumë me imazhin që krĳojnë sesa me
mbushjen e ndonjë boshllëku semantik të gjuhës shqipe.
Ia vlen të përmendet lidhja midis anglishtes dhe modernitetit. Përdorimi i gjerë i
fjalëve anglisht nga ana e adoleshentëve shqiptarë shërben si mjet për të bërë
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dallimin e atĳ apo asaj nga ngurtësia e jetës së të rriturve dhe si riafirmim i statusit të
adoleshentit. Kjo është gjithashtu, e ndoshta mbi gjithçka, një mjet për të etiketuar e
për të bërë të dallueshëm identitetin e tjetrit. Anglishtja e anglicizmat përdoren edhe
për motive snobizmi.
Megjithatë, mendësia e vjetër është ende gjallë dhe disa nga metodat e vjetra ende
ekzistojnë. Ka një numër folësish të vjetër, të cilët ende i rezistojnë përdorimit të
anglicizmave, sepse ata e lidhin pastërtinë gjuhësore me identitetin kombëtar.
Huazimet shkencore janë më pak të debatueshme. Procesi i huazimit të fjalëve
anglisht përshkohet me shpejtësi edhe te brezi i vjetër. Intelektualët i përdorin fjalët
anglisht për të treguar se janë të kulturuar e të përditësuar me arritjet e shkencës,
kurse politikanët e gazetarët i përdorin ato për të treguar se janë kompetentë e të
besueshëm në misionin e tyre. Fjalë të tilla si “OK”, “uikend”, “konsensus”, “bum”
apo “shok” janë pjesë e fjalorit të tyre të përditshëm. As vetë gjuhëtarët nuk i
shmangen plotësisht përdorimit të fjalëve anglisht. Ata janë për hartimin e një fjalori
të ri, sepse fjalët e reja që kanë hyrë në gjuhën shqipe për shkak të progresit duhet
të përfshihen në fjalorin e ri. Për më tepër, ata gjithashtu mendojnë se nga dy gjuhët
që mësohen sot në shkollë, e para duhet të jetë anglishtja, si gjuhë globale. Përveç
këtyre, ata nuk mund të injorojnë faktin se fjalët e huaja kanë qenë të pranishme në
gjuhën shqipe gjatë tërë historisë së saj të dokumentuar.
Anglicizmat si dukuri e kontaktit gjuhësor
Në shekujt XX-XXI kontakti i anglishtes me gjuhët e tjera evropiane bëhet më i
ngushtë për shkak të mjeteve të reja të komunikimit (email-i, website-i, facebook-u,
skype-i, etj.). Ky kontakt solli si rezultat huazimet gjuhësore shumë të lira të fjalëve
anglisht nga gjuhët evropiane. Fjalët e huazuara nuk janë përshtatur të gjitha në
gjuhën pritëse. Anglicisti austriak B. Kettemann është i mendimit se këto fjalë mund
të grupohen si më poshtë:
1. Fjalë të huazuara ose fjalë që janë adoptuar në sistemin e gjuhës amtare për sa i
përket shqiptimit, gërmëzimit dhe/ose gramatikës.
2. Fjalë të huaja ose fjalë që i referohen një shprehjeje të importuar nga një gjuhë e
huaj në gjuhën amtare, shpesh me importimin njëkohësisht dhe të produktit kulturor
që tregon shprehja.
3. Fjalë të pseudo-huazuara, të cilat janë fjalë që vetëm se duken sikur janë importuar
nga një gjuhë e huaj, por në fakt nuk ekzistojnë në gjuhën huazuese, të paktën jo në
atë kuptim me të cilin përdoren në gjuhën marrëse; ato ndoshta kanë të njëjtin efekt
në kuptimin që çojnë në novatorizëm e diferencim semantik ose adoptojnë kuptime
kulturore të mëtejshme ose të reja.
Klasifikimi i huazimeve –Anglicizmave
Gjuhëtari kroat, Rudolf Filipoviç, ka përcatuar shtatë mënyra të klasifikimit të
huazimeve – anglicizmave – në gjuhë, të cilat janë:
1. klasifikimi sipas rendit alfabetik;
2. klasifikimi sipas fushave të veprimtarisë njerëzore;
3. klasifikimi sipas llojit të fjalëve;
4. klasifikimi sipas rrafsheve e kategorive gramatikore (emër, mbiemër, folje,
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ndajfolje, ndajshtim, togfjalësh);
5. klasifikimi sipas shkallës dhe mënyrës së “tjetërsimit”;
6. klasifikimi sipas nevojshmërisë dhe panevojshmërisë;
7. klasifikimi sipas shtresave të përdoruesve dhe të pikëpamjeve të tyre.
Edhe huazimet – anglicizmat – në gjuhën shqipe mund të klasifikohen si më sipër.
Huazimet leksikore. Përshtatjet e anglicizmave
Është fakt i pamohueshëm që një numër i konsiderueshëm fjalësh anglisht është
integruar tashmë në shumë gjuhë. Integrimi i një numri të madh anglicizmash në
gjuhët marrëse të Evropës, sistemet gjuhësore të të cilave janë të ndryshëm nga
ai i anglishtes, kërkon një analizë gjuhësore për të shpjeguar si kryhet ky proces.
Fjalët burimore anglisht, duke kaluar nga një sistem në disa sisteme të tjera, duhet të
përshtaten përpara se të integrohen. Kështu pra anglicizmat duhet të analizohen të
paktën në katër nivele:
1. Në nivel ortografik, për të treguar si përshtatet gërmëzimi i një fjale burimore
anglisht në ortografinë e gjuhës marrëse (gjuhës shqipe në rastin tonë).
2. Në nivel fonologjik, për të shpjeguar shqiptimin e anglicizmës veçanërisht kur ajo
ndryshon nga fjala burimore anglisht.
3. Në nivel morfologjik, për të treguar se si përcaktohet trajta morfologjike e anglicizmës
(dhe në qoftë se është emër, si përcaktohet gjinia e tĳ).
4. Në nivel semantik, për të përcaktuar cili kuptim i fjalës burimore anglisht është
transferuar në anglicizmën korresponduese.
E parë nga pikëpamja e shkallës së integrimit të fjalëve të huaja në gjuhën marrëse,
fjalët me origjinë të huaj, gjuhëtarët i ndajnë në: fjalë të huaja, fjalë të huazuara dhe
huazime.
Fjalë e huaj është ajo e cila dëgjuesit apo lexuesit i duket e huaj, sepse ka fonema të
huaja.
Fjala e huazuar, në krahasim me fjalën e huaj, është më shumë e integruar në sistemin
e gjuhës marrëse. Mirëpo, ajo ende mban elemente të huaja fonetike dhe fati i saj
ende nuk dihet nëse do të pranohet njëherë e përgjithmonë në gjuhën marrëse apo
do të largohet prej saj.
Huazimi është element i huaj nga origjina, por krejtësisht i integruar në sistemin
e gjuhës marrëse. Ai nuk dallon me asnjë tipar fonologjik apo tjetër (ndonëse jo
gjithmonë kështu) nga fjalët e gjuhës marrëse.
Gjuha marrëse, disa elemente të huaja gjuhësore i përvetëson, disa i merr të
përkthyera, ndërsa disa, pasi të provojë t’i marrë, i refuzon. Prandaj në përgjithësi
është vështirë të dihet që më parë nëse do të ndalen në gjuhën marrëse të gjitha
elementet e huaja që paraqiten në të.
Gjatë hyrjes së elementeve të huaja në gjuhën marrëse, më së shpeshti paraqitet
përshtatja e fonemave sipas sistemit të gjuhës marrëse, gjë e cila quhet transfonemizim.
Dallohen tri lloje të përshtatjes së fonemave në gjuhën marrëse:
1. Fjala e huaj hyn në gjuhën marrëse pa ndryshime, nëse fonemat e saj kanë
ekuivalente përkatëse në sistemin fonologjik të vet. Po qe se këto fjalë barten sidomos
me anën e të folurit, ato hyjnë në gjuhën marrëse pa pësuar ndryshime të mëdha.
2. Mirëpo, nëse elementi i huaj gjuhësor transferohet me anën e materialit të shkruar,
drejtshkrimi i huaj mund të ketë ndikim të madh në shqiptimin e atĳ elementi,
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përkundër faktit se fonemat e një fjale të tillë mund t’i kenë ekuivalentet në gjuhën
marrëse. Kjo do të thotë se ndryshimet paraqiten jo për shkak se ndërmjet dy gjuhëve
ekzistojnë dallime në sistemin fonologjik, por për arsye se foljet e gjuhës marrëse i
“mashtron” sistemi grafologjik i gjuhës dhënëse.
3. Kur elementi gjuhësor i huaj hyn në gjuhën ku nuk ka njësi ekuivalente, atëherë
ose bëhet zëvendësimi i fonemave ose shqiptimi i fjalës së huaj formohet në bazë të
drejtshkrimit të gjuhës dhënëse, përkatësisht drejtshkrimit të asaj fjale të huaj.
Të huazuarit gjuhësor ndonjëherë mund të ndikojë edhe në numrin e termave të
sistemit fonologjik të gjuhës marrëse. Po qe se numri i fonemave shtohet nën ndikimin
e huazimeve, atëherë kjo dukuri gjuhësore quhet importim i fonemave.
Interferenca gjuhësore mund të bëhet në çdo fushë gjuhësore, si në fonologji, në
morfologji, në leksik, në sintaksë si dhe në semantikë. Mirëpo, interferenca më e
shpeshtë bëhet në fushën e leksikut. Kjo ndodh për arsye se fjalët e reja barten lirisht jo
vetëm si rezultat i kontaktit të bilingëve, por edhe për shkak se në gjuhë vazhdimisht
shtohet numri i fjalëve të reja për t’i emërtuar objektet, idetë dhe situatat e reja.
Huazimi leksikor (fjala), pra, paraqet një lloj interference gjuhësore me anën e së
cilës barten nga gjuha dhënëse në gjuhën marrëse si forma (qoftë fonetike apo e
shkruar) ashtu edhe kuptimi. Huazimet e tilla, pra, leksikore, janë studiuar më së
shumti deri më sot. Ato mund të jenë fjalë të thjeshta, por mund të jenë edhe fjalë të
përbera, kompozita, sintagma etj. Sa u përket fjalëve të përbëra, mund të jenë tri tipe
të interferencës nga gjuha dhënëse:
1. Në gjuhën marrëse mund të barten të gjitha elementet e një fjale të përbërë. Kjo
quhet huazim i fjalëve të përbëra.
2. Të gjitha elementet e një fjale të përbërë mund të zëvendësohen me elemente të
gjuhës marrëse.
3. Disa elemente të fjalës së përbërë mund të huazohen nga gjuha dhënëse, ndërsa të
tjerat të zëvendësohen me elemente të gjuhës marrëse. Kjo quhet hibrid.
Standardizimi i terminologjisë së informatikës
Mosstandardizimi i terminologjisë së informatikës në gjuhën shqipe është duke u
nxjerrë telashe jo vetëm gazetarëve, redaktorëve gjuhësorë, autorëve të teksteve
profesionale e shkencore, por edhe njerëzve të thjeshtë – përdoruesve të kompjuterit
e të internetit – sidomos mësimdhënësve e nxënësve të të gjitha niveleve të shkollës
shqipe.
Rritja gjithnjë më e madhe e numrit të përdoruesve të kompjuterave personalë dhe
të përdoruesve të internetit, në të gjitha vendet, e aktualizon gjithnjë e më shumë
çështjen e terminologjisë së informatikës, në të gjitha gjuhët. Me zhvillimin e
teknologjisë së informacionit rritet edhe numri i termave të krĳuar për të shprehur
konceptet e reja që kanë të bëjnë me këtë fushë. Këta terma, pothuajse pa përjashtim,
krĳohen në gjuhën angleze, meqë natyrshëm vĳnë, së bashku me produktet e
teknologjisë së informacionit, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendet që nuk
e kanë gjuhë zyrtare gjuhën angleze, ose duhet t’i pranojnë këta terma ashtu si u
vĳnë, ose duhet t’i krĳojnë barasvlerësit përkatës në gjuhët e tyre lokale, gjë që nuk
është punë aspak e lehtë, duke pasur parasysh numrin e madh të këtyre termave dhe
shpejtësinë me të cilën ata depërtojnë në secilën gjuhë. Si rrjedhojë, terminologjia
e informatikës po bëhet një burim i rëndësishëm për shumë terma që po hyjnë në
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fjalorin e përgjithshëm të gjuhëve të ndryshme, pra dhe në atë të shqipes.
Anglishtja dalëngadalë po merr rolin e gjuhës ndërkombëtare, të ashtuquajturës
gjuhë botërore, apo më saktë, “gjuhë globale”, rol ky që disa shekuj e ka pasur para saj
frëngjishtja, e para kësaj të fundit latinishtja. Kështu edhe kompjuter, edhe harduer
edhe softuer, edhe internet, edhe ueb po bëhen fjalë ndërkombëtare.
Përvojat dhe përngjasimet
Shumica e termave të anglishtes që përdoren në internet ende nuk janë përkthyer në
gjuhë të tjera, madje as në gjuhët “e mëdha” (me numër të madh folësish), siç janë
kinezishtja e arabishtja apo spanjishtja e frëngjishtja.
As shqipja nuk bën përjashtim për sa i përket shqipërimit të termave të informatikës.
Madje ajo qëndron edhe më keq se shumë gjuhë të tjera, përfshirë këtu edhe ato “të
voglat” (me numër të vogël folësish).
Pjesa më e madhe e ndërkombëtarizmave në terminologjinë e informatikës janë ose
anglicizma të mirëfillta, ose anglicizma për nga kuptimi që bartin. Më poshtë po
rendis disa nga ndërkombëtarizmat – anglicizmat më karakteristike që përdoren në
terminologjinë e informatikës në gjuhën shqipe, e të cilëve nuk kanë mundur t’u
bëjnë ballë as shumë gjuhë të tjera:
1. aplet (angl. applet),
2. aplikacion (angl. aplication),
3. bajt (angl. byte),
4. bit (nga: binary digit – shifër binare),
5. bus (angl. bus),
6. CD (nga: Compact Disc – kompakt- disk),
7. CD-ROM (nga: Compact Disc - Read-Only Memory),
8. dekoder (angl. decoder)
9. dekodim (angl. decoding)
10. dekodoj (angl. decode)
11. digjital/dixhital (angl. digital),
12. disk (angl. disk),
13. disketë (angl. diskette),
14. displej (angl. display – përshfaq; përshfaqës: ekran),
15. imail (angl. e-mail, electronic mail - postë elektronike),
16. fajl (angl. file)
17. fejsbuk (angl. face-book)
18. folder (angl. folder)
19. font (angl. font),
20. format (angl. format),
21. haker (angl. hacker),
22. hard disk (angl. hard disc)
23. harduer (angl. hardware),
24. hipermedia (angl. hypermedia),
25. hipertekst (angl. hypertext),
26. ikonë (angl. ikon),
27. internet (angl. Internet),
28. klient (angl. client),
69

29. klik, klikoj (angl. click, fjalë onomatopeike),
30. kod (angl. code)
31. kompjuter (angl. computer),
32. kompakt-disk (angl. compact disk),
33. lazer (angl. laser, nga: light amplification by stimulated emission of radiation),
34. meny (angl. menu),
35. modem (angl. modem, nga: modulator-demodolator),
36. monitor (angl. monitor),
37. multimedia (angl. multimedia),
38. pasuord (angl. password)
39. portal (angl. portal),
40. pejst (angl. paste)
41. piksel (angl. pixel, nga: picture element - element i figurës),
42. printer (angl. printer – shtypës),
43. printoj (angl. print – shtyp),
44. printim (angl. printing);
45. procesor (angl. processor) e mikroprocesor (angl. microprocessor),
46. protokoll (angl. protocol),
47. server (angl. server - shërbyes),
48. Skanoj, skaner, skanim (angl. scan, scannër, scanning),
49. softuer (angl. softëare),
50. spam (angl. spam),
51. terminal (angl. terminal),
52. transferoj (angl. transfer)
53. ueb (angl. Web, nga: World Wide Web, WWW – rrjet mbarëbotëror),
54. version (angl. version),
55. virus (angl. virus) etj.
Vërshimi i anglicizmave
Natyrisht, nuk mund të mohohet që dukuritë e huazimit të anglicizmave kanë mjaft
anë të përbashkëta me marrjet prej gjuhësh të tjera. Edhe për këto mund të bëhen
vëzhgime e hulumtime dhe të hartohen tabela sipas fushave tematike, sipas mjeteve
fjalëformuese, sipas kategorive gramatikore, sipas etapave, etj. Gjithashtu, mund të
shihen përshtatja me shqipen dhe ndryshimet fonetike, morfologjike, sintaksore e
semantike, si dhe përpjekjet për zëvendësimin e tyre. Kjo është një problematikë e
gjerë dhe ndoshta e diskutueshme.
Por është e domosdoshme të theksohet, se pas vitit 1990 filloi një etapë krejt tjetër e
ndikimit të anglishtes mbi shqipen, të cilën mund ta quajmë vërshim i anglicizmave.
Shpjegimi i këtĳ vërshimi gjithashtu kërkon trajtime të gjera, prandaj këtu po
përmend disa nga faktorët kryesorë që e shkaktuan: globalizimi; ndryshimet e
thella politike, ekonomike, shoqërore, kulturore dhe arsimore duke iu përshtatur
Perëndimit; hapja e befasishme e vendit më të izoluar në Evropë kundrejt mallrave
dhe produkteve kulturore të paraqitura në gjuhën angleze; trysnia e mjeteve
elektronike të formatuara anglisht; goditja e prestigjit të shqipes standarde; ulja e
kujdesit për kulturën e gjuhës dhe e nivelit kulturor në përgjithësi. Është përftuar
moda e anglishtes, si shenjë e njeriut më të avancuar, por pashmangshmërisht e
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shoqëruar me anët qesharake të snobizmit. Shembulli më i fundit janë letrat e njoftimit,
të cilat filluan të quhen karta identiteti, mirëpo deri në nivelet më të larta të ligjvënësve
shqiptarë janë përmendur publikisht si “aj-di”, domethënë anglisht ID. Dokumenti
zyrtar për fat të mirë është quajtur Letërnjoftim, ndërkohë që të gjitha fjalët shqipe
janë shoqëruar me përkthimin anglisht, duke nisur që nga kreu: LETËRNJFOTIM
ID. Tashmë dygjuhësia na shoqëron zyrtarisht në mënyrë të përhershme.
Pra vihet re se praktikisht ne si shqiptarë me globalizimin jemi në vendin tonë të
zhytur në mjedisin e anglishtes. Në shtëpi dëgjojmë këngë anglisht dhe shohin
programe televizive shqiptare anglisht, në rrugë jemi të rrethuar nga reklama
anglisht, lexojmë gazeta me faqe të tëra anglisht madje edhe me tituj anglisht (Tirana
Observer, për shembull), shkojmë në dyqane me tabela anglisht ku shkruhet anglisht
“Open” ose “Closed” dhe blejmë produkte shqiptare me etiketa anglisht (edhe ujin
e burimeve shqiptare Spring), hamë në restorante me listat e gjellëve anglisht, në
shkolla e në kurse të pafundme mësojmë anglisht si dhe punojmë në kompjuter me
programe anglisht.
Mbi zbatimin e parimit fonetik të drejtshqiptimit
Parimi themelor i shqipes është ai fonetik – shqiptohet siç shkruhet. Krahas parimit
fonetik vepron edhe parimi morfologjik, kur “zbatimi i veçuar i parimit fonetik
do të çonte në errësimin a në prishjen e strukturës morfologjike a fjalëformuese të
fjalëve”. Kundërshtimi midis këtyre dy parimeve shfaqet në të shumtën e rasteve në
mosshqiptimin e zanores -ë. Spikerët shqiptarë kanë zbatuar gjithmonë këtë dukuri
tek -ë-ja fundore tek emrat femërorë, te mbiemrat e formuar me anën e prapashtesës
-të, te numërorët rreshtorë, tek trajta e vetës së tretë njëjës e mënyrës lidhore tek të
gjitha foljet; te pjesoret e foljeve me temë me zanore “a” me bashkëtingëlloret -l, -ll,
-r, -rr dhe mbiemrat e nyjshëm të formuar prej tyre etj. Tejkalimi i parimit fonetik
të shqiptimit nganjëherë vihet re në fjalë të prejardhura, të formuara nga një temë
më -ë me anë të prapashtesave që nisin me bashkëtingëllore: botëror, drejtësi, frikësoj,
frymëzoj, hollësi, hollësisht, gjuhësi, gjerësi, gjatësi, këmbësori, lehtësim, mirësi, përmirësoj,
rreptësisht, thellësi, dhe në fjalë të përbëra e të përngjitura, që kanë si pjesë të parë një
temë të tillë me -ë, të ndjekur nga një temë që nis me bashkëtingëllore: armëpushim,
çfarëdo, frymëmarrje, gjashtëdhjetë, gjysmëhënë, kokëfortë, shumëfishoj, vetëdashje etj.
Gjatë diskutimit të normës fonetike duhet të përmendet edhe një dukuri tipike
historike për shqipen – shurdhimi i bashkëtingëlloreve të zëshme në fund të fjalëve
ose në trup të fjalës para bashkëtingëlloreve të shurdhëta, për shembull, vend, gaz,
i madh, oriz, ndez, mblidhte. Kjo dukuri bie në kundërshtim me parimin fonetik të
shqipes dhe sipas studiuesve është “në tërheqje dhe rrudhje te brezi i ri”.
Zbatimi i normës lidhur me dukuri të veçanta
Spikerët e radiotelevizionit gjithmonë kanë qenë të kujdesshëm në vlerësimin e
dukurive fonetike sipas parimit: duhet të përdoret – nuk duhet të përdoret. Disa
shembuj të veçantë janë:
a) Ngulitja e formës me e para bashkëtingëlloreve hundore në fjalë të tilla si qendër,
shpend, emër, femër, vend, mend, zemër, brenda, dhemb, tremb, shtrenjtë, etj.
b) Fjalët me burim nga greqishtja dhe latinishtja, ose nga gjuhët romane që kanë në
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përbërjen e tyre c+i ose c+e ruhen si të tilla në shqiptim: citat, proces, deficit, recension.
c) Shqiptimi i drejtë më -l dhe jo me -ll i fjalëve si spekuloj, lotari, ambulancë,
diplomë, deklaratë, luks, komplot, bulon, Holandë. Kjo dukuri është ndjekur me shumë
konsekuencë dhe meriton vëmendje qoftë për vetëm vaktin se në gjuhën shqipe -l
dhe -ll janë fonema të veçanta.
d) Shqiptim i drejtë i bashkëtingëlloreve sh-, ç-, zh- në krye të fjalës në fjalë si shfaqje,
zhvendosje, zhdoganim etj.
Në pasurim të gjuhëve letrare e të shkrimit, dy janë kryesisht rrugët që ndiqen
përgjithësisht. E para është marrja e fjalëve të gjalla në ligjërimin popullor e nëpër
dialekte dhe te vënia e tyre në përdorim të përgjithshëm. Rruga e dytë është formimi
i fjalëve të reja, i të ashtuquajturave neologjizma. Këto mund të jenë formime të
mëtejme të fjalëve popullore, si “anëtar” nga “anë”. Janë, pra, formime pozitive, me
model të huaj, po me brumë vendi, një mënyrë veprimi me të cilën janë pasuruar me
kohë gjithë gjuhët e Evropës edhe të botës, rrugë pasurimi e ndjekur që në kohët e
lashta (latinishtja prej greqishtes), por sidomos në kohët moderne.
Gjuha shqipe është e pasur jo vetëm në elemente leksikore të kulturës materiale, por
edhe në fushën e fjalëve të sferës abstrakte – mendimore.
Edhe në lëmin e sintaksës, gjuhësinë shqiptare e presin detyra të reja në pastrimin e
ndërtimit të fjalisë prej ndikimit të huaj. Këto përdorime duhet të zëvendësohen me
ndërtime të vendit, të cilat kanë depërtuar tashmë aq thellë në gjuhën bisedore dhe
të shkrimit, sa nuk ndihet më si element i huaj dhe do të jetë vështirë të mënjanohet.
Puna e pastërtisë së gjuhës përfshin edhe frazeologjinë. Në shqipen e mirëfilltë nuk
thuhet “i hedh pluhur syve”, si thonë në disa gjuhë të tjera, po thuhet “i hedh hi syve”.
Gjuhësia jonë edhe në këtë fushë është e caktuar të gjurmojë rrugët vetjake të gjuhës.
Fjalët e vendit dhe termat që do të zëvendësojnë me kohë elementin e huaj duhet
të vendosen në përdorim që në shkollat 9-Vjeçare, që me moshën e re. Shumë fjalë
që do të vendoset të përdoren e të hyjnë në gjuhë, edhe neve vetë në fillim do të
na duken pakëz si çudi. Porse brezat që do të vĳnë do t’i mësojnë e do t’i përdorin
vetvetiu; sikurse kanë hyrë në përdorim shumë fjalë vendi që janë përdorur prej
paraardhësve tanë e prej brezit tonë, janë për ne sot të natyrshme dhe janë bërë pronë
e qëndrueshme e gjuhës.
Sot më fort se kurrë na shtrohet detyra që këtë “gjuhë perëndie” ta pasurojmë me
fjalë të visarit popullor dhe ta spastrojmë nga masa e lëndës së huaj!
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Ndikimi i racës dhe varfërisë në mundësitë edukative
Suzana Krasniqi
Shkolla e Mesme e Bashkuar “Mehmet Bajraktari”
Abstrakt
Ka patur shumë studime mbi hipotezën se si raca dhe varfëria mund të ndikojnë në mundësitë
arsimore të studentëve. Duke kërkuar dhe studiuar mbi variablet e racës dhe varfërisë brenda
një mjedisi arsimor, shpresoj që të jem në gjendje të kontribuoj më tej në bazën e njohurive se
si raca dhe varfëria mund të ndikojnë në mundësitë arsimore të studentëve në shoqëri sot. Ky
shqyrtim i literaturës do të ndihmojë në dhënien e njohurive në fushën e gjeografisë arsimore
për të përmirësuar më tej hulumtimet dhe studimet që po bëhen aktualisht mbi racën dhe
varfërinë dhe efektin që të dy këto variabla kanë në mundësitë arsimore. Studimet kanë
rezultuar se ekziston një lidhje e fortë midis racës dhe mundësive arsimore me një pabarazi
të madhe që vërehet midis zezakëve dhe të bardhëve dhe shumë studiues do të pajtoheshin
se lidhja midis racës dhe mundësive arsimore ekziston veçanërisht midis zezakëve dhe
të bardhëve. Shumë artikuj vënë në dukje statusin socio-ekonomik si arsye kryesore për
ekzistencën e pabarazisë midis studentëve të zinj dhe studentëve të bardhë. Do të doja të
pajtohem që qëndrimi socio-ekonomik i një studenti ka ndikim në mundësitë e tyre arsimore.
Unë e di nga përvoja dhe vëzhgimi se shumica e nxënësve të zezë vĳnë nga familje që kanë
një qëndrim më të ulët shoqëror sesa shumica e studentëve të bardhë. Është e trishtueshme
që shoqëria ka aq shumë theks në racën dhe të ardhurat për të përcaktuar vlerën e një personi
kur në realitet as nuk duhet të ketë një ndikim në atë që një nxënës është në gjendje të bëjë
me jetën e tĳ.
Fjalët kyçe: raca, varfëria, mundësitë edukative, statusi ekonomik, pabarazia.

Hyrje
Holloway et al., (2010) thekson se ka dy teknika që mund të përdoren për të ekzaminuar gjeografinë arsimore. Të dyja teknikat janë "të brendshme" dhe "të jashtme".
Teknika e brendshme duket të përdoret për të shqyrtuar ndryshimet hapësinore në
arsim ose ku ndodhet hapësira arsimore. Teknika të tjera janë ato të jashtme, të cilat
përdorin variacionet hapësinore për të studiuar më shumë sesa thjesht vendndodhjen
e hapësirës arsimore, por gjithashtu shikon edhe variablat socialë, ekonomikë dhe
politikë. Është thënë edhe nga Holloway et al., (2010) se lentja jonë hapësinore duhet
të zgjerohet kur vendosim se cilia është hapësira arsimore. Është e rëndësishme që
kur gjeografët të shikojnë dhe të studiojnë hapësira edukative, fokusi duhet të zgjerohet për të përfshirë çdo vend ku mësimi mund të zhvillohet dhe gjithashtu të përfshĳë variablat shoqërorë si ekonomia dhe politika në studimet e tyre. Një hapësirë
arsimore mund të vendoset në vende të tjera jashtë një institucioni formal arsimor
ose në shkollë. Nxënësit mund të mësojnë jashtë ambientit të një klase dhe ky mësim
duhet të përfshihet në studimin e gjeografisë arsimore, po aq sa të mësuarit që ndodh
brenda një klase të shkollës. Ajo që një fëmĳë mëson brenda shoqërisë mund t’i prekë
ata po aq sa ajo që mësojnë brenda një klase. Holloway et al., (2010) theksojnë në
artikullin e tyre të revistës se arritjet arsimore formojnë në thelb shanset e ardhshme
të studentëve për jetën. Unë besoj se ata marrin më shumë se vetëm një edukim në
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mënyrë që një student të jetë në gjendje të jetë i suksesshëm në jetë. Gjithashtu, marrin një mjedis pozitiv për fëmĳën që të rritet. Unë jam e bindur se ku jeton një fëmĳë
dhe në çfarë mjedisi rritet një fëmĳë, mund të bëjë të gjitha ndryshimet në botë për
të ardhmen e fëmĳës dhe sa i suksesshëm është fëmĳa. Nëse mjedisi në të cilin rritet
fëmĳa siguron një mjedis pozitiv dhe të pasur në aspektin e të mësuarit që fëmĳa
mund të shfrytëzojë atëherë unë mendoj se fëmĳa mund të jetë i suksesshëm pavarësisht nga gjendja shoqërore brenda komunitetit të familjes së tyre. Megjithatë, Butler
dhe Hamnett, (2007) nuk do të pajtohen me mua. Brenda artikullit të tyre thuhet se
vetëm arsimi është çelësi i rritjes ekonomike afatgjatë dhe reduktimit të pabarazisë
sociale. Ndërsa Cashin, (2014) do të pajtohej me mua siç vuri në dukje në artikullin e
saj ku hulumtimi sugjeron që aty ku një person jeton, mund të ndikojë drejtpërdrejt
jo vetëm statusi social i personit, por edhe statusi ekonomik. Holloëay et al., (2010)
gjithashtu vuri në dukje se fokusi duhet të vihet në lidhjet ndërmjet shtëpisë dhe
shkollës dhe se si praktikat socio-familjare mund të formojnë nxënësit. Gjeografët në
fushën e gjeografisë arsimore duhet gjithashtu të marrin një vëzhgim më të afërt në
praktikat socio-familjare dhe jo vetëm në ndërtesën fizike ku bëhet mësimi arsimor.
Ata gjithashtu duhet të studiojnë më shumë lidhjet mes jetës së nxënësit, shkollën
dhe shoqërinë, për të qenë në gjendje të shohin pamjen e plotë dhe se si raca dhe
varfëria mund të ndikojnë tek një student po aq sa edhe në arsimin e tyre.
1. Raca
Në shoqërinë tonë sot ne themi se nuk jemi një shoqëri raciste dhe se të gjithë janë
konsideruar dhe konsiderohen si të barabartë, se ne e mirëpresim diversitetin. Por
a është kjo e vërtetë? Diferencimi mund të mos jetë aq i dukshëm ose i zbatueshëm
siç ka qenë dikur historikisht, por ende ekziston në heshtje në shoqërinë tonë sot.
Ky diferencim është arsyeja kryesore që po e bën racën shkaktar dhe ndikues në
mundësitë arsimore të studentëve sot. Është argumentuar nga Brisport, (2013) se
mundësitë të drejtojnë drejt suksesit dhe suksesi drejt pushtetit, por për të fituar
pushtetin duhet të jeni pjesë e një grupi të përzgjedhur të mbajtësve të tanishëm të
pushtetit që janë raca e shumicës. Në një përpjekje për të mbajtur garat e pakicave
nga marrja e pushtetit, raca e shumicës mohon mundësinë përmes sistemit arsimor.
(Brisport, 2013) Ndërsa Moses, (2011) argumenton kundër Brisport në një pjesë të
artikullit të saj dhe thekson se raca e një studenti nuk ndikon domosdoshmërisht
në mundësitë arsimore të studentit dhe faktorë të tjerë si faktorët e brendshëm ose
kulturorë mund të mbajnë larg në fakt studentët nga arritja e potencialit të tyre të
plotë. Moses më pas në të njëjtin artikull bie në kundërshtim me atë që më parë
kishte deklaruar t'i përafronte më shumë deklaratat e saj me Brisport duke thënë se
raca dhe etnia vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në shoqërinë amerikane.
Të dy autorët nxjerrin në dritë argumente që mund të konsiderohen si të vlefshme,
edhe pse ata janë në kundërshtim me njëri-tjetrin. Unë mund të marr në konsideratë pikëpamjen e Brisport se si nxënësve i mohohet mundësia për sukses dhe fuqi
përmes mohimit të një arsimimi të duhur për shkak të racës së tyre. Sidoqoftë, mund
të mbështes dhe Moses se mundësitë e edukimit ndikohen nga faktorë të ndryshëm
nga raca dhe se raca si një concept në vetvete nuk pengon mundësitë arsimore. Studentët që jetojnë në situata të këqĳa shtëpiake, në shtëpi me niveli të lartë të varfërisë
ose në një kulturë që nuk e vlerësojnë arsimin, mund të kenë mundësitë e tyre arsi74

more të prekura nga këta faktorë të jashtëm dhe nuk kanë të bëjnë aspak me racën
e tyre.
Ndryshimi është i pashmangshëm për shoqërinë tonë në të ardhmen, teksa gjithnjë
e më shumë individë dhe familje emigrojnë për t'u përpjekur të bëjnë një jetë më
të mirë për vete dhe për fëmĳët e tyre. Shoqëria pothuajse do të detyrohet të bëhet
më e pranueshme për racën e pakicave brenda sistemit arsimor dhe të përqafojë
diversitetin. Brisport, (2013) do të pajtohej pasi vë në dukje në artikullin e saj të revistës se numri i nxënësve të pakicave në sistemin e shkollave publike po rritet dhe
parashikohet të bëhet më i madh se numri i studentëve të bardhë deri në vitin 2023.
Diversiteti brenda mundësive arsimore për studentët e shoqërisë është në horizont
dhe ne duhet të përgatisim brezat e ardhshëm të studentëve për këtë ndryshim të
pashmangshëm.
2. Varfëria
Kur mendojmë për varfërinë dhe si ndikon në mundësitë arsimore, ne synojmë
të mendojmë vetëm për të ardhurat e nxënësve dhe nivelin e varfërisë. Siç është
prekur nga Hallinan et al. (2010), paanësia e mundësive arsimore kërcënohet jo
vetëm nga boshllëqet në arritjet e nxënësve sipas racës dhe varfërisë studentore, por
edhe nga varfëria e shkollës. Prandaj duhet të kthejmë gjithashtu vëmendjen në nivelin e varfërisë së shkollave që po ndjekin studentët, për të kuptuar plotësisht se si
mundësitë e arsimimit preken nga varfëria në përgjithësi si në nivelin e studentëve,
ashtu edhe në nivelin e shkollës. Milner, (2013) argumenton se shkollat kanë shumë
pak ndikim në arritjen e studentëve dhe mundësitë e tyre arsimore. Ndërsa Hallinan
et al. (2010) argumentojnë kundër Milner në artikullin e tyre duke deklaruar se niveli
i varfërisë në një shkollë mund të ndikojë në nivelin e arritjeve të nxënësve. Shkollat
që kanë nivel të ulët të varfërisë, tregojnë përmirësim më të mirë të mundësive arsimore sesa shkollat që kanë nivele të larta varfërie. Milner, (2013) pranon në artikullin e tĳ pasi ka argumentuar se shkollat kanë pak ndikim në mundësitë arsimore që
burimet mund të kufizohen në një shkollë me nivel të lartë varfërie dhe kjo nga ana
tjetër mund të ndikojë në mundësitë arsimore të studentëve.
Diversiteti po bëhet gjithnjë e më shumë i përbashkët brenda shoqërisë sonë. Siç
është përmendur më parë, emigracioni është përfshirë brenda variablave të racës që
u shqyrtuan brenda këtĳ raporti. Ne gjithashtu mund të vëmë re në këtë raport se
variabli i varfërisë përfshin gjithashtu një faktor të emigracionit. Teoritë e segmentimit të tregut të punës të prezantuara nga Everett et al., (2011) mund të ndihmojnë për
të kuptuar se si emigrantët arrĳnë arsimin duke vëzhguar përfshirjen e tyre në tregjet
primare dhe sekondare të punës. Brenda tregut të punës sekondar është paga më e
ulët e punës me të rëndë dhe intensive. Me emigrantët që kanë mundësi të kufizuara
për të përmirësuar jetën e tyre nga tregu dytësor i punës në tregun primar të punës,
tregu dytësor tërheq emigrantët me nivel më të ulët arsimor. Mundësia e kufizuar e
përmirësimit gjithashtu dekurajon emigrantët nga marrja e mundësive për arsimim
për të vazhduar shkollimin e tyre (Everett et al., 2011). Ndërsa flasim për emigracionin dhe si ndikon në mundësitë arsimore Cashin (2014) argumentoi se ekziston një
lidhje e emigrantëve me nivelin e varfërisë që një student përjeton. Brenda artikullit
të saj vë në dukje se studentët latinë ndjekin shkollat ku dy të tretat e studentëve
janë të varfër në krahasim me studentët e bardhë që ndjekin shkollat ku 60% e stu75

dentëve nuk janë të varfër. Ajo gjithashtu vë në dukje se ekspozimi ndaj varfërisë së
gjerë është normale për shumicën e latinëve, ndërsa e kundërta është e vërtetë për
shumicën e të bardhëve (Cashin, 2014). Meqenëse nivelet e varfërisë kanë rezultuar
se ndikojnë në mundësitë arsimore nga Anderson, (2014), atëherë nuk është çudi që
emigrantët nuk përpiqen të fitojnë mundësi edukimi dhe të përfundojnë në zgjidhjen
për punët e rënda me paga të ulëta që ata mund të marrin me një arsim më të ulët
dhe nuk bëjnë përpjekje për të marrë ndonjë mundësi edukimi.
Varfëria është e vërtetë dhe përjetohet nga fëmĳët çdo ditë edhe pse ne si shoqëri tentojmë të mendojmë vetëm për të rriturit që jetojnë në varfëri. Siç thuhet nga Anderson, (2014), çdo fëmĳë meriton mundësinë për të mësuar. Statistikat që paraqiten nga
Anderson, (2014) brenda artikullit të tĳ janë tronditëse dhe befasuese. Këto statistika
përfshĳnë "22% e të gjithë fëmĳëve jetojnë në varfëri; 28% e fëmĳëve të zinj jetojnë
në varfëri; 25% e fëmĳëve hispanikë jetojnë në varfëri; 4% e të gjithë fëmĳëve jetojnë
në varfëri të skajshme; 21% e familjeve me fëmĳë nuk e kanë të sigurtë ushqimin e
përditshëm dhe 32% e fëmĳëve jetojnë me një prind me punësim të paqëndrueshëm
"(Anderson, 2014). Me këto lloj statistikash është e mahnitshme që fëmĳët mund të
mësojnë dhe të kenë mundësi edukimi. Sidomos pasi është gjetur se shumë studime
tregojnë një korrelacion midis varfërisë, strehimit dhe mundësive arsimore dhe se
nxënësit ose studentët që jetojnë në varfëri tregojnë se kanë performancë të dobët
akademike (Anderson, 2014). Gjatë rishikimit të hulumtimit se si jetesa në një nivel të
varfërisë në shtëpi të ardhura ndikon në mundësitë arsimore të nxënësit, gjithashtu u
tregua nga Anderson (2014) se nivelet e të ardhurave mund të ndikojnë në edukimin
e nxënësit dhe në zhvillimin e tyre njohës.
Brenda këtĳ raporti kam treguar shembuj të hulumtimeve që rezultojnë se raca dhe
varfëria mund të ndikojnë në mundësitë arsimore të nxënësve, si dhe shembuj të hulumtimit që tregojnë se raca dhe varfëria nuk kanë asnjë ndikim në mundësitë arsimore të studentëve. Jam ndjerë e surprizuar kur në artikujt e ndryshëm të studimeve
që kam shqyrtuar kam parë deklarata se raca dhe varfëria nuk kanë asnjë ndikim në
mundësitë arsimore të studentëve brenda shoqërisë sonë sot. Mendoj se si raca ashtu
dhe varfëria dhe faktorë të tjerë si ato kulturore, ekonomike dhe politike të gjithë
luajnë një rol në ndikimin e mundësive edukative të studentëve brenda shoqërisë
sonë sot. Brenda këtĳ raporti kam vënë në pah gjithashtu se si gjeografia arsimore
mund të luajë një rol në mundësitë arsimore të studentëve në shoqërinë tonë. Duke
studiuar hulumtime të ndryshme në fushën e gjeografisë arsimore dhe se si mund të
ndikojnë në mundësitë arsimore kam rezultuar në përfundimin se raca dhe varfëria
u përsëritën herë pas here si faktorë që mund të ndikojnë në mundësitë arsimore të
një studenti.
Bazuar në rishikimet e literaturës që kam bërë për mënyrën se si raca ndikon në
mundësitë arsimore, mendoj se studimet nuk kanë marrë parasysh mjedisin shtëpiak të nxënësit kur kanë marrë në konsideratë faktorët që ndikojnë në mundësitë
arsimore. Në mënyrë që të kuptohen plotësisht faktorët që ndikojnë në mundësitë
arsimore të studentëve sot, duhet të merren parasysh më shumë sesa vetëm faktorët
e racës dhe varfërisë. Të gjithë faktorët e tjerë socioekonomikë siç janë vlerat kulturore, mjediset e jetesës dhe praktikat socio-familjare duhet të merren parasysh.
Pas shqyrtimit të literaturës mbi atë se si varfëria ndikon në mundësitë arsimore,
mendoj se literatura nuk ka marrë parasysh nivelet e varfërisë të gjeneratave të kaluara brenda familjes për të parë nëse ka një trend të varfërisë nga një brez në tjetrin.
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Një mënyrë për të vazhduar kërkimet në këtë temë do të ishte të studiohej nëse ka
një trend të varfërisë nga një brez në tjetrin dhe nëse një trend është i pranishëm për
të parë nëse ekziston një mënyrë për të thyer këtë trend për të siguruar që brezat e
ardhshëm kanë një mundësi më të mirë për të marrë një nivel më të lartë të të ardhurave dhe mundësi më të mira arsimore.
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Edukimi dhe zhvillimi i fëmĳëve parashkollorë
Marsilda Ruçi
Abstrakt
Fëmĳëria periudha më e bukur e jetës është periudhë ku fëmĳa është i pastër për nga natyra,
është mendje thithës, andaj ka nevojë më shumë se kurrë për një edukim të mirë. Femĳa
jeton midis realitetit dhe ëndërrimeve. Imagjinata e tyre e bën të përditshmen magjike dhe
përrallore dhe prindërit janë pjesë e saj. Por kjo eshte dhe mosha ku fëmĳa fillon të kuptojë
dallimin midis përrallës dhe realitetit,duke ruajtur në fantazi të zhvilluar. Në këtë periudhë
fillon të bëhet I pavarur dhe më I përgjegjshem për veprimet e tĳ. Kjo është mosha ideale
ku fëmĳa bëhet I zoti dhe mund të përdorë aftësitë e tĳ. Është mosha ku ai mëson diçka të
rënësishme:të shoqërohet me të tjerët.
Fjalet kyçe: parashkollorë, edukim,prinder,psikologe,Rubinesko,Apelli.

Hyrje
Cfarë quajmë parashkollore?
Mosha parashkollore eshte nje periudhe jashtëzakonisht e rëndësishme për formimin
e karakterit të personalitetit të ardhshëm të fëmĳës, kështu që edukata familjare në
këtë etapë të zhvillimit është mëse e nevojshme. Në moshën parashkollore fëmĳa
pranon lehtë ndikimin edukativ, ngase sistemi nervor i tĳ është tejet elastik ashtu
sikur druri i njomë që mund të lakohet shumë lehtë edhe fëmĳa në këtë moshë mund
të edukohet dhe këshillohet më lehtë se sa kur të kalojë në periudhën e pjekurisë.
Edhe shkenca e psikologjisë e ka vërtetuar se periudha parashkollore ka rëndësi të
jashtëzakonshme në zhvillimin e mëvonshëm të njeriut ngase kjo moshë ka pasuri
mendore të pabesueshme të cilat po qe se nuk zhvillohen në këtë moshë mund edhe
të humbin.
Cilët janë faktorët që ndikojnë në edukimin e femĳeve?
Ekzistojnë shumë faktorë të cilët ndikojnë në edukimin e mirëfilltë të fëmĳëve mirëpo
ndër më të rëndësishmit janë; -struktura e personalitetit të prindërve -kualiteti i
marrëdhënieve interpersonale familjare në veçanti marrëdhëniet ndërmjet prindërve
-edukimi fetar i familjes -niveli arsimor i prindërve -gjendja ekonomike Pikërisht që
të mos pësojnë fëmĳët në aspektin e formimit moral duhet të përpiqemi që familja
të jetë shëmbëlltyrë e një morali ideal, t'iu ofroj fëmĳëve ngrohtësi, dashuri dhe
përkujdesje prindërore, këtu me të drejtë thuhet proverbi "Njeriu nuk mund ti japë
tjetrit atë që nuk e ka vetë" Hulumtimet e shumta që i kanë bërë psikologët t'i veçojmë
në këtë rast ato të Rubineskos, Apellit dhe Biningut vertetojnë se tek fëmĳët të cilëve
u ka munguar dashuria prindërore dhe respekti i nënës në veçanti është paraqitur
ngecje e dukshme në të gjitha aspektet e jetës në krahasim me fëmĳët të cilët janë
rritur në mjedis familjar strukturalisht dhe funksionalisht të rregulltë.
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Kujdesi që duhet të tregojnë prindërit në edukimin e fëmĳës
Shpesh prindërit nga dëshira e madhe që fëmĳëve t'ua plotësojnë çdo dëshirë bëjnë
gabime të cilat rezultojnë në një edukatë jo të mire, andaj prindërit "tolerantë"duhet
pasur kujdes sepse në marrëdhënjet prind- fëmĳë shpesh krĳojnë konfuzion dhe
përzierje të roleve familjare e që më pas fëmĳët kanë probleme të përshtatjes dhe
adoptimit me rregullat dhe normat shoqërore., Prindërit duhet të kenë kujdes në
ekuilibrimin e sjelljeve të tyre dhe në marrëdhëniet me fëmĳët duhet të jenë të
qëndrueshëm emocionalisht si dhe të kenë mirëkuptim dhe komunikim të hapur
me ta, nuk duhet të kërkojnë nga fëmĳët që të jenë të përkryer në sjellje, por të jenë
me sjellje normale, nuk duhet të ndëshkojnë çdo sjellje e veprim të fëmĳës sepse
fëmĳët e këtyre prindërve rriten si qenie të varura prej të tjerëve pa iniciativë dhe të
depersonalizuar.
Zhvillimi edukativ i femĳeve sipas moshave
Fëmĳët e moshës 3 deri 4 vjeç. Në këtë moshë, fëmĳët veprojnë në mënyrë të
tillë që sjelljet e tyre të pëlqehen nga të tjerët. Megjithatë ata nuk i kanë mësuar
dhe nuk i njohin ende shumë rregulla si dhe pavarësisht se mund t’i kenë disi në
kontroll reagimet emocionale të paparashikueshme, ende mund të kundërshtojnë
hapur rregullat e familjes, të flasin prapa krahëve apo t’ju shajnë. Një fëmĳë i kësaj
grupmoshe shpesh do të sillet keq, të inatoset apo të bëhet agresiv, vetëm që t’ju
mërzisë. Për të penguar këtë lloj sjelljeje, ndihmojeni fëmĳën tuaj të shprehë ndjenjat
e tĳ me fjalë, në vend të veprimeve të dhunshme apo të padurueshme. Nëna e një
fëmĳe i cili po e godet atë, mund të thotë: “Mjaft! Ti je shumë i inatosur. Të lutem,
më thuaj arsyen”. Këto shpërthime inati vĳnë duke u zbehur ndërsa ata rriten. Në
këtë moshë, nxitës për sjellje të mira janë lavdërimet dhe miratimet për sjelljet e
tyre të mira. Është mosha kur fëmĳët duhet ta mësojnë se është e kotë që të bëjnë
skena për të marrë atë që duan kur më parë u është thënë JO. Ata duhet ta kuptojnë
përfundimishtqë kur thuhet “Jo” është “Jo”. Prandaj nëse ju i thoni “Jo” fëmĳës,
mendohuni që jeni vërtetë të sigurtë që duhet t’i thoni jo. Në të kundërt nëse më pas
ju kuptoni se i keni thënë Jo me të padrejtë, duhet t’i kërkoni të falur dhe t’i shpjegoni
arsyet që ju bënë të ndryshoni mendim.
Fëmĳët e moshës 4 deri 5 vjeç. Ndonjëherë është normale që fëmĳët e kësaj
grupmoshe të sillen keq. Në fund të fundit, ata janë fëmĳë! Prandaj, është detyra
jonë si prindër që t’i disiplinojmë ata në një mënyrë të tillë, që të shërbejë për zbutjen
e “shpërthimeve” të tyre në të ardhmen. Edhe pse nuk është e lehtë të rritësh një
fëmĳë të mirëedukuar, nuk duhet harruar se fëmĳët mësojnë të sillen mirë, ashtu
siç mësojnë të sillen keq. Për të vendosur kufijtë e duhur, mbani parasysh që shumë
nga strategjitë që përdornit kur ishte më i vogël janë ende të përshtatshme. Është
ende e rëndësishme të lavdëroni sjelljen e mirë më shumë sesa të dënoni të keqen
dhe të mos përdorni asnjëherë dënimet fizike (shpulla etj). Gjithashtu, është ende e
rëndësishme të veproni me sjelljen e keqe shpejt dhe drejt, pa pritur aq gjatë sa fëmĳa
juaj të harrojë se për çfarë po i tërhiqni vërejtje.
Fëmĳët e moshës 5 deri 6 vjeç. Për fëmĳët e kësaj grupmoshe sjellja jo e mirë e tyre
priret që të jetë më e ndërgjegjshme se më parë. Kur ishte foshnjë, ai vepronte për
kuriozitet,duke kërkuar të gjente dhe provonte kufijtë e tĳ; tani sjellja e tĳ është e prirur
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të jetë më pak e pafajshme. Sjelljet e tyre problematike dhe nervozuese zakonisht janë
drejt zhdukjes ndërsa ata bëhen gati për të shkuar në moshën e shkollës. Disiplina
tek fëmĳët e kësaj grupmoshe duhet përqëndruar për të rritur përqëndrimin e tyre
dhe kontrollin e vetes. Ajo realizohet me sukses nëse ju forconi miqësinë me fëmĳën.
Ju duhet të kuptoni cilësitë e çdo fëmĳe veç e veç, nëse keni më shumë se një fëmĳë.
Shpesh ju mund të kërkoni të njëjtat rezultate tek fëmĳa i dytë, ashtu siç i keni arritur
tek fëmĳa iparë, por kjo nuk është e dobishme. Çdo fëmĳë është shumë i ndryshëm
nga një tjetër, dhe secili kërkon mënyra të veçanta sjelljeje e disiplinimi.
Roli i edukatores ne edukimin parashkollor
Eduaktorët dhe prindërit duhet mirë të njohin karakteristikat e zhvillimit,
socioemocional, fizik, kognitiv dhe gjuhësor; të dy palët (partnerët) duke njohur
mirë fëmĳët, të ndërtojnë mardhënie dhe të marin vendime reth mënyrës se do të
mbështesin fëmĳën,në procesin e të nxënit,që çdo fëmĳë të jetë i suksesshëm në
kopsht, shkollë dhe mëtutje, por nënkuptohet brënda mundësive dhe aftësive të
tĳ. Gjithashtu ndërmjet edukatores dhe fëmĳës duhet te kete bashkëpunim dhe
bashkëveprim karakterizohet nga ngrohtësia, kujdesi, respekti dhe përgjegjësia etj
Rendesia e lojerave në edukimin e fëmĳëve
Loja si një mënyrë të sjelli: Loja lidhet zakonisht me të qeshurën dhe zbavitjen dhe
konsiderohet si një aktivitet që jep kënaqësi. Fëmĳët mund të thithen totalisht nga
një aktivitet i cili u intereson me të vërtetë. Kjo teori mbështetet mbi faktin që loja
është një gjendje e mendjes dhe buron nga thithja prej një aktiviteti të pëlqyeshëm.
Ne mund ta shohim këtë kur vëzhgojmë fëmĳë të cilët duken totalisht të përfshirë
në lojën e tyre të roleve. Çdo vëzhgim i kryer në strukturat parashkollore do të
përfshĳë fëmĳë që janë në këndin e maskimit dhe që “bëhen” zjarrëfikës ose shitëse.
Në mënyrë të ngjashme, shumë fëmĳë përfshihen plotësisht nga lodrat me shkakpasojë, veçanërisht lodrat muzikore, dhe luajnë me to shumë e shumë herë.
Loja dhe rritja e inteligjencës: Një teori tjetër u ofrua nga Piazhe (Jean Piaget), i cili
vëzhgoi me shumë kujdes zhvillimin e hershëm të fëmĳëve. Fillimisht një zoolog,
idetë e Piazhesë kanë qenë shumë influencuese në fushën e zhvillimit të fëmĳës.
Piazhe hipotizoi se loja ishte shumë e lidhur me rritjen e inteligjencës. Ai foli për dy
procese që ai besonte të ishin bazat e gjithë zhvillimit: “asimilimi” dhe “akomodimi”,
që do të thotë pak a shumë t’i marrësh gjërat përbrenda dhe t’i kuptosh e t’i përdorësh
ato. Piazhe foli për ndërveprimin konstant që nevojitet midis këtyre dy proceseve për
një të nxënë efektiv. Fëmĳa përpiqet të kuptojë gjithmonë informacionin që merr dhe
përpiqet ta lidhë atë me diçka që ai di. Kur këto dy procese nuk janë në balancë, sipas
komenteve të Piazhesë, sjellin si rezultat imitimin. Kjo ndodh sepse fëmĳa është i
hutuar dhe po përpiqet të kuptojë situatën në mënyrën më të mirë që ai njeh. Fëmĳët
që luajnë të njëjtën lojë apo të njëjtin rol në mënyrë të përsëritur, bazuar në diçka
që kanë parë, mund të jenë thjesht duke imituar. Asimilimi është mënyra e fëmĳës
për të kuptuar informacionin. Ai jep si rezultat lojërat gjatë të cilave fëmĳa luan me
informacionin që ato kanë në mënyrë që ta kuptojë atë.
Loja si një mënyrë për të kuptuar emocionet: Psikoanalisti i famshëm Frojd tërhoqi
vëmendjen në faktin që fëmĳët mësojnë se si të menaxhojnë emocionet e tyre
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nëpërmjet lojës. Fëmĳët munden të menaxhojnë në një mënyrë të sigurt një gamë
emocionesh nëpërmjet lojës së roleve ose duke aktruar një përrallë. Kukullat mund
të jenë shumë të dobishme në situatat kur fëmĳa e ka më të lehtë të shprehë ndjenjat
përmes një personazhi tjetër. Specialistët e sotëm kuptojnë që loja i shërben një game
funksionesh në faza të ndryshme të zhvillimit social, emocional, intelektual dhe të
mënyrës së të sjellit të fëmĳës si dhe jep një kontribut jetësor në përgatitjen e tyre për
moshën madhore.
Referencat
http://noa.al/lajmi/2009/08/32232.html
Libri:"Psikologji Zhvillimi".
Libri : "Psikologji Edukimi".
http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/global-programs/education
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Mjedisi, ky konglomerat më shumë se një pemë
Manjola Kanaçi
Abstrakt
Sot jetojmë në shekullin e XXI, në një epokë ku teknologjia po përparon me hapa gjigandë, aq
sa po gllabëron çdo njësi të jetës njërëzore. Njeriu ka kohë tashmë që ka shkelur hënën(1961),
ka eksploruar planetët me rrallë, ka studiuar të fshehtat e arktikut………por, gjithashtu
ai ka prishur zinxhirat ushqimorë, është bërë shkaktari i zhdukjeve të shumë gjallesave, të
ekosistemeve të tëra. Njeriu i kohës moderne po tregon se ai nuk di të falenderojë, nuk di ti
vlerësojë burimet e panumërta natyrore, nuk di të mbrojë ato që natyra prej miliona vitesh
ka krĳuar. Sot po jetojmë në periudhën ku niveli i ujrave po rritet frikshëm, ku akujt e poleve
po shkrihen me ritme të paparashikueshme, ku burimet ujore po shteren…Por çfarë i ngelet
shoqerisë njerëzore për te bërë? Padiskutim, ajo si një forcë energjike që është, me kapacitetet e
disponueshme që ka por, sigurisht dhe me dëshiren e mirë, mund t’i thote STOP vazhdimit të
shkatërrimit te ambjentit nga i cili varet ekzistenca jonë, varet ajri pa te cilin s’mund të jetojmë,
varet uji aq i rëndësishëm e kështu me radhë, çdo derivat i mjedisit, i këtĳ komponenti vital.

Të gjitha këto jam munduar ti paraqes në këtë punim modest, sepse mendoj se zëri
i shoqerisë së sotme duhet të dëgjohet përtej interesave partiake, përtej çdo interesi
ekonomik apo edhe përtej pangopesise së njerezve të caktuar për të mira materiale e
përtej çdo caku të llogjikës njerëzore.
Mjedisi është jeta jonë, MOS E SHKATËRRONI………….MBROJENI!
Hyrje
Termi “mjedis-environment” është me origjinë nga gjeografia franceze. Pra ai është
term relativisht i ri dhe është përdorur shumë rrallë nga shkencat natyrore në
periudhën 1850-1950 . Në vitin 1923 ekologu anglez Artur Tansley e përdori këtë term
të huazuar nga gjeografët francezë në librin e tĳ “Ekologjia praktike e bimëve”, kurse
në një libër të mëvonshëm ai preferoi termin “habitat” për të përcaktuar kushtet rreth
e qark nga të cilat çdo qënie merr resurset e veta. Mjedisi nënkupton çdo gjë që lidh
marrëdhëniet njeri me atë që e rrethon (botë e gjallë, kafshë-bimë), duke respektuar
ekuilibrat e ekosistemeve. Gradualisht gjatë viteve 70 termi mjedis filloi të përdorej
gjërësisht. Që prej kësaj kohe shkenca e ekologjisë shndërrohet në sinonim popullor
të ambjentalizmit, megjithese termi mjedis është shumë i ndryshëm nga ekosistemi,
i cili nga ana e tĳ është objekti i studimit të ekologjisë.
Kur përdorim termin mjedis nënkuptohet një grup kompleks faktorësh që janë burim
i resurseve themelore për të cilat ne kemi nevojë që të mbĳetojmë. Koncepti mjedis
paraqet disa karakteristika që e bëjnë të krĳojë ambiguitete ose dykuptueshmëri, që
lidhen me kontekstet në të cilat ky term përdoret. Nëse në fjalorin e përditshëm termit
mjedis i vishen aspekte kryesisht natyraliste, në disiplina të ndryshme shkencore ku
përdoret merr kuptime të ndryshme. Ndonjëherë mjedisit i referohemi si diçkaje
jashtë një objekti vrojtimi ose studimi (që mund të jetë p.sh. një individ ose një grup
social). Veçse në më të shumtën e rasteve, termi mjedis kërkon që të plotësohet me
terma të tjerë: mjedisi natyror, mjedisi fizik, mjedisi social, mjedisi ekonomik, mjedisi
social-ekonomik etj.
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Trajtimi më i thjeshtëzuar i terminologjisë mjedis paraqitet nëpërmjet skemës që e
ndan atë në dy nëndarje të mëdha: mjedisi biotik (bota e gjallë, përfshirë njeriun) dhe
mjedisi abiotik (bota jo e gjallë). Mjedisi abiotik mund të ndahet në tre gjëndje të tĳ: të
ngurtë, të lëngët dhe të gaztë, duke korresponduar kështu respektivisht me litosferën
(toka dhe nëntoka), me hidrosferën (shtresa jo e vazhdueshme e substancave të
lëngëta që rrethon litosferën) dhe me atmosferën (që përfaqëson mbulesën e gaztë
që rrethon litosferën dhe hidrosferën).
Mjedisi duhet të shihet si një i tërë dhe unik sepse i tillë është në të vërtetë:një sistem
marrëdhëniesh funksionale, të drejtëpërdrejta ose jo, që ndërveprojnë midis njërëzve,
qënieve të tjera të gjalla dhe botës inorganike. Mjedisi nuk është një sistem statik,
por eshte dinamik, sepse të gjithë përbërësit e tĳ janë në evolucion të vazhdueshëm
në tempe me kohëzgjatje të ndryshme. Për shembull, janë dashur periudha shumë
të gjata kohore (të rangut të dhjetra e qindra miliona vjetëve) për formimin e
kontinenteve, të oqeaneve dhe të vargjeve malore. Nga ana tjetër, mund të ndodhin
ndryshime apo përmbysje edhe shumë të mëdha të disa komponentëve të mjedisit,
nëpërmjet fenomeneve krejt të dukshme dhe që ndodhin brënda një kohe të shkurtër
(tërmete, tsuname, shpërthime vullkanike etj.)
Shpesh termi mjedis natyror ngatërrohet me termin habitat, i cili në fakt ka një
kuptim të mirëpërcaktuar. Habitati është “mjedisi i veçantë në të cilin jeton një
individ i caktuar”. Edhe njeriu ka një habitat të vetin që është i përbërë jo vetëm nga
vendet fizike ku ai është i pranishëm, por edhe nga tërësia e karakteristikave që bëjnë
të mundur jetën (klima, ushqimi etj). Përbërësit e mjedisit: ajri, uji, veprat e njeriut,
popullsia njërëzore, organizmat e tjerë, substrati fizik, të lidhura me njëra-tjetrën me
një rrjet marrëdhëniesh, përbëjnë mjedisin kompleks.
Në një këndvështrim të ngushtë mjedisi përfshin gjithcka që kemi rreth e qark, nga
e cila ne marrim gjithë stimujt si dhe resurset e duhura për jetën. Mjedis ne kuptimin
e tĳ etimologjik rrjedh nga ambiente (amb-ire,) ështe e gjithe ajo që rrjedh përreth
organizmit, dmth energjia që buron dhe mbanë jetën. Organizmi pa mjedisin e
jashtem, qe kushtezon ekzistencën e tĳ, është i pamundur, prandaj në përcaktimin
shkencor të organizmit duhet të futet mjedisi që ndikon në të. Mjedisin do ta njehsojmë
më tërësinë e forcave të jashtme të quajtura ndryshe edhe kushtet e ekzistencës që
ndikojnë në rritjen, strukturën, prodhimin dhe riprodhimin e organizmave.
Mjedisi është bashkësia e ndërveprimeve të përbërësve biotik dhe jobiotik që nxisin
dhe ushqejnë jetën e gjallë në tokë, duke përfshirë; mjedisin biofizik natyror të ajrit,
të tokës, të ujrave, larminë e ekosistemeve biologjike, shëndetin e njeriut, vlerat
dhe trazhgimit kulturore, shkencore, fetare, shoqërore. Mjedisi përbën mbështetjen
më të madhe të jetës së njeriut. Ai duhet të përdoret jo vetëm për të marrë prej tĳ
të mira materiale e shërbime, por edhe për ti kthyer shërbime me qëllim ruajtjen e
ripërtëritjen e vlerave, e cilësive nëpërmjet rrugëve të ndryshme.
Mjedisi është studimi i marrëdhënieve me qëndër njeriun dhe botën që e rrethon, që
nga gjallesat njëqelizore dhe deri te jeta më e ndërlikuar, pra deri tek vetë sistemi
njëri, ku ky i fundit me natyrën e tĳ të ndërlikuar është në qëndër të këtĳ mjedisi.
Mjedisi është stil të jetuari, që kërkon etikë njërëzore, që kërkon koncept të gjelbër,
teknologji të gjelbër, ndërtim të gjelbër, plan të gjelbër, urbanizim të gjelbër e gjithcka
tjetër, por të gjelbër. Mjedisi nuk njeh kufij politik, as shoqëror e as kufij gjeografik
(fabrikat e Kukësit ndotjen e kanë pasqyruar në Pukë). Çfarëdo që ti ndodh mjedisit,
herët apo vonë do ti ndodh njeriut, pra njeriu i përket mjedisit, tokës dhe jo e kundërta.
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Ç’është ndotja ?
Ndotja është degradimi i një ekosistemi nga futja e substancave ose rrezatimeve që
ndryshojnë shumë ose më pak funksionimin e këtĳ ekosistemi. Për më tepër, fjala
gjithashtu i referohet ndonjëherë pasojave të fenomeneve gjeologjike të tilla si një
shpërthim vullkanik.
Me ndotje te mjedisit jetesor nënkuptojmë ndryshimet e padeshiruara të vetive
fizike, kimike dhe biologjike te ujit ajrit ose të tokës (dheut). Ndotja paraqet hedhjen
e materialit kontaminues (ndotës) në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet
e njeriut, por gjithashtu mund të jetë rezultat i fatkeqësive natyrore. Ndotja ka
ndikim dëmtues në çfarëdo organizmash të gjallë në mjedis, duke e bërë praktikisht
të pamundur qëndrueshmërinë e jetës. Llojët kryesorë të ndotjes: ndotja e tokës;
ndotja e ujit; ndotja e ajrit; ndotja akustike.
Ndotja e tokës: Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga
aktivitetet industriale, komerciale, shtëpiake dhe bujqësore.Toka ku ne jetojme dhe
zhvillojme veprimtarite tona eshte mjaft e rendesishme. Pa te nuk mund të ketë jete
ashtu si dhe uji.Toka është e rrezikuar nga ndotja. Të njejtet faktorë që ndotin ujin
e ajrin e ndotin edhe tokën. Nga ana tjetër toka është e rrezikuar edhe nga humbja
e shtresës së sipërme që përdoret prej njeriut për zhvillimin e bujqësise, blegtorisë.
Humbja e saj vjen nga fenomeni i shpyllëzimit, erozionit, ndryshimit të temperaturave
etj. Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të
mbeturinave në mënyrë adekuate, shfrytëzimit të tokës në mënyrë te qëndrueshme
dhe praktikave adekuate bujqësore.
Ndotja e ujit: Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materieve kimike, biologjike dhe fizike
nëpër sasi të mëdha të ujit, të cilat shkatërrojnë cilësinë e gjallesave duke sjellë jo
vetëm pakësimin e popullatave por edhe mund te çojnë në zhdukjen e llojëve në të.
Rezultati do të ishte fatal edhe nëse arrĳnë t’i mbĳetojnë disa prej llojëve te gjallesave
duke sjellë gjallesa të pakta dhe të kontaminuara, të pamundura për konsum njerëzor.
Uji eshte një nga elementët kryesorë për jetën e njeriut pasi nëpërmjet tĳ ne gatuajmë,
pastrojmë etj. Industria, bujqësia janë konsumatore të mëdhenj të ujit. Burimet
ujore po preken si nga faktorë shoqërorë ashtu edhe nga faktorë natyrorë. Ndër
faktorët natyrorë janë: kalimi i ujit në sipërfaqe ose në thellësi duke u përzier me
ujrat e ndotura etj. Nder faktorët shoqërorë mund të përmëndim ndotja që vjen nga
përdorimi i kimikateve, derdhja e mbeturinave,derdhja e naftës etj. Ndotja e ujit sjell
pasoja te rënda për jetën si: zhdukja e gjallesave të ndryshme të ujit, mospërdorimi
për nevojat jetike të tĳ, përhapjen e sëmundjeve infektive etj. Mënyra më e mirë për
parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materie të tjera
kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë.
Ndotja e ajrit: Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme
në atmosferë të cilat rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallesave të tjera. Zhvillimi i
industrise dhe perdorimi i makinave ben qe ajri që ne thithim të jetë mjaft i ndotur
sidomos në zonat urbane ku është e përqendruar edhe popullsia më e madhe. Ajri
që ne thithim është i mbushur me elemente të rrezikshme për jeten si CO2, Pb etj.
Kjo ka bërë që të shfaqen nje numer i madh sëmundjesh me rrezik të lartë për jetën
si p.sh. llojët të ndryshme të kancerit. Ndotja e ajrit është e ndryshme në ambiente te
ndryshme. Ka disa mjedise pune si në shkrirjen e metaleve, në degë të industrisë ku
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përdoren kimikate etj, ku shkalla e ndotjes se ajrit është shumë e lartë dhe rrezikon
shëndetin e punëtoreve dhe të banoreve përreth. Burimet kryesore që kanë ndikuar
në rritjen e ndotjes se ajrit janë: gazrat që emetojnë ne ambjent mjetet e ndryshme të
transportit ,djegia pa kriter e rregulla te mbeturinave urbane, tymrat e uzinave dhe
industrive të renda etj.
Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes se ajrit eshte minimizimi i emetimit te
gazrave të rrezikshem në atmosferë duke krĳuar politika të cilat detyrojnë industritë
të vendosin filtra të cilesive të larta të cilat bejnë të mundur përthithjen e gazrave në
përqindje të lartë, ndërgjegjesimin e popullatës për përdorim më të madh të mjeteve
ekologjike të tilla si: biçikletat apo mjetet publike të transportit. Gjithashtu kufizimin
e zjarreve apo djegieve të ndryshme pa kriter, menaxhimin e mbetjeve të ndryshme,
shtimin e hapesirave të gjelbra etj.
Ndotje akustike: Ndotje akustike është çdo lloj ndotje e shkaktuar nga zhurmat
që arrĳnë në shkallën mbi 85 decibel, e cila mund të shkaktojë pasoja aftagjatë në
shëndetin e njeriut duke ulur ndjeshem cilesine e jetes.
Nga se shkaktohet kjo lloj ndotje? Burimi kryesor është zhvillimi i industrisë dhe
sistemi i transporteve ku përfshihen zhurmat nga mjetet motorrike, zhurmat nga
avionët dhe hekurudhat. Ndotja akustike në një nivel të lartë mund të dëmtojë
dëgjimin për një kohë apo përgjithmonë.
Ndotja akustike rrit depresionin, pengon përqëndrimin, rrit numrin e aksidenteve,
shkakton lodhje, ul produktivitetin e tej. Këtu nuk mund të lemë pa përmendur
ndotjen akustike që shkaktojne zhurmat apo muzika e lartë e lokaleve te natës, e cila
dëmton gradualisht dëgjimin e punonjësve të këtyre lokaleve apo frekuentuesve të
tyre te rregullt. Edhe zhurmat e vogla na dëmtojnë, si zhurma e frigoriferit apo paisjet
e tjera elektroshtepiake, të cilat kthehen në bëzdisje që shkakton mospërqëndrim.
Në bazë të një studimi të kryer nga Organizata Botërore e Shëndetësisë konstatoi
se: tek fëmĳët ndotja akusitke ndikon negativisht në aftesitë e tyre për të lexuar
dhe mësuar.Në klasat me ndotje akustike nxënësit tregojnë performancë më të ulet
krahasuar me nxënësit në klasa pa ndotje akustike.
Problemet mjedisore të urbanizimit
Që nga viti 1991 Shqipëria po kalon një periudhë tranzicioni të vështirë, gjatë të
cilit qytetet kryesore janë ballafaquar me probleme të reja e të mprehta sociale,
ekonomike dhe të mjedisit. Zhvillimi i qyteteve në këtë periudhë ka prirje të dalë
jashtë kontrollit të organizimit dhe të planifikimit. Si rrjedhim, kushtet e jetesës në
qytete janë në mënyrë të ndjeshme nën kërkesat optimale të një situate të shëndetshme
dhe komforte, duke dalë jashtë kontrollit të autoriteteve administrative dhe teknike
të qytetit.
Disa karakteristika specifike të situatës së tanishme janë:
Gjendja shëndetësore e paqëndrueshme e popullatës. Të dhënat tregojnë se shëndeti i
dobët është i lidhur me vështirësitë në strehim dhe vështirësitë e shërbimeve cilësore
shëndetësore. Si rezultat i kushteve jo të mira të mjedisit të cilat ndeshen në mënyrë
më të dukshme në zonat ku ka mbipopullime, gjendja shëndetësore e popullsisë është
bërë e paqëndrueshme. Situata është veçanërisht serioze në zonat ku ka më shumë
ndërtime të paligjshme. Në disa zona gjendja higjienike, shërbimet e mbledhjes së
mbeturinave, shërbimët shoqërore dhe zonat e gjelbra janë të papërshtatshme e të
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pamjaftueshme. Popullsia e këtyre zonave mund të preket nga sëmundje epidemike
ose nga sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes etj.
Degradimi i shpejtë i mjedisit urban, përqendrimi i popullsisë në disa zona të
caktuara, papunësia e theksuar e krĳuar si dhe nevoja për të përballuar jetesën,
çuan në zhvillimin e shpejtë të veprimtarive private. Filloi një dyndje për ngritjen e
kioskave e për ndërtime të paligjshme, duke zënë për këto qëllime rrugët kryesore
dhe lulishtet e gjelbra; filluan ndërhyrjet e pakontrolluara në infrastrukturë, të cilat
ishin të një shkalle të papërballueshme nga rrjeti i vjetër ekzistues. Të gjitha këto
çuan në dobësimin e sistemit të kanalizimeve: grykëderdhjet e gypave të ujërave të
zeza shpesh përfundojnë pa asnjë trajtim në mjediset natyrore; ndodhi fenomeni i
zënies së pusetave nga ndërtimet e paligjshme si dhe nga hedhja e pakontrolluar e
hedhurinave të ndërtimeve etj.
Me rritjen e popullsisë si dhe me shtimin e mallrave të ambalazhuara të importit u
rrit edhe prodhimi i plehrave të ngurta urbane, ashtu dhe prania e një përqindjeje të
lartë të përbërësve inertë për shkak të veprimtarive intensive ndërtuese; kjo gjë e ka
bërë të papërballueshëm administrimin e mirë të kësaj sasie të madhe mbeturinash,
veçanërisht në qytetin e Tiranës. Nga ana tjetër nuk ka një shërbim të organizuar
mirë për heqjen e tyre, kurse mentaliteti e ndërgjegjësimi i popullsise lidhur me
trajtimin e drejtë të mbeturinave nuk është zhvilluar ende. Të gjithë këta faktorë
ushtrojnë ndikimin e tyre edhe në cilësinë e ajrit, i cili është një nga trëguesit shumë
të rëndësishëm të mjedisit. Është fakt që vitet e fundit ai është ngarkuar shumë me
papastërti.
Sipërfaqet e gjelbërta
Problemet që lidhen me mbrojtjen e sipërfaqeve të gjelbra janë bërë aktualisht mjaft
të mprehta e shqetësuese. Nga zgjidhja me sukses e tyre varet në një masë të madhe
përmirësimi i mjedisit urban që paraqitet në gjendje të mjeruar praktikisht në të
gjitha qytetet kryesore të vendit, por jo vetëm, një gjendje alarmante shihet edhe në
zonat e mbrojtura si: Parku i Tomorit, i Lurës, Pylli I Divjakës etj.
Duhet thënë se për një kohë relativisht të gjatë sipërfaqet e gjelbra në të gjithë territorin
e vendit, u bënë pre e dëmtimeve, e cungimeve dhe e ndryshimeve të destiancionit
nga më të ndryshmet. Kjo gjendje mund të shpjegohet natyrisht me një varg arsyesh
të karakterit si objektiv, ashtu edhe subjektiv, si p.sh.:
1)
Bumi i madh dhe i menjëhershëm ndërtimor në fillim të viteve ‘90-të;
2)
Mungesa e përvojës nga strukturat e pushtetit lokal për të përballuar
problemet që lindën për miradministrimin e sipërfaqeve të gjelbra;
3)
Mungesa e një kuadri taksativ e të plotë ligjor për mbrojtjen e sipërfaqeve të
gjelbra, si dhe keqinterpretimi dhe keqfunksionimi i ligjit “Për kthimin e pronave”;
4)
Mungesa e përvojës nga vetë strukturat përgjegjëse.
Ndikimi i njeriut mbi bimësinë dhe botën shtazore
Gjatë veprimtarisë së saj jetësore e prodhuese, shoqëria njërëzore vazhdimisht e ka
dëmtuar botën e gjallë (florën dhe faunën). Ndër këto aktivitete theksojmë:
Praktikat e gabuara të zhvillimit ekstensiv dhe intensive të bujqësisë si; tharjet dhe
bonifikimet e kënetave, shpyllëzimet masive dhe kthimi në toka të punueshme,
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përdorimi i kimikateve dhe i teknologjive të gabuara bujqësore, ujitja me përmbytje,
mbishfrytëzimi i ujit të liqeneve natyrore tej minimumit jetik të gjallesave të tyre etj.
Përdorimi i tenologjive të vjetra në industri, pasojë e të cilave janë shkarkimet në
mjedis tej normave të lejuara të mbetjeve të rrezikshme për jetën.
Mbishfrytëzimi i pyjeve tej aftësive ripërtëritëse dhe zhdukja e tyre në disa zona.
Gjuetia dhe peshkimi intensive dhe pa asnjë kriter shkencor.
Shtrirja e qëndrave urbane, sidomos vitet e fundit në Shqipëri, si pasojë e lëvizjes
së madhe të popullsisë fshatare drejt qyteteve dhe zonës bregdetare etj.
Si pasojë e të gjitha këtyre, është degraduar mbulesa bimore , janë pakësuar pyjet,
është zvogëluar numri i individëve të komuniteteve faunistike. Në Shqipëri gjatë 25
vjetëve të fundit po rrezikohet egzistenca e 122 llojeve rruazorësh (27 gjitarë, 89 lloje
shpendësh, 6 specie peshqish ) dhe e katër llojeve bimore, sepse ato kanë humbur
mbi 50% të popullatës së tyre; janë zhdukur plotësisht dy lloje bimësh dhe katër lloje
gjitarësh, ndërsa 17 lloje shpendësh nuk folenizojnë më në territorin vendit.
Ambjenti i ndotur dhe rreziku që na kanoset
Një në çdo 10 vdekje nga kanceri në mushkëri i atribohet ndotjes së ajrit. Ekziston një
shqetësim serioz se kërcënimi i shëndetit njerëzor nga ndotja e ajrit në qytete është
më i madh se rreziku nga duhani. Substancat kryesore toksike që ndotin ajrin dhe
kërcënojnë jetët e njerëzve duke hyrë në mushkëri përfshĳnë monoksidin e karbonit,
plumbi, benzeni, dioksidi i nitrogenit dhe toksikët e transportueshëm në rrugë
ajrore. Fatkeqësisht, ka rritje të evidencave në trup që tregojnë dëmtimin e bërë ndaj
shëndetit tonë nga substancat toksike që ndotin ajrin. Gjithashtu, duket se jehonat
negative të ndotjes së ajrit janë mjaft serioze jo vetëm për të rriturit por edhe për
fëmĳët. Më e keqja ështe se efekti i substancave toksike prek seriozisht edhe fëmĳët
akoma të palindur çfarë tregon dëmtimin e shkaktuar që në fazën e embrionit. Gratë
shtatzana, të cilat thithin dy nga substancat më të dëmshme të ndotjes së ajrit, kanë
rritur shanset për të lindur fëmĳë me anomali anatomike kardiake serioze.
Kjo është hera e parë që një studim serioz dhe i mirë-projektuar dokumenton faktin
se substancat toksike në ajrin që thithim shkakton anomali kongjenitale tek fëmĳët.
Substancat toksike të studiuara janë ozoni dhe monooksidi i karbonit. Kur këto
substance gjenden në përqëndrim të lartë në atmosferë, ato prekin gratë shtatzana dhe
shkaktojnë një dëmtim të madh ndaj fetusit, veçanërisht ndërmjet muajve të 3-të dhe
të 6-të të shtatzanisë. Kjo periudhë e shtatzanisë është e rëndësishme për zhvillimin
e zemrës: sa më i lartë përqëndrimi i këtyre substancave në ajër, duke rezultuar me
ekspozimin e madh të grave shtatzana, aq më i madh rreziku për anomali kardiake
tek fëmĳët. Duke ndjekur konkluzionet e sipër përmendura kërkuesit besojnë se
ka dy lloje të ndryshme substancash toksike në ajrin e ndotur që dëmtojnë fetusin.
Monooksidi i karbonit është rezultat i djegies së produkteve dhe është kryesisht i
çliruar nga makinat dhe fabrikat. Ai është pa erë dhe pa ngjyrë prandaj edhe njerëzit
nuk mund ta nuhasin atë. Ozoni i gjendur në nivelin e ajrit që thithim prodhohet
nga reaksione foto-kimike, substance të tjera toksike dhe rrezet ultravioletë të diellit.
Kërkuesit bësojnë se nuk duhen fajësuar vetëm ozoni dhe monooksidi i karbonit.
Përqëndrimi i rritur i këtyre dy gazrave është zakonisht i lidhur me përqëndrimin e
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rritur të substancave të tjera toksike që mund të kenë një efekt dëmtues në zhvillimin
e organeve të fetusit.
Tipet kryesore të sëmundjeve kardiake të vërenjtura janë anomali anatomike mjaft
serioze të pjesës së brendshme të zemrës, të valvulës, arterieve pulmonare dhe të
aortës. Shumica e fëmĳëve me anomali të tilla duhet ti nënshtrohen ndërhyrjeve
kirurgjikale që në fillimet e jetës së tyre.
Ndërkohë që rastin e faktorëve të tjerë dëmtues (duhani, alkooli dhe drogat) ata
mund të marrin masa dhe ti evitojnë, nuk mund të bëhet asgjë në rastin e ajrit të
ndotur.
Biodiversiteti, si një faktor i rëndësishëm në zhvillimin turistik në Shqipëri
Biodiversiteti si tërësi e llojeve dhe e ekosistemeve në një rajon apo në gjithë
rruzullin tokësor përbën faktorin më të rëndësishëm për zhvillimin turistik. Cënimi
i ekosistemeve si rezultat i aktiviteteve të ndryshme ekonomike e shoqërore përbën
një shqetësim të madh për njërëzimin në tërësi dhe shkencëtarët në vecanti. Vlera e
një biodiversiteti të lartë për njërëzimin jepet para së gjithash nëpërmjet funksionimit
të tĳ si stabilizator i biosferës dhe si burim direkt i prodhimit. Një nga prioritetet që
ka efekte të ndjeshme në biodiversitetin global është edhe turizmi. Nga studimet e
kryera është konstatuar se turizmi , sidomos kur ai zhvillohet në mënyrë masive në
ekosistemet e ndjeshme, sjell pasoja të rënda në natyrë dhe mjedis. Lëvizja turistike
kudo në botë shoqërohet krahas efekteve pozitive të karakterit ekonomik e financiar
edhe me shumë problem ekologjike, të rregullimit të territorit, të ndotjes së ujit e
të ajrit etj. Për të analizuar dhe nxjerrë në pah këto probbleme është e nevojshme
ndërmarja e hapave të mëposhtëm:
1. Identifikimi i gjëndjes së biodiversitetit në nivel global e rajonal si dhe e zonave
më të përhapura të llojeve dhe tipeve të ekosistemeve.
2. Analiza e veçorive cilësore dhe sasiore të turizmit sipas formave të shfaqjes së
tĳ (turizëm balnear, sportiv, kulturor, kurativ, rural (agroturizmi), tranzit, fetar)
dhe zonave të përqëndrimit në hapësirë.
3. Analiza e konflikteve ekzistuese midis biodiversitetit dhe turizmit, identifikimi
i faktorëve më të rëndësishëm të shuarjes së këtyre konflikteve.
Çdo specie përfaqëson një vlerë potenciale për njërëzimin, ashtu si edhe vet
ekosistemet e shëndetshme, tërësia e pasurisë gjenetike, llojeve, asaj të habitateve
dhe ekosistemet përfaqësojnë një thesar të madh që i siguron qënies njërëzore
plotësimin e nevojave për të tashmen dhe është esenciale për mbĳetesën e saj në
të ardhmen. Në qoftë se një ekosistem shkatërrohet është pothuajse e pamundur
që ta rikrĳosh atë apo ta sjellësh në gjëndjen e mëparshme. Pasoja e këtĳ fenomeni
paguhet nga njërëzit që jetojnë aty rreth e rrotull, të cilët jetesën e tyre e bazojnë
pikërisht në këto ekosisteme.
Vlerësimi i biodiversitetit.
Vendi

Numri i llojeve

Dendesia e llojeve

Llojet endemike

Biodiversiteti

Shqiperia

I larte

E larte

E mesme

I larte

Biodiversiteti në hapësirën bregdetare .
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Vendi

Shumellojshmeria
e llojeve ne teresi

Shumellojshmeria
e llojeve ne brigjet detare

Biodiversiteti

Shqiperia

e larte

e ulet

e mesme

Burimi:Ludwing Ellenberg-Ekoturismus, 1997
Pra sipas tabelës Shqipëria edhe pse një vend i vogël mesdhetar zotëron një florë
dhe faunë shumë të pasur, duke u përfshirë në vendet me biodiversitet të lartë. Zona
bregdetare e vendit tonë me një sipërfaqe prej rreth 7000 km2 ose 25% e territorit
të vendit, përbën një zonë me ndjeshmëri të madhe natyrore. Kështu humbjet dhe
shkatërrimet në habitate kanë qënë në këto dekadat e fundit faktori kryesor që ka
shkaktuar pasoja dhe rreziqe serioze për shumë lloje dhe shoqërime bimore dhe
shtazore. Tharja e kënetave dhe e zonave ligatinore, shpyllëzimet masive, ndotja
e ujit dhe ajrit, marrja e rërës në breg të detit për qëllime ndërtimi, tejpeshkimi,
turizmi fragmentar me ndërtime aty këtu pa leje,po bëhen gjithnjë e më tepër rrezik
serioz për habitatet dhe ekosistemet bregdetare. Një pjesë e madhe e dunave ranore
dhe e vegjetacionit të tyre janë zhdukur. Zonat e turizmit masiv janë bërë preh
e shkatërrimeve të ekosistemeve të tyre si rezultat i përdorimit intensiv turistik.
Pasojat më të mëdha të këtyre shkatërrimeve shprehen në :
1-Mbingarkesën e natyrës me ndërtime të ndryshme të destinacionit turistik.
2-Rritja e madhe e qarkullimit dhe trafiku i dëndur. Hapja e rrugëve të reja dhe
shpyllëzimet masive për këtë qëllim, kanë cënuar ekosisteme të tëra në zonat
turistike. Kësaj i shtohet edhe ndotja e ajrit nga trafiku i dëndur gjithnjë në rritje.
3-Intensiteti i madh i përdorimit të hapësirave natyrore për aktivitetet e kohës së
lirë në tokë dhe ujë. Kështu peshkimi, lëvizja me barka motorike, sipërfaqet e tëra
natyrore të shndërruara në fusha golfi, tenisi, hipizmi, skĳimi etj., kanë dëmtuar
habitate të tëra natyrore.
4-Mbeturinat dhe ndotja e natyrës. Çdo turist prodhon mesatarisht në ditë 0.9 kg.
mbeturina dhe harxhon rreth 250 litra ujë, madje deri në 600 litra në hotelet luksoze.
Uji i përdorur hidhet në shumicën e rasteve në mënyrë të lirë drejt lumenjve,
detrave apo liqeneve. Po kështu produktet plastike, shishet, qeset, kutitë etj., janë të
padegradueshme në rrugë biologjike dhe dëmtojnë e janë shkaktarë të rëndësishëm
të ndotjes në zonat turistike, duke degraduar jetën e gjallë dhe bukurinë e tyre.
5-Presioni fizik dhe social i banorëve vendas të zonave turistike. Gjatë sezoneve me
intensitet më të madh turistik dy deri trefishohet numri i banorëve në hapësirat e
turizmit masiv.
Zhvillimet e turizmit këto vitet e fundit kanë treguar se nevojitet një kombinim sa
më i mirë midis resurseve natyrore dhe turizmit, në mënyrë që ky i fundit të jetë
sa më jetëgjatë. Momentalisht Shqipëria duhet të shmangë rrezikun e një zhvillimi
spontan e kaotik të turizmit dhe të zhvillojë me kujdes turizmin në ato zona që
cilësohen akoma si të paprekura e me potenciale të veçanta natyrore, për një zhvillim
të mundshëm turistik të tyre në të ardhmen.
Ekoturizmi
Ekoturizmi përbën një model zhvillimi efektiv të qëndrueshëm në raportet njërinatyrë, por me kritere e disa rregulla të përcaktuara. Zhvillimi i qëndrueshëm jo
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vetëm për sot, por edhe për brezat e ardhshëm, si dhe qëllimi për të integruar dhe
pajtuar natyrën me njeriun, i japin këtĳ aktiviteti një natyrë humane, mbi këtë bazë
ai zhvillohet me disa parime të caktuara si:
1-Harmonizimi i nevojave për shfrytëzim ekonomik dhe argëtues me atë të ruajtjes e
rikrĳimit të mjediseve natyrore, sociale e kulturore. Në këtë kontekst kërkohet që me
projektet dhe preventivat planizuese të investitorëve, të bëhen vlerësime për pasojat
e projekteve të tyre, për ruajtjen e vlerave natyrore. Për këtë duhet:
Konsumim sa më pak mjedisi për ndërtime.Stile ndërtimi të harmonizuara dhe tipike
ndaj mjedisit dhe vlerave kulturore. Burime energjetike të pastra që nuk ndotin
mjedisin. Burime uji në standartet e pranuara në sasi dhe cilësi (300-500 litra në 24
orë për turistë). Infrastrukturë rrugore sa më e lehtë, funksionale dhe e larmishme.
Shërbime telekomunikacioni efiçente e të shumëllojshme. Largimi dhe trajtimi i
ujrave të ndotura. Bujqësi, pylltari e blegtori natyrore. Zonat shumë të ndjeshme
të paprekura ose në ekuilibër. Kontroll e zbatim ligjor korrekt. Raporte të drejta të
ngarkesës turistike (turistë/banor vendas 1/1 ,në kohën e pikut deri 2/1 ) etj.
2-Pajtueshmëria sociale e grupeve shoqërore dhe e vlerave, duke respektuar
individualitetet, traditat, ndryshimet dhe duke i integruar ato progresivisht. Në këtë
mënyrë ky lloj turizmi bëhet edhe bartës i emancipimit kulturor dhe qytetërimit
bashkëkohor. Këto grupe kanë një bazë të përbashkët të tyre, natyrën, njohjen,
dashurinë për të , ruajtjen e përtëritjen e saj. E rëndësishme është krĳimi i kulturës
turistike dhe respektimi i komunitetit lokal.
3-Zhvillimi i qëndrueshëm e afatgjatë. Kjo karakteristikë themelore e ekoturizmit përbën
edhe një parim të rëndësishëm të tĳ. Në të përfshihet si qëndrueshmëria e elementëve
ekologjikë, ashtu edhe ripërtëritja dhe ruajtja e vlerave kulturore. Kjo realizohet me
anë të përllogaritjeve të ndërhyrjeve, rigjenerimit të pasojave, limitimit të shtrirjes,
marjen parasysh të nevojave të brezave pasardhës ,ndërhyrjeve, përmirësimeve etj.
Përparësitë e ekoturizmit rrjedhin nga produkti i tĳ dhe rregullat që kërkohen të
zbatohen në të . Ekoturizmi është gjithëvjetor pasi elementët e natyrës ofrojnë praktika
të përhershme. Ekoturizmi nuk kërkon investime dhe shpenzime të shumta për tu
praktikuar, përveçse njohje, dëshirë dhe edukatë ekologjike,e cila mund të realizohet
përmes edukimit shkollor. Duke patur për bazë natyrën dhe disa aspekte kulturore,
ekoturizmi bëhet një rivlerësues, rigjenerues e mirëmbajtës i tyre. Ekoturizmi jo kudo
është i njohur dhe jo të gjithë kanë edukatën dhe ndërgjegjen ambientale. Prandaj
duhet zhvilluar hap pas hapi. Zhvillimi dhe rritja e popullsisë dhe nevojat për
turizëm po zvogëlojnë hapësirat e ruajtura dhe me vlera natyrore, duke kërcënuar
edhe ekoturizmin. Produktet ekoturistike janë krĳuar nga një kompleks faktorësh
natyrorë e shoqërorë, si të tillë ata përbëjnë pjesë të pasurisë kombëtare.
Shqipëria përbën rastin më të mirë për të praktikuar modelin ekoturistik të zhvillimit.
Kjo mbështetur në potencialet natyrore e kulturore të vendit, me vlera të rëndësishme
turistike, ku mund të zhvillohen llojet nga më të ndryshmet e lëvizjes turistike(p. sh
kanotazhi në kanionet e skraparit). Ekoturizmi , si model i kohës dhe i perspektivës
në zhvillimin e turizmit, respekton diversitetin natyror, social e kulturor.
Ç’farë na mëson tradita për mjedisin?
Në shqipëri është ruajtur me fanatizëm mjedisi dhe gjithcka që përfshihet në të.
Çdo gjë në natyrë ka një funksion të vetin, duke filluar që nga mikroorganizmat
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mikroskopike e deri te organizmat më të mëdha dhe shqiptarët për ta falenderuar
natyrën për benefitet e mara prej saj, përveç kulteve, realizojnë festa pikërisht për
frutet e natyrës.
Një festë që daton 3000 vjet më parë i është dedikuar pikërisht shegës në qytetin e
Lezhës. Shega është simboli i shëndetit e pjellorisë. Qysh në periudhat e hershme
ka ngelur zakon që nuses kur vjen në shtëpi për herë të parë i jepet një shegë, e cila
hapet për tu ngrënë nga çifti i ri, nënkuptohet që ky çift të jetë gjithmon i bashkuar
si kokrat e shegës e pjellorë. Por ky frut është numri një në radhën e gjith frutave,
përdoret për shumë lloj sëmundjesh, jo vetëm si frut por edhe gjethet e lulet e saj
(lufton arteriosklerozën, ndalon krĳimin e pllakëzave në enët e gjakut, trashjes së
gjakut, shkatërron qelizat kancerogjene, antioksidant i fuqishëm). Me të në Lezhë
gatuhen shumë lloj ushqimesh, që nga mishrat e deri te ëmbëlsirat (madje dhe gatime
të huazuara si pica). Gjithashtu është për tu evidentuar fakti që shega ka një formë të
tillë që nëse shihet me kujdes e kupton edhe pa asnjë informacion tjetër që është me
shumë vlera. Ajo në pjesën e sipërme të saj është në formën e kurorës mbretërore, që
shpjegon edhe arsyen që në zhargon ajo quhet fruti mbret.
Një festë tjetër që i dedikohet burimeve të natyrës është edhe festa e ullirit që
zhvillohet në zonën e Zadrimës. Ulliri njihet për vlerat e tĳ ushquese (vaji i ullirit)
dhe kurative (gjethet e tĳ). Kjo bimë shekullore është kultivuar shumë herët por
kulmin e arriti në periudhën e Skëndërbeut , i cili shkroi në Kanun për të,ku çdo
çift I ri detyrohej te mbillte drure ulliri. Në festën që organizohet për nder të ullirit,
në fund të vjeljes së tĳ, njërëzit paraqesin produktet e realizuara prej tĳ. Gjithashtu
realizojnë një larmi gatimesh me vajin e tĳ si dhe me kokrat e ullirit. Interesant
është fakti që pasi vilet ulliri, fshatarët e punojnë vëndin rreth e rrotull, si një lloj
përkëdhelje apo falenderimi që i bëhet pemës së ullirit.
Në ditën e verës, 14 mars sipas kalendarit Gregorian (1 mars sipas kalendarit Julian),
shqiptarët e riteve të ndryshme fetare shkonin herët në mëngjes në majat e larta
të maleve të tyre për të përshëndetur lindjen e diellit, i cili adhurohej nga ilirët si
perëndia e tyre e lashtë. Ajo ishte një festë mbarëshqiptare , që kremtohej si në veri
dhe në jug, por me nuanca të ndryshme sipas krahinave. Përshkrimin e parë për këtë
festë e kemi nga Faik Konica, i cili gati 100 vjet më parë shkruante:
Ç’është dita e verës? Eshtë dita në të cilën stërgjyshërit tanë, kur s’kish lindur edhe
krishtërimi, kremtonin bashkë me romakët dhe me grekët e vjetër, perënditë e lulevet,
të shelgjeve. Ata ndienin një detyrë t’u faleshin perëndive që sillnin këto mirësira.
Dhe ashtu lindi festa hiroshe që e quajnë dita e verës. Dita e Shën Gjergjit (23 prill)
kremtohej me panaire blegtorale nga shqiptarët e të gjitha riteve bashkërisht, jo si
adhurim për Shën Gjergjin, por si kult që për ta shënonte fillimin e ‘vitit veror’ ,
më saktë shtegtimin e bagëtive në kullotat malore. Dita e Shën Dhimitrit (23 tetor)
kremtohej jo si adhurim fetar për Shën Dhimitrin, por si kult për fillimin e ‘vitit
dimëror’, më saktë shtegtimin e tufave nga kullotat verore në ato dimërore.
Ç’farë mund të bëjmë në forcimin e ndërgjegjësimit të popullatës në mbrojtje të
mjedisit?
1. Ashpërsimi i ligjit për çdokënd që dëmton mjedisin.
2. Futja në kurrikulat shkollore, që në klasat fillore, të edukimit mjedisor si lëndë
mësimore e veçantë.
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3. Fushata ndërgjegjësue në media.
4. Fushata sensibilizuese në lokalitete pranë shkollave.
5. Nisma nga shkollat, administrata publike, ushtria për mbjedhje të sipërfaqeve
pyjore, kjo në vazhdimësi.
6. Kërkesa për klasa të gjelbëruara nga vetë shkollat (çdo nxënës do të ketë lulen e
vetë, që kujdeset gjatë gjithë vitit).
7. Prioritet në projektet kurrikulare dhe ndërkurrikulare në shkolla të kenë
ndërmarrja e praktikave mjedisore (Pse jo ndërtimi i serrave të vogla, ku është
mundësia, ku nxënësit kultivojnë perime, lule, fidanë etj.).
8.
Përcaktimi i nje dite festë kombëtare ku cdokush do të ketë detyrimin per të
mbjellë pemë në cilindo vend ku mungojnë të tilla.
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Urbanistika dhe arkitektura e qyteteve
Anila Marra
Paraqitja urbanistike e qyteteve
Gjatë Rilindjes Kombëtare pati një zhvillim të ndërtimeve urbanistike dhe
arkitekturore. Për këtë ndikuan faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Qysh në shek. e
XV, pushtuesit osmanë u perpoqën t’u jepnin atyre pamjen e qëndrave ushtarake të fortifikuara
të pajisura dhe me institucione të administrates dhe të kultures orientale islame* Qytetet
shqipëtare të përfshira në kuadrin e katër vilajeteve ndaheshin në:
a- Qytete të zonës bregdetare të Adriatikut, ku përfshiheshin Tivari dhe Ulqini deri
në vitin 1880, Shkodra, Lezha, Kruja, Durrësi, Kavaja dhe Tirana.
b- Qytete të zonës së bregdetit Jon, ku bënin pjesë Vlora, Saranda, Delvina, Parga,
Filati, Paramithia, Arta dhe Preveza.
c- Qytete të zonës së brëndshme të shqipërisë së Epërme, Qëndrore dhe të poshtme
ku përfshiheshin Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Tetova, Shkupi, Prishtina, Dibra,
Ohri, Struga, Elbasani, Berati, Korça, Tepelena, Përmeti, Janina dhe Gjirokastra.
Në paraqitjen e jashtme qytetet shqipëtare dallonin nga qytetet e zonës dalmatine dhe
danubiane pasi deri në shek. XIX rruajtën tiparet e qyteteve të mbyllura dhe të fortifikuara.
Në shek. XVII qytetet u kthyen në qendra të rëndësishme ekonomike-shoqërore,
kulturore dhe administrative. Qytetet u zhvilluan dhe nga ana urbanistike. Kjo
duket në shtrirjen territoriale të qyteteve dhe në krĳimin e lagjeve të reja të banimit.
Zgjerimi i rrethit urban dhe shtimi I numrit të dyqaneve, fuqizohej dhe pasuroj më
tej edhe qendrën ekonomike, pazaret. Urbanistika dhe arkitektura qytetare, e cila
pasqyronte ndërthurjen e stilit te vjetër mbizotërues të ndertimeve me elemetet e
reja të shfaqura gjatë kësaj periudhe, u ndikua edhe nga faktorë të tjerë të fuqishëm,
si gjendja e luftës kundër sundimit të huaj, anarkia feudale, fanatizmi dhe dallimet e
theksuara fetare, hakmarrja, zjarret, etj. Në fakt, sundimi i gjatë osman që ndikoi ne
jetën shoqerore e kulturore të vendit, la gjurmë të thella në strukturën urbanistike e
arkitektonike të këtyre qendrave.
Shtëpitë e qytetarëve vazhdonin të ishin të ndara në llagje sipas kultit fetar, ne
disa raste edhe sipas përkatësisë etnike. Ato ishin të rrethuara me mure të larta,
shpeshherë të pajisura edhe me oborre e kopshte të mbjellura me pemë dhe perime.
Rrugët e ngushta, të ndërtuara me kalldrëme dhe të pakanalizuara, degëzoheshin sa
djathtas e majtas, duke krĳuar rrugica të verbëra që përfundonin në portat e shtëpive
të nje fisi a gjinie. *A.Meksi, Ndërtimet e kultit mysliman në Shqipëri, “Studime
Historike”, nr.1,1980,fq.190
Grupimet e vogla të banimit dhe lagjet kishin kruĳuar në qendrën e tyre institucionin
e kultit, zakonisht xhaminë, shkollen fetare (mejtepin), varreza, çezmën ose pusin,
furrën e dyqaninsi dhe sheshet publike për çlodhjen e qytetarëve që bëheshin
zakonisht nën hĳen e rrapeve madhështore dhe simbolike. Çdo lagje, si të thuash,
ishte një botë e vogël e organizuar më vete dhe e pavarur ku mund të siguroheshin
nevojat kryesore të qytetarëve.
Qytetet dalloheshin edhe për elementet e një jete më të zhvilluar dhe më të ngritur
nga pikëpamja ekonomiko-shoqërore. Kjo dukej në rrugët dhe në sheshet qendrore,
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në urat prej guri që lidhnin pjesët e ndryshme të tyre, në banjat(hamamet) publike,
pazaret, bezistanet, hanet, karvansarajet e kullat e larta të sahatëve, në shkollat fetare
të kursit të ulët, në medresetë si dhe në shtëpitë e banimit të ngjitura ose jo me me
njëra-tjetrën etj. Udhëtarët dhe përshkruesit e huaj, diplomatët dhe njerëzit e tjerë
që vizituan Shqiperine në shekullin e kaluar dhe në fillim të shekullit XX, si me
materialet e shumta burimore, japin të dhëna të rëndësishme mbi paraqitjen e ketyre
qendrave gjatë kësaj periudhe.
Dibrën e Madhe për ndërtesat, e bukura, të ndërtuara nga duart e mjeshtërve vendës,
një arkitekt i huaj e cilësonte me fjalët <<Stamboll i vogël>>. Tiranën, konsuj, udhëtarë
e studjues të tjerë të huaj e kanë cilësuar si një qytet të bukur dhe të pastër, me
ndërtesa të mira dhe rrugë të gjera të kalldrëmta, me xhami të bukura të mbuluara
me piktura, me pazarin tërheqës dhe kullën e hĳshme të sahatit.
Berati, qytet I dritareve, i ndërtuar me kate, me shtëpi të bukura, të vendosura njëra
mbi tjetrën që duken sikur zgjasin kokën për ti treguar fytyrën diellit. Me lindjen
dhe zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste edhe qyteti shqiptar pësoi ndryshime
arkitektonike të dukshme sidomos në rindërtimin e pazareve dhe të çarshive, të
lokaleve publike, të institucioneve shtetërore, ndërtesave të banimit te borgjezisë
qytetare etj.
Komplekset e pazareve sikurse objektet dhe mjediset e tjera urbane me karakter
fetar e laik, në përgjithësi njohën një zhvillim më të lartë teknik dhe arkitekturor,
në krahasim me nivelin e ndërtimeve të mëparshme mesjetare. Urbanistika qytetare
paraqiste një mozaik të pasur ndërtesash të vjetra dhe të reja banimi si dhe objekte
nga më të ndryshme me karakter shtetëror, public, fetar dhe ushtarak.
Arkitektura popullore e banesave
Në arkitekturën popullore të kësaj periudhe një vend të rënësishëm zinin shtëpitë e
banimit. Si në qendrat e zonës bregdetare ashtu edhe në ato të pjesës së brendshme
të vendit, shtëpitë muhamedane dalloheshin nga ato të popullsisë kristiane. Shtëpia
muhamedane kishte forma dhe përmasa më të mëdha se banesa kristiane, prandaj
ajo vendosej në lagje që pushtonin sipërfaqe dhe zona të mëdha toke, të cilat mund
të zgjeroheshin edhe më tepër në kurriz të kopshteve, arave dhe livadheve të këtyre
qendrave.
Shtëpia muhamedane e pajisur me kopsht dhe oborr të madh të rrethuar me mure
të verbra të larta, kishte formën e një vile të veçuar, Brenda së cilës ndryhej jeta e
përditshme familjare. Banesa popullore shqiptare ishte një element i rëndësishëm
arkitektonik me forma dhe struktura të ndryshme që ishin pasojë e një diferencimi të
thellë shoqëror, fetar dhe krahinor.
Arkitektura e banesës shkodrane
Një ndër tipat më të shquar të banesës popullore në vendin tonë ishte shtëpia me
çardak. Kjo lloj shtëpie e njohur edhe në viset e tjera të Ballkanit dhe në ato të Azisë
se Vogël, gjatë shekullit XVIII-XIX, forma mbizotëruese dhe më tipike e banesës në
qytetin e Shkodrës. Shtëpia karakteristike shkodrane e vendosur zakonisht me fytyrë
nga jugu (dielli) është një banesë e madhe e ndërtuar mirë, me oborr dhe me depo
(haur) mallrash e stallë në katin përdhes, me një çardak të madh të hapur e dhomat
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e familjes sipër. Një kthesë shkallësh prej guri një-ose dy krahëshe e mbështetur në
qemerë dhe e mbuluar zakonisht nga streha e dalë e çardakut, lidh pjesën e poshtme
të shtëpisë me atë të sipërmen.
Porta dhe oxhaku në Shkodër, këto elemente të jashtme arkitektonike të kësaj
qendre, ruuanin ende një peshë e vlerë të madhe simbolike që lidhej me pozitën
shoqërore, politike dhe ekonomike të shtëpisë së qytetit shkodran gjatë periudhës
së Rilindjes. Familjet e medha të aristokracisë feudale muhamedane si edhe ato
të shtresave të tjera të pasura qytetare, u kushtonin një kujdes të veçantë këtyre
elementeve të arkitekturës së vjetër urbane. Shtëpia shkodrane e vendosur
zakonisht jo përballe hyrjes paraqet një tip të qëndrueshëm banese në formën e një
drejtkëndëshi, dykatëshe prej guri, me çati shumë të rrafshët të mbuluar me tjegulla.
Kati përdhes zakonisht ishte i pabanuar, mbasi shërbente si depo mallrash, qilar,
stallë bagëtish apo punishte e lidhur me artizanatin. Kati I sipërm fillonte me
çardakun e madh të hapur, me këtë element të lashtë panballkanik pa tavan, të
shtrirë mjaft thellë në brendësinë e shtëpisë. Tavanet prej druri, me plastikë të imët
dhe të cekët, qenë punuar bukur dhe stolisur me parvaze të profiluara me fusha
të vogla katrore, me yje, me rozeta te gdhendura me degë e gjethe kaktusi etj.
Oxhaku dhe porta e shtëpisë ishin simboli më I rëndësishëm arkitektonik i
aristokracisë së lartë qytetare, që paraqiteshin me forma të ndryshme dhe shumë
origjinale. Oxhaku i odës së mirë, i ndërtuar shpeshherë me allçi, formonte mbi
vatrën katërkëndëshe një tambur të lartë me diametër gati një metër në forme
konike, të rrumbullakët ose shumëkëndëshe.
Dhoma shkodrane, e quajtur <<oda e mirë>> përveç veshjes dhe stolisjes nga Brenda
me objekte të ndryshme-qilima, mindere, orendi bakri etj- në njërën faqe të murit
kishte të varura në sfondin e një sixhadeje të bukur edhe armët tradicionale të burrave
të shtëpisë të cilat pastroheshin rregullisht dhe ishin gjithnjë në gjendje gatishmërie.
Paraqitja e banesës në Shqipërinë e Mesme
Në Shqipërinë e Mesme banesat dhe objeketet e shumta urbane të trashëguara apo
edhe të ndërtuara gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare, dëshmonin gjithashtu sin
ë viset e tjera të vendit për një traditë të pasur ndërtimore, e cila shprehte qartë
njohjen dhe aftësitë e mëdha të mjeshtërve shqipëtarë në këtë fushë.
Në Krujë, në këtë qendër historike mesjetare të vendosur në faqen e malit të
Skënderbeut, në mes të një pylli ullinjsh shekullorë të gjelbëruar, të përshkuar nga
grupe selvish me ngjyrë të errët, dilnin në pah kupola mauzoleumesh, shtëpi të
bardha që shquheshin për arkitekturen piktoreske si dhe akropoli I rrethuar me mure
të larta ku qëndronin në një contrast miqësor kulla massive e sahatit dhe minareja
elegante e xhamisë. Veçori e kësaj banese unikale ishin përdorimi I dritareve dyfishe
në të gjitha mjediset e banuara, <<vetullorja>>, streha e gjerë mbi dritaret, si dhe
pikturat murale të brendshme dhe të jashtme.
Banesa tiranase me oborrin dhe kopshtin e madh të mbushur me pemë e perime, dallohej
për vëllimin e madh të <<shtëpisë së zjarrit>> në krahasim me dhomat e vogla dhe tepër
të thjeshta të fjetjes. Hajati dhe çardaku i saj në variantet e zhvilluara në lartësi, ishin
elementet karakteristike të kësaj banese. Banesa në forme katërkëndëshi kënddrejtë ishte
në mes të oborrit të madh, të rrethuar me mure, jot ë larta ndryshe nga ato të Shkodrës.
Në qendrat e tjera të Shqipërisë së Mesme --- Elbasan, Kavajë, Peqin --- sikurse edhe
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në Tiranë, qe mjaft e përhapur deri në fillim të shekullit XX, banesa e ulët dhe e
hapur me kat e quajtur <<dollmallĳe>>.
Arkitektura e banesës në Shqipërinë e Poshtme
Në Shqipërinë e Poshtme binte më tepër në sy arkitektura e banesave të Beratit,
Korçës dhe Gjirokastrës që dallonin nga njëra-tjetra për stilin dhe mënyrën e veçantë
të ndërtimit dhe të paraqitjes së tyre. Qyteti i lashtë i Beratit i vendosur në luginën
e quajtur Topallti dhe në grykën malore të përshkruar nga lumi i Osumit, kishte
nga mesi i shekullit XIX rreth 1800 shtëpi të banuara nga popullsi muhamedane dhe
kristiane.
Arkitektura e banesave popullore, të grumbulluara rreth shkëmbit të madh të
kështjellës legjendare, e bën qytetin karakteristik të Beratit të dallohet nga qendrat
e tjera të vendit. Nje ndër banesat me çardak më me vlerë në qytetin e Beratit ishte
shtëpia e Bezbiqëve, e ndërtuar në faqen e një kodre në lagjen e vjetër Evlek.
Banesa korçare e periudhës së Rilindjes me të gjitha variantet e saj, paraqiste tipin e shtëpisë
së shtresave të borgjezisë së vogël, të mesme dhe të lartë qytetare duke filluar nga shtresat
e zejtarëve të vegjël, të lirë dhe të korporuar deri tek tregtarët e mëdhenj dhe të pasur.
Korça në përgjithësi kishte shtëpi të vogla, përdhese me një kat si dhe banesa me
dy kate të ndërtuara sipas gjendjes ekonomike të pronave. Varianti më I thjeshtë
i shtëpisë korçare ishte tipi I banesës së vogël në formë katërkëndëshi. Hyrjet në
bodrum dhe në kat ishin të veçanta. Një shkallë guri çonte në një shesh të vogël para
hyrjes në kat.
Dhomat e aktit të poshtëm, të ndërtuara me mur të thjeshtë prej guri, shërbenin per
banim gjatë dimrit. Varianti me dy kate më i përhapur, ishte ai me dy dhoma anash
dhe me një sallon në mes, në katin e parë.
Në fund të sallonit, përballë hyrjes, ishin shkallët që çonin sipër në katin e
dytë, i cili kishte të njëjtën skemë ndërtimi si edhe kati i parë, por me sallonin
të pasuruar me erker. Banesa korçare me oborr të vogël e rrethuar me mure
jot ë larta guri ose me kangjëlla të punuara me shume mjeshtëri nga zejtarët
jevgj të qytetit, në shumicën e rasteve qe e vendosur me fytyrë nga rruga.
Qyteti i Gjirokastrës, i shtrirë në këmbët e Malit të Gjerë, është një nga qendrat e
rralla mesjetare ku ndërtimet më karakteristike u ruajtën deri në ditët tona. Një
faktor me rëndësi në përcaktimin arkitektonik të kësaj qendre ishte karakteri
fortifikues dhe mbrojtës i shtëpive të banimit. Shtëpia gjirokastrite e periudhës se
Rilindjes ishte një ndërtesë e lartë qytetare e fortifikuar, me disa kate. Oborret e
dyzuara të këtyre shtëpive ishin me mure të larta dhe me dyer të mëdha dhe të rënda.
Karakteristikë e shtëpisë gjirokastrite ishin edhe strehët e dala jashtë mureve për të
mbrojtur çatmatë e katit të sipërm nga lagështira.
Shtëpia gjirokastrite me shumë dhoma ishte e stolisur me zbukurime në dru, me
forma të thjeshta gjeometrike, me motive gjethesh apo frutash të gdhendura në
reliev të cekët nëpër dyert, tavanet, sergjenet, në dollapet e murit, divanet etj. Këtu
shpeshherë gjendej e gdhendur edhe shqiponja krahëhapur dykrenare. Oda e mikut,
më e madhja, 12 deri në 18 metra e gjatë edhe e mbushur me 12-15 dritare të dyfishta,
ishte më e bukura dhe më interesantja.
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Arkitektura dhe urbanistika e Janinës dhe e qyteteve të Çamërisë
Në Shqipërinë e Poshtme, të njohur edhe me emrin Epir**, me rëndësi ishin Janina,
qendra e administrative e pashallëkut (1822) dhe më vonë e vilajetit me të njejtin
emër; Filati, kryeqendra e Çamërisë si dhe qytetet e tjera të kësaj krahine të lashtë të
Thesportisë si Ajdonati, Margëlliçi, Parga, Arta e Preveza.
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Melodi në rrjedhat e historisë
Llazar Syziu
Kujdesi i njeriut për pasardhësit është një sjellje e tillë, e cila gjendet në format më
të thjeshta të jetës edhe në shumëllojshmërinë e botës së gjallë. Kujdesi i tĳ për
paraardhësit është një model i sjelljes shoqërore, të cilën nuk e gjejmë te gjallesat e
tjera. Kjo merr formën më të lartë në përkujdesin dhe ritet, që shoqërojnë momentet
e përfundimit të jetës dhe sidomos aktet ceremoniale të varrimit të trupit. Në qoftëse
kujdesi për të vegjlit ka qenë një domosdoshmëri biologjike e mbĳetesës në të gjitha
gjallesat ku kryhet, kujdesi për largimin ceremonial të paraardhësit të njeriut, duhet
të jetë i lidhur ngushtë me njohuritë e shumta të mbledhura nga përvoja jetësore
personale. Tregues për këtë janë ritet e ndryshme ceremoniale për njerëzit sipas
vlerës shoqërore të tyre.
Pavarësisht se dikush largohej nga jeta, njohuritë dhe qëndrimet e tĳ ishin ende
të nevojshme për grupin. Shpesh kujtimi për të vdekurin bëhej simbol i fuqisë,
shkathtësisë, dĳes, durimit dhe triumfit. Për simbole të virtyteve, shpesh njerëzit
merrnin qenie të tjera të gjalla, bimë apo kafshë. Jo rrallë për simbole janë përdorur
edhe objekte jo të gjalla. Mishërimi në simbole rriste forcën e besimit te njerëzit, i
përqëndronte ata dhe përmirësonte procesin psikologjik të tyre. Këto jepnin dendur
motivin për të këmbëngulur në një proces të caktuar, për rrjedhojë shpesh vilnin
frutet e fitores ndaj forcave të natyrës, apo të shoqërisë. Forca e besimit me të tillë
natyrë është e përfshirë në besimin pagan.
Grupet shoqërore të organizuara në këtë kohë nuk ishi shumë të mëdha. Njohuritë e
grumbulluara prej tyre për natyrën, po ashtu kishin vlerë të kufizuar, në kohë dhe në
hapësirë. Ndeshjet midis grupeve me besime në simbole të caktuara ishin të shpeshta.
Fryma luftarake bëhej kriter përcaktues për grupin. Si pasojë e këtyre ndeshjeve u
bë e mundur sundimi i një grupi mbi të tjerët, duke krĳuar atë bazë të përbashkët
për grumbullimin e njohurive dhe pasurive. Po ashtu paralelisht ndërtoheshin
forma organizimi shoqëror më komplekse se më parë. Konkurenca brenda grupeve,
gjithmonë dhe më të mëdha, nxirrte vazhdimisht njerëz me cilësi më të spikatura
në dĳe, drejtim, forcë dhe aftësi ushtarake, në praktikat e gjithfarllojshme për
shfrytëzimin e natyrës dhe të shoqërisë.
Pavarësisht se njohuritë për botën u shtuan mjaft, së bashku me këto edhe format
e transmetimit të tyre, bota ishte mjaft e madhe për t`u studiuar me organet e
shqisave të njeriut. Gjithashtu edhe mjaft e ndërlikuar. Besimi i pavarur, në simbole
të ndryshme, po e humbte gradualisht fuqinë. Sado të shumta të ishin simbolet,
përsëri ishte tepër i madh numri i njerëzve që zgjidhnin të njëjtin simbol si udhëheqje
shpirtërore.
Gradualisht simboli i përbashkët u bë pafuqishmëria për të njohur deri në fund botën
dhe për të zotëruar plotësisht atë. Besimi në një forcë mbinjerëzore, të plotfuqishme,
e cila realizonte rregullimin e proceseve dhe dukurive, filloi të merrte përmasa
gjithmonë dhe më të mëdha. Gradualisht u bë kthimi i saj në një simbol të dĳes
dhe forcës, drejtësisë dhe virtytit, aktualitetit dhe parashikimit. Kjo u realizua në
periudha të ndryshme kohore në grupe shoqërore mjaft të mëdha dhe që kishin
shtrirje shumë të gjerë. Detyrimi i përbashkët i njerëzve me besim të njëjtë, ishte
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vetëdĳësimi, njohja dhe nënshtrimi ndaj kësaj force të plotfuqishme. Qëndrimi ndaj
këtĳ besimi të përbashkët duhet të përfshinte sjellje në përputhje me normat më të
mira të gjithpranuara në moralin shoqëror. Njerëzit të cilët “visheshin” më mirë me
këto tipare, respektoheshin më tepër dhe konsideroheshin si zëdhënës të kësaj fuqie
të mbinatyrshme dhe të gjithpushtetshme. Ky besim ngadalë po bëhej gjithpërfshirës,
pavarësisht se emërtimi i kësaj fuqie në grupet e mëdha shoqërore do të ketë, ashtu si
deri në ditët e sotme emërtime të ndryshme. Më dendur këto emërtime kanë qenë të
gjinisë mashkullore, por nuk janë kursyer edhe emërtime të gjinisë femërore. Ky lloj
besimi i ri , gradualisht u bë mjaft unik dhe do të orjentonte shndërrimet shoqërorer
dhe natyrore, të një numri shumë të madh brezash njerëzor.
Me kalimin e kohës, rregullat e moralit shoqëror mbi sjelljen model në shoqëri, e
cila kënaqte edhe qëndrimet ndaj të plotfuqishmit, u përsosën më tej. Shtresa të
caktuara shoqërore, me interesa dhe kulturë të përcaktuar sociale, krĳuan rrymat
e tyre, gjithmonë këto të nënshtruara ndaj të plotfuqishmit. Megjithë përparësitë që
kishin këto rryma besimi, në krahasim me besimin pagan, ato mbetën të kufizuara
nga dara e fortë e moralit individual. Ato nuk mund të operonin me ligjshmëritë
shoqërore, të cilat përsëriteshin dhe përsëriteshin vazhdimisht, në trajta të caktuara
evolutive. Ka patur gjithmonë rite besimi me shtrirje mjaft të gjerë, të cilat si ideal të
tyre nuk kishin fuqitë e mbinatyrshme, por njerëz me cilësi morale përputhëse me
modelet më të mira të kohës. Zakonisht këtyre individëve u ndërtohej një kult i tillë
individual sa që shpesh shmangeshin elementët më të domosdoshëm jetësor të tyre.
Pra nga faktorë real fillestar, këta individë shndërroheshin në mite popullore.
Edhe bota e nënshtrimit ndaj të plotfuqishmit ka simbolet e saj. Këto simbole
përforcohen me ndihmën e veprimtarive rituale. Rite këto, që realizojnë në mënyrë
të vazhdueshme formëzimin e steriotipave shoqërorë mjaft të qëndrueshëm.
Vetësakrifikimi i vetëdĳshëm dhe i vullnetshëm i anëtarëve të besimeve të ndryshme,
flet më së miri për forcën e vullnetit që realizojnë njerëzit duke bashkëjetuar në grupe
të tilla. Tendencat e ndryshimit të botës natyrore dhe shoqërore prej një besimi të
caktuar, tregojnë më së miri, se shpesh këto modele të ekzistencës së grupit kanë
patur sukses në bashkërendimin e natyrës biologjike dhe shoqërore të njeriut.
Edhe sot bota është mjaft e madhe për t`u njohur, bile edhe me aparatura mjaft
të sofistikuara. E madhe dhe mjaft e ndërlikuar. Për t`u njohur plotësisht nuk
mjaftojnë edhe njohuritë e të gjithë brezave së bashku. Sa vjen edhe më i madh bëhet
numri i njerëzve, të cilët realizojnë shkollim të plotë. Natyrisht edhe diplomohen
në specialitete të veҫanta. Por zakonisht ata përvetësojnë elemente të veҫanta të
dĳes, sipas profesionit. Të paktë janë ata që ndërtojnë një botkuptim kompleks për
funksionin e botës sipas ligjeve natyrore. Në varësi të dĳes që disponojnë, shumica
e njerëzve ndajnë me njeri-tjetrin besimin e nënshtrimit ndaj të plotfuqishmit dhe
forcave të verbëra natyrore. Besimin mbi domosdoshmërinë e një morali të caktuar
si rrjedhoje e pozicionit nënshtrues. Fatkeqësisht cilësia e shkollimit që realizojnë
individët në institucione, trgon për një vullnet të pakët që njerëzit aplikojnë në
përvetësimin e plotë të dĳes. Jo vetëm sot por edhe nesër do të ketë me shumicë
individë të cilët ndajnë të tillë besim.
Sot ka rryma shoqërore të cilat realizojnë veprimet e tyre në përputhje me ligjet e
natyrës. Bile edhe kundërpërgjigjet për fenomene të thella shoqërore, i realizojnë
në përputhje me ligjshmëritë sociale. Ato janë relativisht më të reja, por edhe më
të shumta. Ashtu si rrymat e besimit, kanë ndërtuar institucione, organizime
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shtetërore apo perandori edhe këto nuk mbeten më prapa në shkallët e organizimit
që kanë realizuar. Roli i tyre në shndërrimet shoqërore dhe natyrore është tepër i
madh. Edhe konfuzioni që ato shkaktojnë kap vlera të larta. Në shumllojshmërinë
e tyre vërejmë dy prirje: “djathtas” dhe “majtas”. Djathtas, përkrahin fuqishëm
inisiativën individuale, mbështesim pronën private, duke justifikuar në këtë mënyrë
shumëllojshmërinë e niveleve ideore dhe materiale midis njerëzve. Krĳojnë kushte
për ekzistencën e konkurencës, si një element i rëndësishëm i cili mbart vlerat e tĳ
në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Shpesh kjo konkurencë arrin vlera aq të larta
sa e detyron shoqërinë të bëjë hapa mbrapa. Majtas kanë tendenca për krĳimin e
mardhënieve sa më të barabarta midis njerëzve, reduktojnë në minimum disponimin
dhe përdorimin e pronës private, duke krĳuar pengesa serioze për aplikimin
e inisiativave individuale dhe për rrjedhojë eleminimin e produktit që krĳon
konkurenca në zhvillimin e shoqërisë. Zakonisht veprimtaritë shoqërore udhëhiqen
nga pak njerëz. Planifikimi vetëm prej një grupi njerëzish, sado të ditur që të jenë ata,
nuk mund të barazohet me sukseset që mund të arrĳë një shoqëri me inisiativë të lirë
të anëtarëve të saj.
Në të dy drejtimet vërejmë prirjet e moderuara, të cilat pranojnë ndryshimin
shoqëror duke marrë parasysh funksionimin e shoqërisë me sa më pak kontradikta
në veprimtaritë e saj. Në të dy krahët vërehen shtresëzime radikale, të cilat ofrojnë
aplikimin e kërkesës për një kontroll të shpejtë dhe të plotë të shoqërisë. Fatkeqsishtë
në të dy krahët vërehen grupime ekstremiste, të cilat duke kërkuar ndryshim të
menjëhershëm në raportet ekzistuese shoqërore, shkaktojnë fatkeqsi të mëdha,
deri në eleminim fizik të anëtarëve të shoqërisë. Edhe alternativat fetare shfaqin
ekstremizëm të mprehtë në realizimin e veprimtarive të tyre.
Ekstremizmi nuk ka dhënë ndonjëherë rezultate të qendrueshme në funksionimin
shoqëror, megjithëse shpesh arrin t`i ndryshojë raportet shoqërore në mënyrë mjaft
të theksuar. Dëmet të cilat shoqërojnë këto ndryshime raportesh, i mjegullojnë
plotësisht arritjet e tyre.
Edhe bota e ndryshimeve në përputhje me ligjet e natyrës, ka simbolet e saj. Këto
simbole shoqërohen shpesh me slogane, të cilat përcaktojnë drejtimet më imediate
të lëvizjeve shoqërore. Edhe rrymat që mbështeten në ide shkencore për zhvillimin
e botës kanë përfaqësues të tyre, të cilët sakrifikojnë shumë nga vetja, aq shumë sa
ndonjëherë arrĳnë në vetmohim. Pavarasisht nga arritjet që kanë realizuar grupet
me platform të tilla ideore, besimi që ato përcjellin ndër anëtarët e tyre është tepër i
madh. Vetmohimi ashtu sikurse sjellja ekstremiste me kundërshtarët nuk ka vlerë për
hedhjen e themeleve të bashkëekzistencës në paqe për një kohë të gjatë. Në qoftëse
eleminohen nga gjiri i shoqërisë elemetët që kanë ide më të qarta dhe me besim më
të fortë në parashikimet e tyre për të ardhmen, atëhere kush do të mbetet për të
realizuar vazhdimësinë e ideve? Sa më të qarta të jenë pikëpamjet e parashtruara për
konsensus, aq më afatgjatë dhe e sigurt do të jetë bashkëekzistenca paqësore.
Njerëzit sot janë shumë afër me njeri-tjetrin, në sajë të komunikimit të fuqishëm
midis tyre. Shkëmbimi i ideve dhe përvojave, është në shkallën më të lartë. Përvojat
e fituara nga grupimet që përfaqësojnë ide apo besime të caktuara, të ndryshme, janë
të shumta. Shpesh aplikimi i përvojave të tyre, është analizuar duke veҫuar përbërësit
më të shëndetshëm moral dhe shoqëror. Në kushte të tilla shfaqet pluralizmi si
melodi e kohës. Kjo do të thotë, që të pranosh të tjerët të marrin pjesë në zgjidhjen
e problemeve, pavarësisht nga idetë kontradiktore që mund të kenë të mishëruara.
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Konsensusi dhe marrëveshjet nuk kanë qenë të pakta në historinë e botës njerëzore,
por ato më tepër janë konsideruar si një armëpushim i mundshëm, që përgatiste një
luftë të re edhe më të ashpër në të ardhmen. Pluralizmi demokratik kërkon të realizoj
praktika, të cilat sigurojnë paqen e qëndrueshme.
Grupimet, të cilat mbështeten në ide apo besime të ndryshme, njohin shembuj të
shumtë të detyrimit moral dhe fizik të njerëzve të tjerë që nuk ndajnë të njëjtat ide
dhe besime me ata. Këto imponime vërehen më të qarta kur platformat e ideve të
tyre, konsolidohen dhe fitojnë pushtet. Shumica e platformave ideore, të cilat janë
aplikuar deri tani, kanë dështuar. Kjo ka ndodhur jo si rezultat i cilësisë dhe forcës
së tyre. Kjo ka ndodhur dhe do të vazhdojë të ndodhi për sa kohë këto platforma
mbështesin interest e grupit, duke mos u kujtuar për eleminimin e kontradiktave me
të gjithë anëtarët e tjerë të shoqërisë.
Zhvillimet demokratike, kudo që vërehen, janë mbështetur te pluralizmi. Këto
zhvillime nuk janë rrjedhojë e shfaqjes së një besimi apo ideje të re në transformimet
e mundshme shoqërore. Pluralizmi demokratik ka të bëjë me aplikimin e praktikave
të tilla që realizojnë ekuilibrimin e faktorëve shoqërorë të në kohe të caktuar. Dendur
rryma të tilla nëpër tubime reklamojnë sloganet “liri” dhe “demokraci”. Problemet
që shfaqen në të tilla zhvillime shoqërore janë të shumta. Po veҫojmë dy prej tyre.
Së pari vërehet se i jepet liri veprimi ideve të reja, krejtësisht pa përvojë në ndeshjet
me problemet e praktikës. Kjo e banalizon fjalën liri. Kjo tendencë pjell anarshi
dhe destabilizim. Së dyti fitojnë të drejtën të vishen me petkun e demokracisë
qëndrime dhe veprime, të cilat bien ndesh në mënyrë të hapur me normat e moralit
shoqëror. Në mënyrë që zhvillimet shoqërore të realizohen me efikasitet, liri duhet
të fitojnë ato ide dhe veprime, të cilat janë sprovuar me problemet e praktikës. Po
ashtu qëndrimet dhe veprimet që vishen me petkun demokratik, duhet të jenë në
përputhje me lehtësimin e vazhdueshëm të veprimtarive kryesore të njerëzve gjetë
ndërveprimit reciprok.
Ekzistenca në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, e njerëzve me mosha të ndryshme,
me nivel njohje për botën të ndryshëm, me ide dhe besime të shumta, nuk lejon
mundësi ekuilibri të qëndrueshëm me ndihmën e sensibilizimit shoqëror, aq më
pak me ndihmën e forcës. Zbatimi i praktikave të rregulluara të pluralizmit, me
konsensus, ofron shpresa për një barazpeshim të faktorëve më të rëndësishëm të
kohës në të cilën aplikohen. Në shoqëri gjithmonë ekzistojnë njerëz më të zgjuar se
mesatarja e shoqërisë, të cilët shpesh kanë tendenca të abuzimit me liritë dhe të drejtat
e të tjerëve. Gjithashtu gjithmonë do të ketë individë më pak të zgjuar se të tjerët, të
cilët nuk arrĳnë të përfitojnë të gjitha të drejtat e tyre, megjithëse ato mund të jenë
fiksuar më së miri në formë institucionale. Duhet të jetë tepër e qartë për anëtarët
e një shoqërie, se liria e secilit individ mbaron atie ku fillon liria e tjetrit. Praktikat
konsensuale të pluralizmit janë një pengesë e sigurt që këto dukuri negative të mos
funksionojnë në baza grupi, apo edhe më keq, si shtrsëzime të gjera shoqërore.
Përcaktuese për prioritetet e grupeve të ndryshme në aktivitetet shoqërore, zakonisht
janë sasia dhe ashpërsia e kontradiktave ekzistuese në shoqëri. Në një shoqëri
me kontradikta të forta, dalin në krye grupet ekstremiste. Kur shoqëria ka tipare
të anarshisë, fitojnë rrugë të lirë veprimi rrymat radikale. Grupet me platforma të
moderuara, të cilat marrin parasysh më tëpër, kërkesat e anëtarëve të shoqërisë,
zakonisht dalin në krye, me anë të votës popullore, në periudha me kontradikta
relativisht të dobëta.
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Ne shqiptarët si komb, besimin pagan ia nënshtruam besimit të krishterë, që në
periudhën e lindjes së tĳ. Ky besim nuk lindi në trojet tona. Nisur nga përparësitë
që e shoqëronin, ai e spostoi besimin pagan, jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë
kontinentet. Organizimet e fuqishme osmane imponuan pjesërisht, jo vetëm në
Shqipëri dhe Ballkan, por edhe më gjerë, 500 vjet më parë , besimin mysliman, të një
grupi me shtrirje gjithashtu të madhe në botë. Pas pavarësisë së vendit tonë, rrymat
me ide shkencore për zhvillimin e botës lulëzuan shumë shpejtë. Si në të gjithë botën
ato e spostuan ҫdo rrymë besimi nga qeverisja e drejtpërdrejtë e shoqërisë. Pas luftës
së dytë botërore këto të fundit ia lanë vendin ekstremizmit të majtë. Ekstremizëm i cili
zbuti mjaft kontradikta, por njëkohëssht u bë shkaktar i lindjes së mjaft kontradiktave
të tjera. Pas viteve 1990 vendi lëkundet në prehërin e pluralizmit demokratik.
Si përkrahës dhe mbështetës të rrymave më të gjera të besimit dhe të ideve shkencore
në organizimin e shoqërisë, vendi ynë krĳon mundësi të mëdha që me ndihmën e
konsensusit pluralist demokratik, të hedhi bazat për një bashkëekzistencë paqësore
të qëndrueshme. Të krĳoj mundësi për zhvillim dhe mirëqenie të popullit shqiptar.
Frute këto, me të cilat do të shperblehen ata breza shqiptarësh, që do ta kërkojnë të
përparuarën, të mirën dhe të qëndrueshmen, jo vetëm në përvojën e pasur brenda
vendit, por kudo ku ekzistojnë përvojat dhe arritjet më të mira në organizimet
shoqërore botërore.
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Emërtimet e bimëve, drurëve, shkurreve dhe pemëve ne shqipen dialektore
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Lindita Bejte
Universiteti “ Aleksandër Xhuvani” Elbasan;
Fakulteti i Shkencave Humane, Master i Shkencave “Gjuhësi”
Abstrakti
Punimi i mëposhtëm është përgatitur si tezë për mbrojtjen e gradës “Master i Shkencave”
në fushën e gjuhësisë. Objekti i këtĳ punimi është studimi i terminologjisë së taksonomisë
së botanikës popullore shqiptare dhe grumbullimi e inventarizimi i emrave të bimëve dhe
pemëve në shqipen dialektore.
Materiali i shfrytëzuar për punimin i përket tërësisht shqipes popullore dhe është grumbulluar
nëpërmjet vjeljes së punimeve dialektore që janë botuar në organet tona shkencore për një
periudhë relativisht të gjatë (nisin nga vitet ’50 dhe vazhdojnë deri në vitet ’90). Materiali
është i bollshëm dhe jep mundësinë të krĳohet një përfytyrim i saktë për mënyrën se si ka
“ndihmuar” gjuha shqipe për t’u krĳuar një korpus i tërë fjalësh që emërtojnë familje, klasa
apo lloje të caktuara të bimëve, madje edhe të specieve, nga njëra anë, dhe se si ka “operuar”
gjeniu popull për të njohur taksonominë e bimëve dhe për të shfrytëzuar mjetet gjuhësore për
t’i shënuar ato, nga ana tjetër.
Është e qartë se, veç që materiali që do të përpunohet është shumë i gjerë (rreth 2587 terma),
edhe tërësia e problemeve gjuhësore që mund të diskutoheshin është, gjithashtu, shumë
e gjerë. Ndaj, duke pasur parasysh destinacionin e këtĳ punimi, ne kemi zgjedhur që të
paraqesim këtu vetëm një pjesë të problemeve që materiali faktik mund të ofrojë. Kështu
është bërë kujdes që të jepet sa më e plotë lista e emërtimeve, e folmja apo grupi i të folmeve
ku janë gjetur, mënyra se si janë përftuar emërtimet, si dhe ndonjë veçori morfologjike apo
fjalëformuese të tyre.
Në këtë mënyrë bëhet e kuptueshme se kjo punë as që mund të mendohet si një punë e
përfunduar, por, siç edhe jemi të ndërgjegjshëm, sapo ka nisur.
Shpresojmë se një ditë do të kemi mundësinë t’i rikthehemi për ta pasuruar e për ta plotësuar
sa më shumë të jetë e mundur, duke besuar në mbështetjen dhe ndihmën e pedagogëve të
Departamentit të gjuhës në Univesritetin “A. Xhuvani”.
Fjalët kyçe: Shqipja dialektore, E folme, Fjalor, Analizë fjalëformuese.

Hyrje
Ky punim, në përputhje me natyrën e materialit, përbëhet nga pesë kapituj, në të
cilët është paraqitur leksiku i botës bimore në shqipen dialektore.
Në kapitullin e parë janë paraqitur emërtimet e gjetura për bimët barishtore, barërat,
barishtet, misrit, grurit dhe duhanit duke dhënë sasinë e fjalëve të gjetura, krahinën
ku janë gjetur, mënyrën se si janë përftuar emërtimet, ndonjë veçori morfologjike a
fjalëformuese e tyre dhe fjalori.
Në kapitullin e dytë janë paraqitur emërtimet e gjetura për drurët dhe shkurret. Është
dhënë sasia e fjalëve të gjetura, krahina ku janë gjetur, mënyrën se si janë përftuar
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emërtimet, ndonjë veçori morfologjike a fjalëformuese e tyre dhe fjalori.
Në kapitullin e tretë janë paraqitur emërtimet e gjetura për pemët frutore, duke
dhënë sasinë e fjalëve të gjetura, krahina ku janë gjetur, mënyrën se si janë përftuar
emërtimet, ndonjë veçori morfologjike a fjalëformuese e tyre dhe fjalori për secilën.
Në kapitullin e katërt janë dhënë emërtimet e gjetura për kërpurdhat. Për këto është
dhënë numri i fjalëve të gjetura, krahinat ku përdoren ndonjë veçori morfologjike a
fjalëformuese e tyre dhe fjalorthi.
Në kapitullin e pestë me titullin “Bostanore”, janë paraqitur emërtimet e gjetura për
pjeprin dhe kungullin. Për këto është dhënë numri i fjalëve të gjetura, krahinat ku
përdoren, ndonjë veçori morfologjike a fjalëformuese e tyre dhe fjalorthi.
Pas shpjegimit të secilës fjalë të paraqitur në fjalorth është dhënë krahina nga e
cila kjo fjalë është vjelë. Ato fjalë, të cilat nuk e kanë krahinën nga janë vjelë, janë
fjalë të vjela nga Aleksandër Xhuvani ose nga Ilia Mitrushi, pasi jo të gjitha fjalët e
mbledhura nga këta autorë e kishin krahinën nga ku janë vjelë.
Vjelja e fjalëve ka qënë shteruese. Për vjeljen e materialit terminologjik është
konsultuar një material i bollshëm. Si pikë referimi për hartimin e këtĳ punimi kanë
qenë studimet bibliografike të bëra nga Palok Daka dhe kërkimet në “Bibliografia
Kombëtare e RPSSh Artikuj të periodikut shqiptar”. Botim i Bibliotekës Kombëtare,
Tiranë, duke filluar nga viti 1958 e me radhë deri në vitin 1984. Është vazhduar me
buletinet shkencore nga viti 1949 dhe botimet e çdo viti deri në vitin 1963, studimet
filologjike duke filluar nga viti 1961 dhe botimet e çdo viti deri në vitin 1994, disa
botime të “Gjuha jonë” të viteve 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992,
1993 si dhe gjashtë botimet “Dialektologjia shqiptare”.
Në këto botime është vjelë fjalori i dhënë për çdo të folme të studiuar, materiali
leksikor i mbledhur në krahina të ndryshme nga gjuhëtarë të ndryshëm si dhe nga
bashkëpunëtorë të ndryshëm të Institutit të Dialektologjisë, gjithashtu është vjelë
dhe fjalori i botuar në të gjitha botimet e “Studime Filologjike” me fjalë të mbledhura
nga Aleksandër Xhuvani.
Gjeografia e fjalëve përmbledh pothuajse të gjitha krahinat e Shqipërisë, 66 krahina.
Ato janë: Nikaj - Mërtur; Bregdet i Poshtëm; Pukë; Mat; Pogradec; Dibër; Myzeqe;
Vlorë; Përmet; Gollap; Krujë; Malësi e Krujës; Gryka
e Madhe e Dibrës; Bregu i Matës; Ishulli i Lezhës;
Ishulli i Shëngjinit; Tomorricë; Peshkopi; Skrapar;
Kastrat; Fier; Tiranë; Gramsh (Tunjë); Kelmend; Vilë
e Kalisit të Lumës; Rranxat e Mbishkodrës; Has;
Çerem; Valbonë; Rragam; Durrës; Arrni; Strelcë; Polis;
Mirditë; Postribë; Dogançë; Kavajë; Luzni e Dibrës;
Hot; Reç - Dardhë e Dibrës; Muzinë; Peqin; Zagori;
Seman; Mallakastër; Devoll; Shkrel; Kurvelesh; Shpat;
Sarandë; Kërrabë; Gjirokastër; Kolonjë; Tropojë;
Myzeqe e Vlorës; Berat; Sulovë; Danglli; Lurë; Dumre;
Konispol; Elbasan; Krasniqe, Gash, Bytyç (Tropojë);
Bajzë, Rjoll (Shkodër); Korçë; Bregu i Bunës. Këto
zona po i japim edhe në hartë, si më poshtë:
Studimet e të folmeve të veçanta, si dhe mbledhja
e fjalëve në krahina të ndryshme janë bërë nga këta
gjuhëtarë: Mehmet Çeliku, Emin Lafe, Menella Totoni,
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Androkli Kostallari, Mitat Hoxha, Xhabir Topalli, Agim Çausholli, Hamit Vata,
Rabĳe Xira, Fiqirĳe Çollaku, Kahreman Ulqini, Vangjo Gusho, Riza Berberi, Kristaq
Nanushi, Veli Dedi, Enver Zeneli, Jani Nushi, Dhimitër Mino, Ptoleme Nushi, Jorgji
Gjinari, Romeo Durolli, Fatos Rrapaj, Musa Muho, P. Tase, Nikollë Lleshi, Bahri Beci,
Gjovalin Shkurtaj, Haredin Xhaferri, Hilmi Kolgjegja, Gani Zyko, Naunka Lëngu,
Xhavit Mëzezi, Sadik Kalaja, Petrit Basho, Palok Rrotani, Shefqet Hoxha, Xheladin
Gosturani, Shefqet Hoxha, Nasho Nathanaili, Miço Samara, Androkli Naqellari,
Vasil Malo, Gramoz Hajdini, Fatmir Muçaj, Dhori Qirazi, Abdyl Sula, Mihal Krimçe,
Qemal Haxhihasani, Spiro Floqi, Esat Braha, Janko Ballamaçi, Llesh Rushaj, Pavlli
Haxhillazi, Dhimitër Shuteriqi.
Mund të themi se në këtë punim, i cili kishte si qëllim të paraqiste leksikun e botës
bimore në shqipen dialektore, është dhënë një fjalor me rreth 2587 fjalë që i përkasin
bimëve, barërave, barishteve, drurëve, shkurreve dhe pemëve frutore.
Si pikë qëndrore e kërkimeve bibliografike kanë qenë studimet bibliografike të
bëra nga Polak Daka dhe kërkimet në “Bibliografia Kombëtare e RPSSh, Artikuj të
periodikut shqiptar”. Botim i Bibliotekës Kombëtare, Tiranë, duke filluar nga viti
1958 e me radhë deri në vitin 1984.
Janë vjelë fjalë nga 65 krahina të ndryshme të vendit tonë. Vjelja e fjalëve, është bërë
në fjalorthet e dhëna në fund të studimeve të bëra rreth të folmeve të ndryshme, por
edhe nga materialet leksikore të mbledhura në krahina të ndryshme dhe të botuara
në “Studime Filologjike”, “Buletine Shkencore”, “Gjuha jonë”.
Emërtimi i bimëve është bërë sipas dy kritereve të ndryshme,
1.
sipas kuptimit dhe 2- sipas formës.
Emërtimi i bimëve sipas kuptimit është bërë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në
mënyrë të figurshme. Një pjesë e madhe e këtyre emërtimeve janë togfjalësha, pjesa
tjetër janë fjalë të parme. Togfjalëshat janë të formuar: emër + emër në rasën emërore,
p.sh. bar vesh, bar urovi, bar shkëmbi, bar mjalti; emër + emër në rasën rrjedhore, p.
sh. bar grash; emër + mbiemër, p.sh. bar i zi, bar kokërrbardhë, bar luleverdhë. Emër
+ emër me parafjalë, p.sh. bar me fare, bar me kalli, bar me kokë. Emërtimet janë
bërë në bazë të vetive të bimës: sipas ngjyrës së lules apo të frutit p. sh. luleverdhë,
kokërrkuq; sipas aromës që lëshon lulja e bimës p. sh. qelbës; sipas lëngut që ka bima
në kërcell e në gjethe p. sh. qumështore e vogël, bar qumështi; sipas shĳes së lëngut të
kërcellit p. sh. pajamël, pajidhët, bar i idhët; sipas madhësisë së bimës ose pjesëve të
veçanta të saj p. sh. rrodhe e madhe, qumështore e vogël; sipas vendit ku mbĳnë p. sh. lule
shkëmbi, kërpudhë druri; sipas kohës kur pjekin frutet p. sh. lule akshami, borzilok dimri,
vjashtale; sipas vetive të kërcellit të bimës p. sh. ngjice, dredhje, dredhëz; si pëlqehen
nga kafshë apo insekte të veçanta p. sh. bar blete, elb kuajsh; sipas ngjashmërisë që ka
bima me formën e një pjese të trupit të një kafshe a të një bime tjetër p. sh. sygjarpën,
vesh daci, kampul, gjuhë lope, vesh gomar, leshmace. Disa bimë, kryesisht barishtore, kanë
gjetur një përdorim të gjerë në mjekësinë popullore, të tilla barishte, për lehtësim
dhembjesh ose mjekim plagësh, janë përdorur prej kohësh e përdoren edhe sot.
Emërtimi i tyre lidhet me sëmundjen kundër së cilës përdoren p. sh. si, bar gulçi, bar
përdhesi, luledhëmballë, bar gjaku, bar veshi, bar shpretke, bar morthi, bar sysh, bar ethesh,
bar zemre.
Përsa i përket fjalëformimit, përveç fjalëve të parme, dallohen edhe të prejardhuara,
me parashtesa janë të pakta fjalët si, p. sh. parashtesa - s (spurthullaq), - stër
(stërkungull). Shumica e fjalëve të prejardhura janë me prapashtesim. Disa nga
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prapashtesat kryesore janë: - (a)ç (gjemaç); - (a)s (sybardhas); - ëz (urdhëz); - je
(dredhje); - uq (kashtuq); -imë(rrallimë); - kë (rabushkë); - ake (dusharake); - ore
(qumështore); - ale (vjeshtale); - are (rrokullare); - c (pshtiellc).
Në emërtimet e përbëra dallojmë kompozita të zbërthyeshme në emër + emër në
rasën rrjedhore dhe kompozita emër + emër në rasën emërore, ndërkohë me të
dy gjymtyrët sipas një krahasimi, p. sh. buzëdele, bishtderri, bishtdhelpre, këmbësorrë,
kokëdosa, sykau, veshlepuri, veshgomari, bishtdaci, bishtgomari, bishtkali etj. Këtu hyjnë
edhe kompozitat e përbëra nga emër + mbiemër, gjymtyra e parë e të cilave emërton
pjesë të bimës (edhe në mënyrë të figurshme), kurse gjymtyra e dytë (mbiemri)
shënon tipar të kësaj pjese; p. sh. lulebardhë, luleverdhë, kallimadhi, halëgjatë, fletëgjatë,
kryeartëz, lulegjarpër, kokërrkuq, zemërkuq etj.
Edhe tek emërtimet për lisin, frashërin, dushkun e qarrin dallojmë një sasi më të mdhe
të emërtimeve me fjalë të parme, më pak me togfjalësha, emërtime të prejardhura dhe
emërtime të përbëra. Klasifikimi i emërtimeve edhe tek këta drurë mund të bëhet
sipas kuptimit e sipas formës. Emërtimi i drurëve sipas kuptimit është bërë kryesisht
në mënyrë të drejtpërdrejtë. Një pjesë e madhe e këtyre emërtimeve janë togfjalësha,
fjala e varur e të cilave është përcaktor që shënon veti ose karakteristikë të drurit, p.
sh. frashër i bardhë, frashër i zi. Janë gjetur edhe emërtime njëfjalëshe të formuara me
kompozita me një e dy fjalë përcaktuese, ku fjala emërtuese shënon veti të drurit, p.
sh. dushkakuq, bungëbutë etj.
Përsa i përket ndërtimit morfologjik të emërtimeve dallojmë: emërtime të parme, p.
sh. çops, bungë, dushk, bulgër etj.
Tipi parashtesor është i rrallë, kurse tipi prapashtesor është më i shpeshtë. Dallojmë
parashtesat: s - sbutë, të - tëbutë, c - cbutë.
Nga prapashtesat përmendim: - shtë: butishtë, - ak: fillak, - tuer: rrushatuer, - tirë:
ashpëtirë.
Tek emërtimet e përbëra do të përmendim kompozitat: emër + mbiemër: qarrabutë
(qarr + butë), emër + emër: bungëleshe (bungë + leshe), emër + mbiemër + mbiemër:
qarrtbutvogël (qarr + but + vogël), qarrtbutmadh (qarr + but + madh).
Edhe tek emërtimet e druve mbizotërojnë fjalët e parme. Edhe këtu lënda është
klasifikuar sipas dy kriteresh: sipas kuptimit dhe sipas formës. Emërtimet
sipas kuptimit janë bërë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Një pjesë e madhe e këtyre
emërtimeve janë togfjalësha, fjala e varur e të cilave është një përcaktor që shënon
veti ose karakteristikë të drurit, p. sh. shkozë e egër, shkozë e larme etj. Më të pakta janë
emërtimet njëfjalëshe të formuara me kompozita, ku fjala emërtuese shënon një veti
të drurit, p. sh. mërinëbutë. Shumica e emërtimeve të gjetura për drutë janë me fjalë të
parme si, p. sh. panjë, hide etj. Gjatë klasifikimit sipas formës është ndjekur ndërtimi
morfologjik i emërtimeve, ku dallohen:
-Emërtime të parme, p. sh. krekës, lar, vith etj.
-Emërtime të përbëra. Ky grup përfshin një numër të vogël emërtimesh, p. sh. emër
+ emër: shurrëpelë, emër + mbiemër: shkozëbardhë (shkozë + bardhë).
-Emërtimet e prejardhura janë të pakta.
Edhe për shkurret janë gjetur më shumë emëtime me fjalë të parme, p. sh. boshtër,
mbretë, miedër etj. Edhe kjo lëndë është klasifikuar sipas dy kriteresh:
1 - Sipas kuptimit, 2 - Sipas forms.
Emërtimi i shkurreve sipas kuptimit është bërë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në
mënyrë të figurshme. Emërtimet me karakter të figurshëm janë më të pakta. Janë
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kryesisht togfjalësha, në të cilët fjala e varur ka kuptim të figurshëm, p. sh. ferrëshejtani
etj. Emërtimet me kuptim të drejtpërdrejtë me togfjalësha janë të paktë, p. sh. bar
ngjitës, bar varrës etj. Njëfjalëshe kemi p. sh. dredhëzë. Në emërtimet njëfjalëshe
të formuara me kompozita, ku fjala emërtuese shënon një veti të drurit dallojmë
fjalët: tulkuq, shikakuq etj. Janë gjetur edhe disa emërtime në të cilat të dyja gjymtyrët
shërbejnë si krahasim, p. sh. krend lepuri, dorëzoje etj. Gjatë klasifikimit sipas formës
është ndjekur ndërtimi morfologjik i eëmrtimeve. Këtu dallohen: emërtime të parme,
që përbëjnë numrin më të madh të emërtimeve, p.sh. gjunjëzë, lothatë, hymell etj.
Emërtime të përbëra. Ky grup përfshin një numër të vogël emërtimesh, p. sh. emër
+ mbiemër: tulkuq (tul + kuq), farëkuq (farë + kuq). Emër + emër : dorëzoje (dore +
zoje).
Për bimën e misrit janë gjetur emërtime të ndryshme, të cilat janë klasifikuar:
Për kallirin e misrit janë gjetur këto emërtime: boçkë, tomak, kall, gall, rrum, çyçkë,
palcar, kalli, kaç, rryl, rrome, keall, kallojn, kallz, koçol, guru, koçol, macurr, maçok,
tomak, kalorash, saliva, kalls, koçane, rrboçe, karabush, kallëp, kros, xhorek,
mishtrishte, rëmishtë, boçkë, bokël, tomaku, tramak, rrome, sirmë, gozhitë, gruçkë,
kacarrum, karrumpull. Për kallirin e misrit me fara të rralla janë gjetur këto emërtime:
kros, kaçok, ribig, ralla, rrallosh, kacel, rrallojc, rrallojs, rralls, rrallosh, cirok, burma,
bërçuk, dhëmbërosh, rralluk.
Për lëpushkat që mbështjellin kallirin e misrit janë gjetur këto emërtime: lpushkë,
rabush, lovezhgë, gazhot, boç - misri, buçuki, kasht, kozhup, shtup, vesh - a, lëpusha,
kashtrub, bushic - a, lëpushk - a, kamuçe - ja, lëpushk - a, bushic - a (Sarandë),
lëpushka, gëzhutë, lëpushk - a, mishtrishte, gazhot, cepallkë, bishtajë, bushicë,
bushirë, llapë, shushël, gazhot.
Për lulen e misrit janë gjetur këto emërtime: galli, kaçup, xhufa, msheis, tufa, kite,
rrezhde (thekët dhe pistili lules së misrit), kaçup, kaçupi, çybe, kaçup, rrezhde
(thekët dhe pistili i lules së misrit), xhvetë, pulastër.
Për mustaqet e misrit janë gjetur këto emërtime: sirëm, ύth, sirmë, pelçuke, pelçe,
flok misri, mjekërz, krasht, xhufk - a, café - a, gafë.
Për bimën e grurit janë gjetur emërtime të cilat janë vënë në bazë të ngjyrës së grurit:
grunabardhë, grunakuq, grunabarll, mustaqezi, kuturli i bardhë;
të madhësisë së kokrrës grunamadh, gruni i math, kocombol si dhe emërtime për
kallirin e grurit ushtër, mishtrishtja, kite -kitja, kapullonjëz, kallz, kide, kalli, keallë,
kallzi, sirmë.
Këto emërtime kanë qenë të ndryshme në krahina të ndryshme. Për bimën e duhanit
janë gjetur emërtime të ndryshme në krahina të ndryshme për fletët e bimës së
duhanit, për duhanin e fortë, për fidanin e duhanit etj. Për ullirin janë gjetur emërtime
të ndryshme për ullirin që përdoret për vaj, për ullirin që ka shumë tul, për ullirin
kokërrvogël dhe për ullirin e egër. Për arrën janë gjetur emërtime të ndryshme në
krahina të ndryshme për: sharkun e arrës janë gjetur këto emërtime: guluvexg - a,
lëkastër - a, levexg - a, gjvozg - a, guzhoj, gavel - a, gazhot, bulazhgë, guzhup - a, kacvol i, gzhojë, gzhitë, guackë, guall, guaskë, gërvozhdë, glackë, gloxhë, zhgarr, zhargë, zhgujkë,
sbargjishte, gollovexhga, vllezhgë.Për arrën të cilës i del thelbi kollaj janë gjetur këto
emërtime: arrë rukë, gajse, gajge, gajkës, gajre, bërsake, lukur, gjajkë, ce:sh - a, gojollë.Për
arrën që i del thelbi me vështirësi janë gjetur këto emërtime: pufkë, gungçe, gungë,
firuke, fyçkë, fyl, fyryke, gjuksh, gorrcë, gurrçe, gjurgë, rur - a, xhu:kth, gura. Për mbulesën
jeshile të arrës janë gjetur këto emërtime: boçill, boçkë, sherkë - u, çoçanik, lvoreja, zhulli,
107

zhgaul.Për kokrrën e arrës pa mbulesën jeshile janë gjetur këto emërtime bizërr, rukë,
kaçkë, kakruk, korkosurkë, krakruk, kakrauk, kakëruk, hapgoje.Për arrën e qëruar janë
gjetur këto emërtime: arra ruka, ruckë, gocël, kokruk, kokosh.
Për mollën, dardhën, fikun dhe rrushin janë gjetur emërtime, të cilat janë vënë në
bazë të karakteristikave të frutit, p. sh. formës së tĳ, p. sh. (fik) rrotëllar, (mollë)
rrethe, (dardhë) rrotje, (rrush) i gjatë etj. Sipas ngjyrës së frutit: moll e bardh, fik
murrës, (dardhë) kuqëlë, rrush larush. Sipas kohës së pjekjes: (moll) verore, (dardhë)
dimrake, (fik) dimnuer, (rrush) dimarak. Sipas shĳes: moll e amël, (dardhë) sheçere,
(rrush) ujcak. Janë gjetur emërtime për mollën e egër (mollçë, mollsinë, diviake,
diviaçkë). Për dardhën e egër (goricë, dardhishtë, dardhëce, dardhishka, dardhore, gorrica,
morris, dardhishta, dardhë e egër, dardhukël, gorric, gorishte, gorricë).Për rrushin e egër
(rrush larush, larushkë, larushku, gres, hunrale, rdhi e egër).
Janë gjetur emërtime të ndryshme në krahina të ndryshme për kokrrën e fikut të
pjekur shumë (palu:k, pupac, pu:ta, rreka, rreli, rrekëza, burmë, pasha, rreke, rrelle, rreshke,
ciproi, caplaje, reka, rrekazt, burzëm).
Për kokrrën e fikut të papjekur (fikth, trakalic, carge, pistarak, mbop, sallatap, mbup,
mallatape, bufk, calle, mufk, tum, popel, buf, cangur, mufe, mup, topë, rrencak).
Për veshin e rrushit janë gjetur këto emërtime: rropulli, top rrushi, pulvesh, vesh, vile,
rrushi kalivuc, rrapen - rrapan, tops, veringe, grec, lestar, rrëfona, greza, vaster, grezhdeja,
kryqës, bĳak, kopan, veshak, cep, kalavesh, rrez, rrupce, rrypce, rruva, vile, xhumblek,
skacavere, fren, ropan, gres.
Është dhënë dhe fjalëformimi për secilën prej tyre, ku është vënë re se formime
parashtesore nuk ka ose janë të rralla.
Formimet prapashtesore janë të shumta, disa nga prarashtesat janë: - cak (rrencak),
- ishte (dardhishte), - ie (longie), - ore (beharore, verore, strumullore, dimërare), -je
(brezje, merje, gushtje, korrikje, rrotje), - ël (lëngël, kuqël, rrathël, barkël, bishtël), - lë
(gushtelë, kuqlë, verdhëlë), - çe (tulçe, dajçe), - kë (çërrkë, meçkë), - ake (dimërake,
gushtarake, vjeshtake), - are (bishtare), - se (ujse), - ce (ujce), - ës )rrotës, kërrabës,
bishtës, murrës) etj. Tek fjalët e përbëra janë gjetur këto mënyra formimi:
emër + mbiemër: dardhbardh, thërrimevogël, kërrabëzi, buzgatë etj.
emër + emër: dardhmoll, bishtdhelpër, rrushkale etj.
emër + emër + mbiemër: koshpulbardh, koshpulkuqe etj.
Tek fjalëformimi i emërtimeve të gjetura për pemët frutore është vënë re edhe
dukuria e konversioni. Me anën e prapashtesave dhe të konversionit, nga emra janë
formuar emra të tjerë, p. sh. nga emri verë + prapashtesa - ore, është formuar emri
verore, nga emri dimër + prapashtesa - or, është formuar emri dimëror. Nga emri
rreth + prapashtesa - çe, është formuar emri rrethçe. Nga emri lëng + prapashtesa - ël
ose - lë janë formuar emrat lëngël dhe lëngle. Nga mbiemri i kuq + prapashtesa - lë,
është formuar emri kuqlë. Nga folja qelb + prapashtesa - s, është formuar emri qelps.
Po kështu janë formuar edhe fjalët: kryqës, tops, murrës plasanik, brezje, kulaçkë,
vojs, rrethçe etj. Për kërpurdhën janë gjetur 24 emërtime të ndryshme. Përsa i përket
fjalëformimit dallojmë fjalë të parme si, p. sh. bukël, kofil, mogë, mufkë, pufkë; fjalë të
prejardhura si, p. sh. dervishkë, fushkë, të formuara këto me prapashtesën -kë (dervish
+ kë, fush(ë) + kë); me kompozitë, p. sh. barrkuqe (barr + kuqe), barkkuqe (bark + kuqe);
dhe togfjalësha si, p. sh. çadra gabelësh, kërpudhë derri, kërpudhë druri, kërpudhë thëllëze,
kërpudhë gjarpri, kërpudhë vërbackë.\
Për pjeprin janë gjetur 30 emërtime të ndryshme. Përsa i përket fjalëformimit dallojmë
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fjalë të parme si p.sh. bostan, brash, kajun, kombisht; fjalë të prejardhura si, p. sh.
dimarak, dyllavec, kungullaç. Emërtimet janë vënë në bazë të vetive a karakteristikave
të bimës, p. sh:
Kohës së pjekjes: dimarak, dimërak.
Sipas ngjyrës: dyllavec
Sipas formës së vendosjes së vendosjes së farave: farashuk
Për bostanin e papjekur janë gjetur këto emërtime: brash, callangur, cangull, kakaviç,
kallangiç, kallongiç, kolomiç, kombisht, kullungaç.
Për bostanin e pjekur janë gjetur këto emërtime: blluzgë, shqelebon.
Për kungullin janë gjetur 36 emërtima të ndryshme. Përsa i përket fjalëformimit,
dallojmë fjalë të parme si, p. sh. çarp, çërpë, çup, grreç, lana, larë, polik, poç etj. Fjalë të
prejardhura si, p. sh. bosnjak, lakrorës.
Materiali leksikor i gjetur dhe i grumbulluar ka qenë i madh dhe sasia e gjërave
që mund të studioheshin mund të ishte më i madh, por qëllimi kryesor i këtĳ
punimi ishte paraqitja në një fjalor i gjithë terminologjisë së botës bimore në shqipen
dialektore.
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Teoria e numrave që nga lashtësia e deri më sot
Besmir Hoxha
“Megjithatë është e çuditshme që të gjithë ata që studiojnë
me seriozitet Shkencën e Teorisë së Numrave,
pushtohen nga një lloj pasioni për të.”
CARL FRIEDRICH GAUSS

Teoria e Numrave ka si objekt kryesor studimi, të paktën në trajtën e saj elementare,
numrat e plotë, në veçanti numrat natyrorë, vetitë e tyre si dhe marrëdhëniet që
i rregullojnë ato. Bëhet fjalë për një nga zonat më të rëndësishme dhe interesante
të Algjebrës ne veçanti, dhe të Matemaikës në përgjithësi, “për mbretëreshën e
Matematikës” siç thotë Gauss, e cila paraqet gjithashtu një interes të madh edhe për
sa i përket rrugës historike që ajo ka ndjekur qysh nga fillimi i krĳimit e deri më sot.
Sot Teoria e Numrave është një shkencë e zgjeruar dhe ndahet në 3 drejtime, që
emërtohen nga mjetet matematike që përdorin:
1Teoria Klasike e Numrave, që përdor metoda të pastra teorike numerike.
2Teoria Algjebrike e Numrave, që përdor metoda algjebrike dhe në veçanti
teorinë e idealeve dhe fushave algjebrike.
3Teoria Analitike e Numrave, që punon me metodat bazë të analizës dhe në
veçanti të funksioneve komplekse.
Koncepti i numrit, i lindur si nevojë e njeriut akoma primitiv, për numërim dhe matje,
ndoqi një rrjedhë të mahnitshme zhvillimi dhe evoluimi nëpër shekujt e historisë së
njerëzimit. Momente të rëndësishme të kësaj rrjedhe ishin kapja dhe futja e konceptit
abstrakt të numrit, si dhe shpikja e veprimeve me numra. Këto veprime, rezultate të
nevojës për zgjidhjen e problemeve të jetës së përditshme, fillimisht ishin konkrete
dhe numrat paraqesnin objekte konkrete. Me kalimin e kohës, u bë i konceptueshëm
dhe i kuptueshëm edhe karakteri abstrakt i veprimeve, domethënë që rezultati i
një veprimi është i pavarur nga objektet të cilave iu referohen numrat. Me futjen e
veprimeve abstrakte lind nevoja të studiohen vetitë e tyre, të formulohen rregulla që
do të përcaktojnë procedurën e kryerjes së veprimeve dhe të përcaktohen kushtet e
nevojshme për zgjidhjen e problemeve. Në kuadrin e kësaj procedure të studimit të
veprimeve dhe vetive të tyre, shfaqet nevoja e studimit të vetë numrave, e formulimit
të rregullave për marrëdhëniet që kanë midis tyre, e përcaktimit të vetive të tyre dhe
të ndarjes së tyre në kategori sipas vetive që kanë, në mënyrë të tillë që të bëhet e
mundur studimi i çdo kategorie më vete.
Krĳimi dhe zhvillimi i teorisë së numrave si një shkencë më vete matematike,
është vepër e matematikanëve grekë të lashtësisë. Pitagorianët, të parët që u morën
seriozisht dhe sistematikisht me numrat, emërtuan “Kontabilitet” shkencën që merret
me studimin e veprimeve dhe llogaritjet me numra. Ndërsa shkencën që merret me
studimin e vetive të numrave dhe të marrëdhënieve që i rregullojnë ato, e quajtën
“Aritmetikë”. Këto emërtime mbetën edhe gjatë periudhës së Mesjetës dhe vetëm nga
fundi i shekullit XV këto dy degë u bashkuan me emrin e përbashkët “Aritmetikë”.
Sot, në veçanti në Angli dhe SHBA, termi “Aritmetikë” përdoret me kuptimin e aftësisë
dhe teknikës së kryerjes së veprimeve me numra dhe zgjidhjes së problemave, ndërsa
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pjesa teorike e studimit të numrave dhe të vetive të tyre njihet me termin “Teoria e
Numrave”.
Është e njohur se Tali dhe Pitagora (shek.VI p.e.s) konsiderohen si themeluesit e
Aritmetikës. Pitagorianët bënë shumë studime sistematike rreth numrave natyrorë,
të cilëve u dhanë veti konkrete, përcaktuan marrëdhëniet që i rregullojnë dhe i ndanë
në kategori të ndryshme si p.sh. numrat çift, numrat tek, numrat e thjeshtë, numrat
e përbërë, numrat perfektë, numrat miq etj. Pitagorianët ishin ata që të parët lidhën
numrat me Gjeometrinë. Ata futën numrat shumëkëndësh si dhe treshet Pitagoriane.
Kontributi i Platonit në zhvillimin dhe evoluimin e mëtejshëm të teorisë së numrave
ishte mjaft i rëndësishëm. Shkolla e famshme “Akademia” që ai krĳoi, dha kontribut të
rëndësishëm jo vetëm në teorinë e numrave por edhe në matematikë në përgjithësi.
Studimi i numrave merr trajtë shkencore dhe bëhet më shumë sistematik nga
periudha e Euklidit (330-270 p.e.s). Në veprën e tĳ “Fillimet”, një vepër stacion në
historinë e matematikës përfshihet teoria e numrave siç u zhvillua nga Pitagorianët,
Platoni dhe “Akademia”. Gjithashtu, në “Fillimet” paraqitet për herë të parë teoria
sistematike e pjesëtueshmërisë së numrave nayrorë, me ndërtimin e algoritmit të
Euklidit. Me ndihmën e këtĳ algoritmi u zgjidhën edhe dy probleme të rëndësishme:
teorema themelore e teorisë së numrave dhe problemi i gjetjes së P.M.P. të dy ose më
shumë numrave natyrorë. Në librin 8 të “Fillimet”, Euklidi vërtetoi se ekzistojnë një
pafundësi numrash të thjeshtë. Në librin 9 ai jep një metodë për ndërtimin e gjithë
tresheve Pitagoriane.
Kontributi i Arkimedit në zhvillimin e mëtejshëm të teorisë së numrave mund të
konsiderohet si e rëndësishme, kryesisht për origjinalitetin e metodave që zbatoi.
Arkimedi kishte kuptuar konceptin e numrit të pafundëm dhe në librin e tĳ “Shkëmb
ranor” formulon përkufizime dhe parime për numrat sado të mëdhenj.
Një tjetër matematikan grek, kontributi i të cilit në zhvillimin dhe evoluimin e
mëtejshëm të teorisë së numrave mund të konsiderohet si përcaktues është Diofanti.
Ai jetoi në Aleksandri në shekullin e dytë ose të tretë p.e.s. dhe një nga veprat e tĳ,
“Aritmetika” ndikoi kaq vendosmërisht te matematikanët e mëvonshëm, saqë ata e
quajnë “babai” i Algjebrës. Vepra “Aritmetika” përbëhet nga 13 libra, nga të cilët sot
kanë shpëtuar vetëm 6. Është një vepër e rëndësishme dhe origjinale, me të cilën
ndërmerret me mjaft sukses një sistematizim i problemeve të mëdha të teorisë së
numrave të kohës së tĳ.
Pas Diofantit dhe deri në Rilindje nuk u bë ndonjë progres në drejtim të zhvillimit
të teorisë së numrave. Disa përpjekje u bënë në Indi ku Brahmagupta (shek.VII) dhe
Baskara (shek.XII) dhanë metoda të përgjithshme për zgjidhjen e ekuacioneve të
Diofantit të trajtës ax2 + b = cy2, xy = ax + by + c, ku a, b, c N.
Gjatë shekullit XVII fillon një periudhë e re e zhvillimit të teorisë së numrave që i
dedikohet kryesisht matematikanit të madh francez Pierre de Fermat (1601-1665). Me
punimet e Ferma-së, fillon teoria e re, bashkëkohore dhe moderne e numrave. Këto
punime i kanë bazat e tyre në punimet e matematikanëve të vjetër dhe sidomos të
Diofantit, veprat e të cilit i kishte studiuar sistematikisht. Madje, edhe teorema e
madhe Ferma e kishte zanafillën në problemën 8 të librit II të “Aritmetika” i cili
thoshte: “Të zbërthehet katrori i një numri në dy katrorë numrash.” Ferma shkroi
në anë të faqes së librit “Aritmetika” problemin: “Zbërthimi i një kubi në dy kuba,
një fuqie të katërt ose në përgjithësi një fuqie të n-të në dy fuqi të n-ta, n > 2, është e
pamundur dhe kam gjetur një vërtetim, por ana e pashkruar e faqes është e vogël
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që ta nxërë”. U gjet një vërtetim i Ferma-së për n = 4 dhe një vërtetim i Ejler-it për n
= 3. Në vitin 1825 Legendre dhe Dirichlet e vërtetuan për n = 5. Lamé e vërtetoi për n =
7. Në 1908 Paul Ëolfskehl depozitoi në Akademinë e Shkencave të Gegingen 100.000
marka si shpërblim për atë që do të vërtetonte teoremën Ferma. Ky problem mbeti si
problem i hapur për mjaft kohë dhe u deshën të kalojnë 350 vjet deri sa në vitin 1994
ky problem u zgjidh nga matematikani anglez A.Ëiles.
Pas Ferma-së, emrat e mjaft matematikanëve të mëdhenj lidhen me zhvillimin e
teorisë së numrave, si p.sh. Euler (1707-1783), Lagrange (1736-1813), Legendre (17521833), Gauss (1777-1855), Dirichlet (1805-1859) etj.
Ferma nuk kishte publikuar pothuajse asgjë. Vepra e tĳ u bë e njohur nga shënimet
e tĳ dhe letrat që u dërgonte matematikanëve të tjerë të kohës së tĳ. Vepra e parë
në teorinë e numrave që u publikua në vitin 1798 ishte e Legendre. Më vonë Gausi
publikoi veprën “Diskutime Aritmetike” me të cilën hodhi bazat jo vetëm në teorinë
e numrave por edhe në degë të tjera të matematikës.
Leonard Ejler zbatoi metodat e analizës matematike për studimin e problemeve të
teorisë së numrave, prandaj ai konsiderohet si krĳues i “Teorisë Analitike të Numrave”.
Ejler, në përpjekjet e tĳ për të vërtetuar teoremën Ferma, krĳoi teorinë e “formave
kuadratike”. Gjithashtu, Ejlerit i dedikohet edhe funksioni numeriko-teorik r (n) dhe
“Teoria e rrathëve”.
Në fillimet e shekullit të kaluar, teoria e numrave që u krĳua dhe u kultivua nga
grekët e lashtë dhe kishte angazhuar seriozisht matematikanët më të rinj evropianë,
pati një zhvillim të madh nëpërmjet veprave të matematikanit gjerman C.F.Gaus.
kontributi i tĳ në zhvillimin e teorisë bashkëkohore të numrave është mjaft i madh.
Gausi krĳoi teorinë e njëvlershmërive, tregoi ligjin e të anasjellës që kishte formuluar
Ejler dhe duke studiuar format kuadratike futi shumat e njohura Gaus që janë mjaft
të dobishme për studimin e problemeve në teorinë e numrave. Gjithashtu, Gaus
duke përgjithësuar idetë e Euklidit për pjesëtueshmërinë, krĳoi teori të veçantë për
pjesëtueshmërinë e numrave të plotë kompleksë të njohur si numra Gaus.
Nga periudha e Gausit dhe deri më sot janë bërë kërkime të rëndësishme për çështje
të teorisë së numrave, të cilat ndihmuan mjaft në zhvillimin e mëtejshëm të saj si
dhe në studimin dhe krĳimin e degëve të tjera matematike si p.sh. teoria algjebrike
e numrave, teoria e numrave algjebrikë dhe transhendentë, teoria e përafrimeve
diofantike, analiza kombinatorike, teoria probabilitare teorike e numrave, teoria e
funksioneve të plota etj. Megjithatë, mjaft probleme të teorisë së numrave mbeten
ende të pazgjidhura edhe në ditët e sotme.
Sistemet e numërimit
Teoria e Numrave është një nga degët më të vjetra të matematikës. Objekt studimi
i Teorisë elementare të Numrave është bashkësia e numrave natyrorë N ose në
përgjithësi bashkësia e numrave të plotë Z. Për këtë studim shpesh është e dobishme
të konsiderojmë Z si nënbashkësi të një bashkësie më të ngjeshur siç është bashkësia
e numrave racionalë Q.
Njeriu ka përdorur në shekuj një shumëllojshmëri simbolesh për të paraqitur numrat.
Si simbolika më e hershme mund të konsiderohet ajo që numrave u korrespondonte
fjalë. Madje në shumë gjuhë të lashta, disa numrave u viheshin në përkatësi fjalë
kuptimet e të cilave shprehnin sasi simbolike. P.sh. fjala që jepte kuptimin “fushë”
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u përdor për të simbolizuar numrin 1, fjalët që u korrespondonin kuptimeve “sytë”,
“krahët” etj. për numrin 2, “trifil” për 3, “dorë” për 5 e kështu me radhë.
Me zhvillimin e njerëzimit, nevoja e krĳimit të simboleve për gjithnjë e më shumë
numra po bëhej gjithnjë e më urgjente. Këto simbole duhet të ishin të thjeshta në
përdorim dhe në shkrim dhe të tilla që të kombinuara në mënyrë të përshtatshme të
jepnin në mënyrë të thjeshtë, të saktë dhe të qartë numra të tjerë sa më të mëdhenj
që të ishte e mundur.
Nga të dhënat historike që kemi në dispozicion del se popujt e parë që përdorën
simbolikë të thjeshtë dhe praktike për të paraqitur numrat ishin egjiptianët e vjetër,
shumerët, asirianët, babilonasit, indianët, kinezët, kretasit , grekët e vjetër, romakët
etj. Të gjithë këta popuj ndërtuan disa simbole të veçanta për të paraqitur numra
konkretë (si p.sh. numrat 1, 10, 100 etj.) dhe në vazhdim ndërtuan ose simbole të
reja ose kombinuan të mëparshmet për të paraqitur numra të rinj. Për lehtësi, ndanë
bashkësinë e numrave që përdornin në kategori të cilat sot njihen si klasa (rende).
Një simbol i veçantë paraqiste njësinë e klasës dhe luante rol në klasën së cilës ai i
përkiste.
Ekzistonin forma të ndryshme numërimi që dalloheshin nga simbolika që përdornin,
nga ndarja e numrave në klasa, mënyra e shkrimit të numrave të tjerë, nga vlera që
kishte çdo simbol në lidhje me pozicionin e tĳ te numri etj. Këto forma numërimi
njihen sot si Sisteme Numërimi.
Në çdo sistem numërimi numri i njësive të një klase që jep një njësi të klasës më të
lartë pasardhëse quhet bazë e sistemit.
Nga sistemet më të njohura të numërimit, sisteme më perfekte konsiderohen ato që
kanë:
1Simbol të veçantë për çdo numër më të vogël se baza e sistemit.
2Me kombinim të këtyre simboleve të veçanta paraqesin cilindo numër tjetër
të sistemit sado i madh qoftë ai.
3Vlera e çdo simboli nuk është gjithmonë e njëjta, por varet nga pozicioni që
ka ky simbol te numri.
Një sistem i tillë numërimi është edhe ai që përdorim sot dhe që ka si bazë numrin
10 dhe për këtë ai quhet dhjetor. Ka simbol të veçantë për çdo numër më të vogël
se baza. Këto simbole janë 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 që paraqesin njësitë e thjeshta (të
njësheve) ose njësitë e klasës së parë. Simbolet 1, 10, 100, ... paraqesin përkatësisht
njësitë e klasës së parë, të dytë, të tretë etj. Dhjetë njësi të klasës së parë japin një njësi
të klasës së dytë që quhet dhjetëshe dhe simbolizohet me 10, e kështu me radhë. Baza
e sistemit luan rol kryesor dhe përcaktues në sistemin të cilit i përket dhe për këtë
sistemi quhet në varësi të bazës si:
dhjetor, kur baza është 10.
binar (dyor), kur ka bazë 2.
pesor, kur ka bazë 5.
n-or, kur ka bazë n, n N, n > 1.
Pra, sistemet e mësipërme të numërimit kanë karakteristikat e mëposhtme:
1Ka një bazë. Baza e sistemit është një numër natyror, e zëmë g, më i madh se
njësia dhe i tillë që g njësi të një klase na japin një njësi të klasës më të lartë pasardhëse.
Baza është karakteristikë e sistemit.
2Çdo shifër që përdoret për të shkruar një numër në sistemin me bazë g, duhet
të jetë më i vogël se numri g. P.sh. shifrat e sistemit me bazë 10 janë 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
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7, 8, 9. Shifrat e sistemin me bazë 7 janë 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; të sistemit me bazë 2 janë 0,
1 e kështu me radhë.
3Për çdo klasë të sistemit ekziston një njësi e klasës, e cila luan rol bazë në
klasën së cilës i përket. Çdonjëra prej këtyre njësive është e barabartë me ndonjë fuqi
të bazës së sistemit. P.sh. për njësitë e klasës së parë, të dytë, të tretë kemi:
Në sistemin dhjetor: 100 = 1, 101 = 10, 102 = 100, 103 = 1000, ...
Në sistemin pesor: 50 = 1, 51 = 5, 52 = 25, 53 = 125, ...
Në sistemin binar: 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, ...
Në sistemin me bazë g: g0 = 1, g1 = g, g2, g3, ...
4Shifrat e çdo numri nga e djathta në të majtë, paraqesin numrin e njësive
të klasave përkatëse. P.sh. te numri 3547, shtata tregon numrin e njësive të thjeshta
(të njësheve), 4 tregon numrin e njësive të klasës së dytë (të dhjetësheve), 5 tregon
numrin e njësive të klasës së tretë (të qindësheve), 3 tregon numrin e njësive të klasës
së katërt (të mĳësheve). Kështu numri 3547 ka: 7 njëshe, 4 dhjetëshe, 5 qindëshe dhe
3 mĳëshe.
5Shkrimi i çdo numri bëhet në mënyrë të tillë që çdo shifër e numrit të tregojë
numrin e njësive të klasës përkatëse dhe është i barabartë me prodhimin e saj me
njësin ë e klasës përkatëse sipas pozicionit të saj. Numërimi bëhet gjithmonë nga e
djathta në të majtë.
Veprimet e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjesëtimit të numrave të paraqitur
në ndonjë sistem numërimi me bazë g, g N, g > 1 bëhen me të njëjtat teknika që kemi
përdorur edhe në sistemin dhjetor, vetëm se këtu, kur rezultati i ndonjë veprimi të
ndërmjetëm është më i madh se baza e sistemit, atëherë numri që mbajmë në mendje
është aq sa herë baza hyn tek ai rezultat. P.sh., kryejmë veprimet e mëposhtme:
(120321)5 + (230434)5 ; (53241)7 – (24345)7 ; (11220)3 · (1201)3.
(120321)5
+ (230434)5
––––––––––
(401310)5

(53241)7
– (24345)7
––––––––––
(25563)7

(11220)3
· (1201)3
––––––––––
11220
+ 10021000
+ 11220000
–––––––––––––
(22022220)3

Për të kryer ndonjë veprim midis numrave të cilët janë të paraqitur në ndonjë
sistem me bazë g, mund të shkruajmë numrat në sistemin dhjetor, kryejmë veprimet
përkatëse në këtë sistem dhe pastaj rezultatin e kthejmë në sistemin e dhënë me bazë
g.
Ushtrime
1- Të paraqiten numrat e mëposhtëm në sistemin dhjetor:
(234516)7; (12012)3; (1011001)2; (4323140)5.
(234516)7 = 2·75 + 3·74 + 4·73 + 5·72 + 1·71 + 6·70 = 2·16807 + 3·2401 + 4·343 + 5·49 + 1·7 +
+ 6·1 = 33614 + 7203 + 1372 + 245 + 7 + 6 = 42447.
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(12012)3 = 1·34 + 2·33 + 0·32 + 1·31 + 2·30 = 1·81 + 2·27 + 0·9 + 1·3 + 2·1 = 81 + 54 + 0 + 3 +
+ 2 = 140.
(1011001)2 = 1·26 + 0·25 + 1·24 + 1·23 + 0·22 + 0·21 + 1·20 = 1·64 + 0·32 + 1·16 + 1·8 + 0·4 +
+ 0·2 + 1·1 = 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 89.
(4323140)5 = 4·56 + 3·55 + 2·54 + 3·53 + 1·52 + 4·51 + 0·50 = 4·15625 + 3·3125 + 2·625 +
+ 3·125 + 1·25 + 4·5 + 0·1 = 62500 + 9375 + 1250 + 375 + 25 + 20 + 0 = 73545.
2- Të paraqiten numrat 42; 563 dhe 2371 të sistemit dhjetor në:
a)
Sistemin binar.
b)
Sistemin me bazë 5.
c)
Sistemin me bazë 7.
a) Numri (42)10 në sistemin binar:
42 : 2 = 21 (0); 21 : 2 = 10 (1); 10 : 2 = 5 (0); 5 : 2 = 2 (1); 2 : 2 = 1 (0); 1 : 2 = 0 (1)
Pra, kemi (42)10 = (101010)2.
Numri (42)10 në sistemin me bazë 5:
42 : 5 = 8 (2); 8 : 5 = 1 (3); 1 : 5 = 0 (1)
Pra, kemi (42)10 = (132)5.
Numri (42)10 në sistemin me bazë 7:
42 : 7 = 6 (0); 6 : 7 = 0 (6)
Pra, kemi (42)10 = (60)7.
b) Numri (563)10 në sistemin binar:
563 : 2 = 281 (1); 281 : 2 = 140 (1); 140 : 2 = 70 (0); 70 : 2 = 35 (0); 35 : 2 = 17 (1);
17 : 2 = 8 (1); 8 : 2 = 4 (0); 4 : 2 = 2 (0); 2 : 2 = 1 (0); 1 : 2 = 0 (1)
Pra, kemi (563)10 = (1000110011)2.
Numri (563)10 në sistemin me bazë 5:
563 : 5 = 112 (3); 112 : 5 = 22 (2); 22 : 5 = 4 (2); 4 : 5 = 0 (4)
Pra, kemi (563)10 = (4223)5.
Numri (563)10 në sistemin me bazë 7:
563 : 7 = 80 (3); 80 : 7 = 11 (3); 11 : 7 = 1 (4); 1 : 7 = 0 (1)
Pra, kemi (563)10 = (1433)7.
c) Numri (2371)10 në sistemin binar:
2371 : 2 = 1185 (1); 1185 : 2 = 592 (1); 592 : 2 = 296 (0); 296 : 2 = 148 (0); 148 : 2 = 74 (0);
74 : 2 = 37 (0); 37 : 2 = 18 (1); 18 : 2 = 9 (0); 9 : 2 = 4 (1); 4 : 2 = 2 (0); 2 : 2 = 1 (0);
1 : 2 = 0 (1)
Pra, kemi (2371)10 = (100101000011)2.
Numri (2371)10 në sistemin me bazë 5:
2371 : 5 = 474 (1); 474 : 5 = 94 (4); 94 : 5 = 18 (4); 18 : 5 = 3 (3); 3 : 5 = 0 (3)
Pra, kemi (2371)10 = (33441)5.
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Numri (2371)10 në sistemin me bazë 7:
2371 : 7 = 338 (5); 338 : 7 = 48 (2); 48 : 7 = 6 (6); 6 : 7 = 0 (6)
Pra, kemi (2371)10 = (6625)7.
3- Të paraqitet numri (12012)3 në sistemin me bazë 5.
Së pari, paraqesim numrin (12012)3 në sistemin dhjetor:
(12012)3 = 1·34 + 2·33 + 0·32 + 1·31 + 2·30 = 1·81 + 2·27 + 0·9 + 1·3 + 2·1 = 81 + 54 + 0 + 3 +
+ 2 = 140.
Tani, numrin (140)10 e paraqesim në sistemin me bazë 5:
140 : 5 = 28 (0); 28 : 5 = 5 (3); 5 : 5 = 1 (0); 1 : 5 = 0 (1)
Pra, kemi (12012)3 = (140)10 = (1030)5.
4- Të gjendet baza x e një sistemi të tillë që (123)x = 14x – 24.
(123)x = 14x – 24
1·x2 + 2·x1 + 3·x0 = 14x – 24
x2 + 2x + 3·1 = 14x – 24
x2 + 2x + 3 = 14x – 24
x2 + 2x + 3 – 14x + 24 = 0
x2 – 12x + 27 = 0
a = 1; b = – 12; c = 27
D = b2 – 4ac = (– 12)2 – 4·1·27 = 144 – 108 = 36
x1 =

=

=

=

x2 =

=

=

=

=9
=3

Nga zgjidhja e ekuacionit të mësipërm, shohim se ekzistojnë dy rrënjë reale x1 = 9 dhe
x2 = 3, por x2 = 3 është rrënjë e huaj për mjedisin tonë. Pse themi kështu? Baza e
sistemit të numrit (123)x nuk mund të jetë 3, sepse në sistemin me bazë 3 nuk ekziston
shifra 3. Pra baza e këtĳ sistemi është vetëm dhe vëtëm x = 9.
Problema
1- Mbi jetën e matematikanit grek Diofanti dihet pak. E tërë ajo që dihet është shkruar në
mbishkrimin e varrit të tĳ.
O udhëtar, këtu prehet pluhuri i trupit të Diofantit. Me këto shifra mund të përshkruhet jeta
e tĳ:

e jetës së tĳ e kaloi në fëmĳëri pa brenga;

e kaloi në djalëri;

e kaloi në martesë pa

fëmĳë; kaluan edhe 5 vite për t’u kënaqur me lindjen e djalit, të cilin fati i keq e deshi të jetojë
sa gjysma e të atit. Vdiq me dhimbje të thellë për të birin 4 vite pas tĳ. Sa vite jetoi Diofanti?
Meqënëse nuk e dimë se sa jetoi Diofanti, të panjohurën e shënojmë me x dhe
shtrojmë ekuacionin e mëposhtëm:
x+

x+

x+5+

x+4=x
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x+

x+

x+

x+9=x

SHVP (2;6;7;12) = 84
Shumëzojmë çdo kufizë të ekuacionit të mësipërm me numrin 84:
84· x + 84· x + 84· x + 84·

x + 84·9 = 84·x

42x + 14x + 12x + 7x + 84·9 = 84x
75x + 84·9 = 84x
84x – 75x = 84·9
9x = 84·9
= 84

x=

Pra, Diofanti jetoi 84 vjet.
2- Një bari përshëndet një tufë me pata të egra duke u thënë: Tungjatjeta o ju 100 pata! Njëra
nga patat ia kthen: Ne nuk jemi 100 pata. Po të jemi edhe një herë sa jemi, edhe sa gjysma
jonë, edhe sa çereku ynë, po të vish edhe ti me ne, atëherë bëhemi 100. Sa pata kishte tufa?
Meqënëse nuk e dimë se sa pata janë, të panjohurën e shënojmë me x dhe shtrojmë
ekuacionin e mëposhtëm:
x+x+
2x +

x+

x+

x + 1 = 100

x + 1 = 100

SHVP (2; 4) = 4
Shumëzojmë çdo kufizë të ekuacionit të mësipërm me numrin 4:
4·2x + 4· x + 4· x + 4·1 = 4·100
8x + 2x + x + 4 = 400
11x + 4 = 400
11x = 400 – 4
11x = 396
x=

= 36

Pra, tufa ka 36 pata të egra.
3- Një kope me ca majmunë po vraponte për në lumë. Katrori i gjysmës së çerekut iku poshtë
nga maja e bregut. Pjesa tjetër, një dyzinë, iku tutje në lëndinë. Pa na thoni djem e çupa, sa
majmun kishte tufa?
Meqënëse nuk e dimë se sa majmunë janë, të panjohurën e shënojmë me x dhe
shtrojmë ekuacionin e mëposhtëm:
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( · x)2 + 12 = x
( x)2 + 12 = x
x2 + 12 = x
Shumëzojmë çdo kufizë të ekuacionit të mësipërm me numrin 64:
64·

x2 + 64·12 = 64·x

x2 + 768 = 64x
x2 – 64x + 768 = 0
a = 1; b = – 64; c = 768
D = b2 – 4ac = (– 64)2 – 4·1·768 = 4096 – 3072 = 1024
x1 =

=

=

=

= 48

x2 =

=

=

=

= 16

Nga zgjidhja e ekuacionit të mësipërm, shohim se ekzistojnë dy rrënjë reale x1 = 48
dhe
x2 = 16 dhe që të dyja zgjidhjet janë të pranueshme edhe për problemën tonë. Pra,
tufa kishte 48 ose 16 majmunë.
Numrat e thjeshtë
Nga sa pamë më sipër, arrĳmë në përfundimin se çdo numër i plotë a ka të paktën dy
pjesëtues natyrorë: numrin 1 dhe |a|. Numri natyror a mund të ketë, por edhe mund të
mos ketë pjesëtues të tjerë përveç 1-shit dhe vetes së vet.
Përkufizim: Një numër natyror p > 1 quhet i thjeshtë në qoftë se të vetmit pjesëtues të
tĳ janë numrat e plotë 1 dhe p. Çdo numër natyror që nuk është i thjeshtë quhet
i përbërë.
Numri 1 ka vetëm një pjesëtues pozitiv, veten e tĳ, dhe për këtë ai nuk është as i
thjeshtë dhe as i përbërë.
Me kalimin e kohës, lindi nevoja e gjetjes së një metode për llogaritjen e të gjithë
numrave të thjeshtë që janë më të vegjël ose të barabartë me një numër natyror i
dhënë më i madh se 1. Kjo metodë që njihet si “Sita e Eratostenit” është si më poshtë:
Le të jetë numri natyror a > 1. Shkruajmë numrat 2, 3, 4, 5, 6, ..., a në renditjen e tyre
natyrore. Nga kjo listë heqim gjithë shumëfishat e të gjithë numrave të thjeshtë që
. Nga heqja e mësipërme, numrat natyrorë
janë më të vegjël ose të barabartë me
që mbeten (domethënë ata që nuk e kalojnë sitën) janë numra të thjeshtë. Konkretisht
kemi: Numri 2 është i thjeshtë. Heqim nga lista e mësipërme gjithë shumëfishat e 2
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që janë më të mëdhenj ose të barabartë me 4, domethënë numrat 4, 6, 8, 10,.... Numri i
thjeshtë pas 2 që nuk është hequr është 3. Heqim gjithë shumëfishat e 3 që janë më të
mëdhenj ose të barabartë me 9, domethënë numrat 9, 15, 21 (numrat çift shumëfisha
të 3 janë hequr nga hapi i kaluar). Numri i thjeshtë pas 3 që nuk është hequr është
5. Heqim gjithë shumëfishat e 5 që janë më të mëdhenj ose të barabartë me 25. Duke
vazhduar këtë procedurë fitojmë gjithmonë e më shumë numra të thjeshtë.
Le të shohim një shembull, duke gjetur të gjithë numrat e thjeshtë që janë më të vegjël
ose të barabartë me 100. Tabela e numrave të thjeshtë plotësohet duke hequr të gjithë
shumëfishat e numrave të thjeshtë 2, 3, 5 dhe 7 që janë më të vegjël ose të barabartë
me
= 10. Duke hequr shumëfishat e 2, shumëfishat e 3, shumëfishat e 5 dhe
shumëfishat e 7 marrim tabelën e mëposhtme:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Pra numrat e thjeshtë më të vegjël ose të barabartë me 100 janë: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dhe 97.
Disa probleme të pazgjidhura
Po paraqes më poshtë disa probleme ende të pazgjidhura të teorisë elementare të
numrave, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me numrat e thjeshtë.
1. Numrat binjakë të thjeshtë. Dy numra të thjeshtë p dhe q quhen binjakë, në qoftë
se q = p + 2. P.sh. çiftet e numrave (3,5); (5,7); (11,13); (17,19) janë numra binjakë
të thjeshtë. Nga tabelat e numrave të thjeshtë del se ekzistojnë 8164 çifte numrash
binjakë të thjeshtë, të cilët janë më të vegjël se 1.000.000.
Nuk dihet ende nëse ekzistojnë çifte të pafundme numrash binjakë të thjeshtë. Pra problemi
“Ekzistojnë një pafundësi numrash binjakë të thjeshtë” mbetet problem i hapur.
2. Hamendja e Goldabach. Hamendja e Goldabach është një nga problemet më të
njohura që kanë të bëjnë me numrat e thjeshtë. Në 7 qershor 1742, Goldabach në një
letër drejtuar L.Euler i parashtroi 3 problemet e mëposhtme:
a) Çdo numër tek n

5 është shumë i tre numrave të thjeshtë.

b) Çdo numër çift n

4 është shumë dy numrash të thjeshtë.
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c) Çdo numër tek n mund të shkruhet në trajtën n = p + 2m2, ku p është numër i
thjeshtë dhe m numër natyror.
Nga këto probleme, a) u zgjidh nga matematikani rus I.M.Vinogradov në vitin
1937, ndërsa dy të tjerat janë ende probleme të pazgjidhura, megjithë përpjekjet
e vazhdueshme që janë bërë prej shumë kohësh për zgjidhjen e tyre. Lidhur me
problemin b) për numra çift të vegjël vërtetohet lehtë hamendja e Goldabach, p.sh. 6
= 3 + 3; 8 = 5 + 3; 10 = 7 + 3 = 5 + 5; 12 = 7 + 5;
14 = 11 + 3; ...
Nuk është ende e njohur nëse hamendja e Goldabach vlen për të gjithë numrat çift
më të mëdhenj se 4. Matematikanët Van der Corput dhe Estermann duke përdorur
metodën e Vinogradov vërtetuan se pothuajse të gjithë numrat çift janë shumë e dy
numrave tek të thjeshtë.
3. Numrat perfektë. Vërehet lehtë se ekzistojnë një pafundësi numrash natyrorë n
të tillë që shuma e pjesëtuesve natyrorë të tyre përveç n të jetë më e vogël se n,
domethënë të tillë që:
(n) – n n
(ose (n) 2n)
Është e natyrshme që një interes të veçantë të paraqesin numrat natyrorë n të tillë që
(n) – n = n
(ose (n) = 2n)
për të cilët shohim se është shumë e vështirë për t’i gjetur. Të tillë janë p.sh. 6 dhe 28,
sepse:
(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2·6 dhe (28) = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2·28.
Përkufizim: Një numër natyror n quhet numër perfekt në qoftë se është i barabartë
me shumën e pjesëtuesve natyrorë të tĳ përveç n, domethënë në qoftë se
(n) = 2n.
Ende nuk dihet nëse ekzistojnë një pafundësi numrash perfektë.
Vërtet, numrat perfektë paraqesin mjaft interes. Pitagorianët besonin se numrat
perfektë u korrespondojnë njerëzve perfektë, dhe sa të rrallë janë njerëzit perfektë, aq
të rrallë janë edhe numrat perfektë. Deri në 1981 njiheshin vetëm 27 numra perfektë,
ndërsa deri në 1983 njiheshin vetëm 29 të tillë dhe te gjithë ata janë numra çift. Pesë
numrat e parë perfektë janë: 6; 28; 496; 8128; 33.550.336.
Numra tek perfektë nuk njihen deri më sot dhe nuk dihet ende nëse ekzistojnë.
Një prej problemeve më të njohura të Teorisë së Numrave ka të bëjë pikërisht me
ekzistencën e numrave tek perfektë.
Megjithatë, ajo që është vërtetuar është se në qoftë se numra të tillë perfektë
ekzistojnë, ata duhet të jenë shumë të mëdhenj. A.Turcaninov në 1908 vërtetoi se
numrat tek perfektë duhet të jenë më të mëdhenj se 2·106 dhe të kenë të paktën pesë
faktorë të thjeshtë të ndryshëm, ndërsa J.Kanold në 1955 vërtetoi se duhet të jenë më
të mëdhenj se 1020 dhe të kenë të paktën 6 faktorë të thjeshtë të ndryshëm. Në 1973
P.Hagis vërtetoi se ata duhet të jenë më të mëdhenj se 1050 dhe më vonë me ndihmën
e kompjuterave, është vërtetuar se ata duhet të jenë më të mëdhenj se 10100. Në 1991,
u botua një artikull i R.P.Brent, G.L.Cohen dhe J.J.Te Riele në të cilin vërtetohet se në
qoftë se n është një numër tek perfekt, atëherë n > 10300.
Ndërsa të gjitha këto na bëjnë që të mbështesim idenë se nuk ekzistojnë numra tek
perfektë, vetëm një vërtetim i mosekzistencës së tyre do të mund ta tregonte këtë. Por
ky problem mbetet akoma një problem i hapur i teorisë së numrave.
Por ajo që njohim, është se cilët numra natyrorë çift janë numra perfektë. Me numrat
perfektë janë marrë mjaft matematikanët e vjetër grekë. Qysh nga koha e Euklidit
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është e njohur se të gjithë numrat natyrorë të trajtës n = 2k (2k+1 – 1), ku k
– 1 numër i thjeshtë, janë numra perfektë.

1 dhe 2k+1

Disa kritere plotëpjesëtimi
1- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 2 vetëm atëherë kur numri n e ka shifrën
e fundit 0, 2, 4, 6 ose 8.
2- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 3 vetëm atëherë kur shuma e shifrave të
numrit n plotëpjesëtohet me 3.
3- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 4 vetëm atëherë kur numri që formojnë
dy shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohen me 4.
4- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 5 vetëm atëherë kur shifra e fundit e
numrit n është 0 ose 5.
5- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 8 vetëm atëherë kur numri që formojnë
tri shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohet me 8.
6- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 9 vetëm atëherë kur shuma e shifrave të
numrit n plotëpjesëtohet me 9.
7- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 10 vetëm atëherë kur shifra e fundit e
numrit n është 0.
8- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 16 vetëm atëherë kur numri që formojnë
katër shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohet me 16.
9- Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 25 vetëm atëherë kur numri që formojnë
dy shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohet me 25.
10-Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 125 vetëm atëherë kur numri që formojnë
tri shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohet me 125.
11-Një numër natyror n plotëpjesëtohet me 625 vetëm atëherë kur numri që formojnë
katër shifrat e fundit të numrit n plotëpjesëtohet me 625.
Treshet pitagoriane
Përkufizim: Treshe Pitagoriane quhet çdo treshe (x, y, z) numrash të plotë të tillë që
x2 + y2 = z2. Treshja quhet primitive në qoftë se P.M.P. (x, y, z) = 1.
P.sh. treshet (3, 4, 5) dhe (5, 12, 13) janë treshe të njohura Pitagoriane primitive.
Është e qartë se një treshe numrash të plotë (x, y, z) është Pitagoriane vetëm atëherë
kur numrat e plotë x, y, z janë brinjë të një trekëndëshi të drejtë me hipotenuzë z.
Gjithashtu vërejmë se në qoftë se treshja (x, y, z) është Pitagoriane, atëherë çdo treshe
(nx, ny, nz) ku n është numër natyror, është gjithashtu Pitagoriane.
Anasjellas, në qoftë se (x, y, z) është një treshe Pitagoriane dhe d = P.M.P. (x, y, z),
atëherë
( , , ) është një treshe primitive Pitagoriane. Si rrjedhim, treshet (nx, ny, nz) ku n
është numër natyror dhe (x, y, z) treshe primitive Pitagoriane, japin gjithë treshet
Pitagoriane.
Me zhvillimin gjithnjë e më tepër të matematikës si një nga shkencat më të
domosdoshme të shoqërisë sonë, paraqiten edhe probleme të reja të cilave
matematikanët tentojnë t’u japin zgjidhje sa më të sakta dhe sqarime sa më të thjeshta.
Problemet që parashtron Teoria e Numrave në të shumtën e rasteve janë të vështira,
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por sidoqoftë ka shumë arsye për ta studiuar këtë degë të bukur të matematikës, sepse
zbatimi i saj në shoqërinë e sotme moderne po bëhet gjithnjë e më i domosdoshëm!
Këtu trajtuam vetëm disa pikëza uji të matematikës në oqeanin e pafund të saj!
Referencat
T.Apostol
A.Baker
1984.
H.E.Rose
K.H.Rosen
O.Ore
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Metodat e mësimdhënies në ciklin fillor
Anxhela Bushaj
Mësuese në shkollën”Meleq Gosnishti”Patos
Abstract
Mësuesit e ciklit fillor i ndërtojnë marrëdhëniet me nxënësit duke u bazuar në njohjen e
psikologjisë së zhvillimit të fëmĳëve 6-11 vjeç, të aftësive, interesave dhe vlerave të tyre. Ata
ndikojnë në zhvillimin cilësor të të gjitha marrëdhënieve brenda klasës, i mbështesin dhe i
ndihmojnë nxënësit të kenë sukses duke ua bërë shkollën më të këndshme, më bashkëpunuese
dhe duke krĳuar besim në forcat e tyre. Mësuesit e ciklit fillor përdorin në punën e tyre
me nxënësit strategji dhe metoda mësimdhënëse që i ndihmojnë të kuptojnë se si zhvillohen
dhe se si nxënë fëmĳët e moshës 6-11 vjeç.Ata demonstrojnë sjellje dhe komunikime të
përshtatshme me fëmĳët e kësaj moshe, krĳojnë marrëdhënie të hapura, korrekte dhe të
besueshme me fëmĳët.
Fjalë kyçe: metodat e mësimdhënies,cikli fillor,nxënës,grupmoshat 6-11 vjeç.

Hyrje
Në ditët e sotme të zhvillimit të shoqërisë dhe rritjes me ritme të shpejta të teknologjisë,
procesi i mësimdhënies është kompleks dhe për ta thjeshtësuar këtë proces duhen
përdorur metoda sa më efkase gjatë punës me nxënësit e ciklit fillor. Duke u
ndryshuar kurrikula, edhe metodat mësimore kanë evoluar, kanë ndryshuar, janë
përsosur e modernizuar në përputhje me zhvillimin e kurrikulës dhe grupmoshës
së nxënësve. Prandaj mësimdhënia duhet të jetë e menduar mirë dhe e planifkuar
saktë.
Metodat e mësimdhënies
Metodat e mësimdhënies janë ecuri organizative me anë të të cilave mësuesi përpiqet
të realizojë nivelin e dëshiruar të të nxënit dhe objektivat lëndore. Ato kanë të bëjnë
me mënyrën e organizimit të orës mësimore dhe të materialit mësimor të teknikës së
përdorur dhe të mjeteve mësimore, si dhe të ecurisë që ndjek mësuesi i ciklit fillor. Një
metodë e vërtetë rrjedh nga synimet e lëndës. Një nga cilësitë themelore të saj është
koherenca që ajo krĳon ndërmjet synimeve të lëndës dhe veprimtarive mësimore.
Është e domosdoshme që mësuesi të dĳë si do të veprojë në orën mësimore për të
arritur synimet, pra cilat metoda do të përdorë që nxënësit e tĳ të japin më të mirën
e tyre. Po cila është metoda më e mirë?Mësuesit e ciklit fillor punojnë me mosha të
vogla dhe sigurisht që mosha e fëmĳëve-nxënës kërkon edhe metoda që të nxjerrë
atë që merr dhe jep nxënësi në orën e mësimit,pra që sjell suksesin në orën mësimore
lëndore. Pra e thënë ndryshe nuk është një metodë e caktuar ajo që sjell suksesin
në klasë, por një tërësi metodash. Të gjitha metodat, teknikat dhe strategjitë e të
mësuarit, secila me specifkat e saj, vlejnë për të realizuar qëllime të caktuara të orës
së mësimit. Mësuesi duhet ta bëjë mësimin sa më interesant për nxënësit dhe në
klasë të ketë dinamikë, sepse nëse mësuesi përdor gjithmonë metoda të njëjta mësimi
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bëhet monoton, i lodhshëm dhe nxënësve u largohet interesi për njohuritë e reja që
do të marrin. Prandaj në mësimdhënie është shumë e rëndësishme përzgjedhja dhe
përdorimi i metodave mësimore dhe teknikave që do të përdorë mësuesi në klasë.
Përdorimi i metodave të përshtatshme pedagogjike dhe metodologjike ,metodave
ndërvepruese të mësimdhënies në përshtatje me lëndën, temën e mësimit dhe me
moshën e nxënësve ndikojnë në mësimdhënien dhe të nxënit efektiv. Të rëndësishme
janë metodat novatore të diskutimit dhe punës me grupe, ku çdo mësues inkurajon
bashkëpunimin dhe të nxënit e nxënësve pjesëmarrës në orën e mësimit. Metodat
dhe teknikat e bashkëbisedimit dhe punës me grupe kanë rëndësi të veçantë .Ato
kanë për qëllim që t'u mësojnë nxënësve shprehitë e të nxënit afatgjatë, të zhvillojnë
të menduarin kritik dhe krĳues të nxënësit. Ndikim të madh ka në mënyrën se si
nxënësit e grupmoshave 6-11 vjeç përpunojnë informacionin,marrin pjesë aktive në
zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin me të tjerët. Të gjitha këto: shprehitë,
njohuritë, vlerat, janë të lidhura me njëra-tjetrën. Nxënësit, sa më të zhvilluara që
t'i kenë shprehitë e përpunimit të informacionit, të bashkëpunimit, të shkrimit, të
leximit, aq më aktivë do të jenë në orën e mësimit dhe në aftësitë e tyre të të nxënit .
Secila metodë mësimore përbën një mjet për realizimin e një qëllimi. Metodat novatore
bashkëkohore japin rezultate në formimin e shprehive të shoqërisë së dĳes. Metoda
novatore e ndërveprimit zgjon te nxënësit interesin e tyre dhe në klasë do të ketë
gjithëpërfshirje. Një mësimdhënie e mirë është si rezultat i përdorimit të metodave
të mira në mësimdhënie, të cilat përsosen me kalimin e kohës, që do të thotë se edhe
mësuesit duhet të përsosin bashkë me kurrikulën edhe metodat e reja mësimore
. Mësuesi që do të përdorë gjatë mësimdhënies metodat novatore, më parë duhet
ta ketë përvetësuar vetë këtë metodë e më pas ai do ta aplikojë me nxënësit në
orën e mësimit.. Objektivi i mësimdhënies është që mbi cilësinë e komunikimit të
ketë ndikim në këmbim të informacionit. Krĳimi i një klime të suksesshme në klasë
me një mjedis mbështetës është një nga veçoritë më të rëndësishme të menaxhimit
të mësuesit në klasë. Mësuesit e ciklit fillor po që se duan një klasë të suksesshme
duhet të krĳojnë një klime argëtimi në klasë. Nëse një orë mësimi duhet të jetë e
suksesshme atëherë klima duhet të jetë pozitive për të motivuar nxënësit në mënyrë
që ata të duan të jenë të suksesshëm.
Referenca
Musai, B. (2008). Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues.
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Evoluimi i politikave dhe strukturave arsimore
Rezarta Alibehaj
Drejtuese ne AMU, Fier
Abstrakt
I gjithë ristrukturimi dhe prurjet kurrikulare në arsimin e detyruar 9 - vjeçar, janë sa përmbysje
e metodave të tradicionalizmit arsimor shqiptar, aq edhe revolucion për integrimin e arsimit
të sotëm shqiptar në vlerat e arsimit evropian e botëror.
Ristrukturimi i bredhit plot kate të arsimit shqiptar, sot ka përfshirë edhe arsimin. Plot erëra,
ngrica, tundime, mbrëmje e agime ndryshe ka përballuar e kaluar arsimi këto njëzetë vjet të
postmonizmit. Filozofia e këtyre përpjekjeve ka qenë gjelbërimi i bredhit shkollor në klimën
zhvilluese dhe vegjetuese evropiane. Në këtë mënyrë, bredhi arsimor shqiptar oksigjenohet
dhe rritet me nevojat e ndryshesës gjithmonë në rritje të ekonomisë së tregut kombëtar, rajonal
dhe global. Këtĳ synimi formues i vĳnë për shtat prirjet lëndore si teknologjia e informacionit
dhe komunikimit me themel informatikën.
Sociologjizmi i shkollës shqiptare sot dhe në të ardhmen përbën një nga rrafshet më të
dukshme të saj, që e distancon nga tradita jo e largët akademiko – teorike.
Kjo është domosdoshmëri që buron nga filozofia e formimit të qytetarit të së nesërmes për
ekonominë e tregut.
Fjalë kyce: kurrikul, ristrukturim, revolucion, arsimi shqiptar, traditë, filozofi, program,
edukim, reformë, strategji, këndvështrim, teknika.

Hyrje
Ashtu si dielli që rrezaton tokën çdo ditë, orë e çast, ashtu dhe toka e shoqëria
i përshtatet kësaj pasurie të pashoqe, për të marrë e përfituar prej saj në dobi të
evoluimit natyror, të atĳ mjedisi dhe shoqëror. Prurjet risore strukturore jane te
shumta e të pashmangshme. Metodologjia e sjelljes te çdo njeri eshtë arti i mençurisë
dhe inteligjencës shkollore, me synim përfitimin sa më të shpejtë, më cilësisht, më
lart e më tej.
Kurrikula e re arsimore, në të gjitha nivelet e saj, është shoqëruar me teknikat dhe
metodologjinë e nevojshme. Një përmbajtje e re s’mund të përcillet te nxënësit
efektshëm, dukshëm e cilësisht pa një teknike dhe metodë efikase. Prioriteti i gjithë
shoqërimeve risore metodologjike gjatë këtĳ vegjitacioni arsimor, ka qënë e mbetet
të mësuarit me në qendër nxënësin.
Gradualisht, ora e mësimit, nisi të marrë natyrë të re, atë të orës së mësimit sipas
shëmbëlltyrave të shkollës evropiano - perëndimore.
Pra, sistemi ynë arsimor ka hedhur një hap të vërtëtë cilësor, ai lipset të shndërrohet
vërtet në një shërbim për të gjithë.
Retrospektivë mbi arsimin shqiptar
Për dy dekada arsimi shqiptar i ka ngjitur shpejt shkallët e integrimit të vlerave dhe
arritjeve. Kjo përiudhë mori tjetër drejtim, tjetër strukturë, tjetër filozofi udhëheqëse.
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Në aortin e tĳ rrjedh tjetër shqetësim: formimi i njeriut të nesërm që do të sfidojë e
do të fitojë në ekoniminë e tregut, Njeriut të Shqipërisë, Njeriut të Evropës, Njeriut
të Botës.
Kalldrëmi i shkronjtë i udhës shqiptare fillon me filizat e mbjellë nga Buzuku,
Bogdani, Bardhi Dhaskalit e Kristoforidhit, me penën e përflakur nga flamuri
kombëtar e ngjyer në frymëmarrjen e kombit, shkruan gjuhën shqipe. Orteku i
zjarrtë diturisë zmadhohej e rritej nga Korça në Kolonjë, Elbasan e Pogradec, Devoll
e Çamëri, Myzeqe e Labëri…
Shkrimi shqiptar, (mund të deklarojmë me krenari) sidomos ai i viteve të Rilindjes
sonë Kombëtare, është ndër më të bukurit në botë, më estetiku dhe më i arriri në
rregullsinë shkronjore. Shkrimet e Sami Frashërit të mahnisin nga paraqitja e përkryer
drejtshkrimore e tyre, kaluar rregullsinë kompjuterike. Edhe më vonë, kjo bukuri
dhe paraqitje estetike e të shkruarit të gjuhës shqipe, do të ruhej dhe trashëgohej
te brezat si amanet. Deri vonë, mësuesit tanë, të dalë nga Normalja e Elbasanit, ose
nga pedagogjikët me emër, si ajo e Shkodrës apo e Beratit, do të përgatisnin mësues
– metodistë edhe në drejtim të kaligrafisë së shkrimit. Ishte aq i madh kujdesi për
ta shkruar bukur gjuhën tonë, sa për vite e vite me radhë, lënda e bukurshkrimit
ishte ndër prioritetet e shkollave tona. Buronte kjo ndjesi nga dashuria e madhe e
shqiptarëve për gjuhën e tyre. Ç’ndjenjë fisnike! E pashoqe në botë!
Ndryshimi dhe reagimi
Brezat stafetonin arsimisht dhe atdhetarisht. Nga arsimi filllor u kalua në atë të
detyruar 7 – vjeçar, deri në vitet ’60. Më tej u kalua në arsimin e detyruar 8 – vjeçar,
që startoi deri në vitin arsimor 2006- 2007. Sot jemi në dekadën e parë të arsimit 9
– vjeçar. Ky evoluim strukturor – arsimor do të ecte paralel edhe me evoluimin në
kurrikul. Krahas lëndëve dhe programeve bërthamë, të përbotshme si: matematika,
gjuha amtare, biologjia, historia, gjeografia, kimia, anatomia, edukimi fizik e muzikor,
gradualisht u futën njohuri teoriko – praktike për edukatën, sjelljen, higjenën,
ekonominë shtëpiake. Me kornizimin e arsimit 9 – vjeçar, kurrikula e RE integrohet
me shprehitë e formimit global, nisur nga filozofia se nxënësi i sotëm është qytetari
i nesërm, qytetar i botës së lirë. Si i tillë, ai të jetë i gatshëm dhe i aftë për të jetuar në
çdo cep të rruzullit tokësor.
Këtĳ synimi i përgjigjet thelbësisht Reforma Arsimore Shqiptare, e cila ka si objektiv
risitë në kurrikul e strukturë, me qëllim që arsimi ynë të kapë parametrat dhe
standardet e arsimit bashkëkohor rajonal e global. Si rrrjedhojë, qysh në arsimin
fillor, është futur të mësuarit e gjuhës së huaj, ndërsa, në arsimin 9 – vjeçar nxënësi
mëson dy gjuhë të huaja.
Ndryshimet strukturore sollën sot arsimin fillor nga, klasa e parë deri në të pestën,
kurse arsimi i mesëm i ulët nga klasa e gjashtë deri në të nëntën.
Nivelet e mësimeve të integruara, që po gjejnë zbatim çdo ditë dhe më shumë, nxitin
përgjegjësinë për informacion dhe sedrën përfshirëse të nxënësit, pra nxënësi, nuk
është vetëm një objekt në klasë, por subjekt që mund të marrë rolin kryesor. Të
mësuarit nga loja në role, projektet mësimore, ekskursionet mësimore, të mësuarit
përmes argëtimit dhe demonstrimeve social – kulturore; janë hapësira që gjithmonë
e më shumë po pushtojnë praktikat e mësuesve dhe orët e mësimit. Lidhur ngushtë
me këto risi, po evoluon me ritme të shpejta fytyra e formatit mësimor të mësuesit
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për orën e mësimit. Deri pak kohë më parë mësuesit përgatitnin një ditar sipas
skemës tradicionale: kontroll frontal, detyrash, kontroll frontal njohurish, lënda e
re dhe përforcimi, sot mësuesit e emërtojnë atë “format të orës së mësimit”, gjë që
përshtatet me naytrën dhe përgatitjen për mësim. Ky term profesional – metodik
ka marrë një formë të re jo vetëm formalisht, por edhe në përmbajtjen ndërtuese e
formuluse të tĳ.
Një nga risitë për vitin shkollor 2017 – 2018 është edhe nisma “ Tri lëndë në gjashtë
orë”,gjë që rrit shkallën e përgjegjësisë për mësuesit në përgatitjen ditore, duke i
kushtuar vëmendje cilësisë së mësimdhënies për të siguruar një mësim – nxënie sa
më produktive.
Të bie në sy kujdesi dhe serioziteti në veçimin dhe përafrimin e temave mësimore, të
përcaktimit qartë të rezultateve të të nxënit, duke realizuar hap pas hapi një proces
mësimor – edukativ sa më cilësor.
Duke u ndërgjegjësuar për këto, priotritete nevojash dhe këndvështrimesh
bashkëkohore vlerësimi, mësuesit përgatisin ndryshe edhe testet e vlerësimit të
nxënësve, sepse lidhet me nervin dhe thelbin e kërkesës së shoqërisë sonë sot.
Kërkesat e reja, por edhe përgjegjësitë, i kanë përkushtuar më tej mësuesit për të
qënë cilësorë në kuadrin e konkurrenës profesionale. Çdo mësues pasionant, përpos
temës dhe rezultateve të të nxënit, i kushton vëmendje përcaktimit të teknikave apo
strukturave metodike me të cilat do të endë materialin mësimor, për t’i kthyer sa
më shpejt në shprehi te të gjithë nxënësit. Ai veçon fjalët – kyçe, mjetet mësimorë argumentues dhe mbështetës – ilustrues, që do t’i shpalosë brenda 90 – minutëshit
mësimor.
Pra, kjo strategji në arsimin shqiptar i jep mendësinë çdo prurjeje të dobishme për
dĳen dhe formimin qytetar të shqiptarëve të sotëm e të ardhshëm, ndërgjegjes
mbarëkombëtare arsimore dhe edukative.
Referenca
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Kinetika kimike dhe ekuilibri kimik në tekstet e kimisë të shkollës së
mesme ndër vite
Rudina Beqiraj
Gjimnazi ‘Mustafa Hoxha’, Cakran
Abstrakt
Kimia është shkenca ose ajo degë e shkencave natyrore që merret me studimin e ndërtimit
dhe vetive të materies dhe transformimeve të saj. Është studimi I vetive dhe strukturës së
atomeve duke përfshirë dhe izotopet e tyre të qëndrueshme apo radioaktivë,të perbërjeve dhe
molekulave,të përzierjeve dhe të tretësirave. Njohja e strukturëa elektronike të atomeve është
bazë e kimisë konvencionale, ndersa njohja e strukturëa se bërthamës është baza e kimisë
bërthamore. Fizika,kimia dhe biologjia janë tri shkenca natyrore dhe quhen keshtu meqë
studiojnë natyrën d.m.th., botën që na rrethon me të gjithë pasuritë e saj dhe dukuritë e shumta
që ndodhin në të. Natyrën e përbëjnë toka, dielli, planetet, ajri, uji, mikrogjallesat, bimët,
shtazët dhe njeriu. Objekti i studimit të kimisë është natyra bashkë me dukuritë që ndodhin
në të. Historia e kimisë përfaqëson një hapsirë kohore prej historisë antike e deri më sot. Ajo
është zhvilluar bashkë me njeriun. Fjala kimi për herë të parë është përdorur nga egjiptianët
e lashtë. Ky emër rrjedh nga fjala ‘ Hem’ sic është quajtur Egjipti I Vjetër,përkatësisht Toka e
Zezë, e formuar nga vërshimet e lumit Nil. Prandaj fjala ‘Kimi’ haset ne shumë libra të egjiptit
të filimit të shekullit IV. Alkimia ( nga arabia al-khimia) është një ushtresë e lashtë e shkences
fillestare që merrej me vëzhgimin e natyrës dhe filozofisë dhe ndërthurte elemente të kimisë
,fizikës, astrologjisë, artit, metalurgjisë, mjeksisë, miticizmit dhe fesë. Alkimia është një
mënyrë e lashtë e pastrimit shpirtëror dhe shndërrues; zgjerimit të ndërgjegjes dhe zhvillimit
të brendashikimit dhe intuitës. Ajo bazohet në idenë se rendi hyjnor është vendosur në gjithësi
me ‘Lëndën e parë’ apo ‘ prima materia’. Cdo gjë është krĳuar nga kjo lëndë e cila është në
thelb, Guri I Filozofit. Alkimistët besonin se me ndihmën e gurit mund të prodhohej edhe
‘bari I mrekullueshëm’(eliksiri) që dhuron jetën e amshuar. M.q.s Kimia merret me studimin e
materies e cila përbëhet nga grimca shumë të vogla të quajtura atome, mund të themi se kimia
studion: strukturën e atomit, tabelën e sistemit periodic, matalet, jometalet, gjysemëmetalet,
gazet e plogëta, anionet, kationet, formulat kimike, shndërrimet kimike etj.
Fjalët kyce: Kinetika kimike , ekuilibër kimik, shpejtësi , mekanizëm, katalizatori.

Hyrje
Duke studiuar tekstet e kimisё qё janё pёrdorur nё gjimnaze, qё nga viti 1983 deri
nё ditёt e sotme kam nxjerrё perfundime se kapitulli i Kinetikёs kimike dhe Ekulibri
kimikё ёshtё trajtuar nё mёnyra tё ndryshme. Keto perfundime mё ndihmojnё tё
analizojё volumin e kёtĳ kapitulli. Nё kёtё mёnyrё mund tё arrĳё tё krahasojё kёtё
kapitull nё tekstet e botuara nё vite tё ndryshme dhe tё shqyrtojё se nё cilin vit ky
kapitull ёshtё trajtuar mё mirё dhe mё gjatё e nё cilin mund tё ketё mangёsira. Nё
fund tё kёtĳ krahasimi do tё japё edhe mendimin tim nё lidhje me shpёrndarjen e
volumit tё kёtĳ kapitulli ndёrvite.
Vёzhgimet direkte nё mёsim, puna konkrete me nxёnёsit pёr trajtimin e kёtĳ kapitulli
gjatё periudhes 4 vjecare si mesuese ne lenden e kimise ne shkollen e mesme ‘Mustafa
Hoxha’ Cakran, ishin njё mbёshtetje shumё e madhe nё punёn e studimit tё kёtĳ
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kapitulli. Gjithashtu bashkёpunimi e biseda me mёsues kimie e sidomos me zyshёn
e kimisё Astrita Taci nё shkollёn “Sami Frashёri” ishin njё tjetёr ndihmesё shumё e
madhe nё realizimin e kёtĳ punimi.
Pak fjalё pёr Kinetikёn kimike:
• Kinetika kimike ёshtё fusha e kimisё qё lidhet me shpejtёsine dhe mekanizmat e
zhvillimit tё reaksioneve kimike.
• Shpejtёsia e njё reaksioni kimik ёshtё madhёsia qё tregon ndryshimin e
pёrqendrimit tё njё reaktanti ose produkti nё njesinё e kohёs.
•
• Mekanizёm i njё reaksioni ёshtё mёnyra, sipas sё cilёs grimcat vepruese
riorganizohen, pёr tё formuar produktet e njё reaksioni kimik. Kinetika kimike
studion edhe faktorёt qё ndikojnё nё shpejtesinё e reaksionit kimik. Pra kinetika
kimike si rrjedhim studion shpejtёsine e reaksioneve kimike, faktorёt qё ndikojnё
mbi tё dhe mekanizmat e reaksioneve kimike.
• Kinetika kimike ndahet nё:
• Kinetika e proceseve homogjene, kur tё gjitha lёndёt pjesmarrёse nё reaksion janё
nё tё njёjtёn fazё.
• Kinetika e proceseve heterogjene kur lёndёt pjesmarrёse nё reaksion janё nё faza tё
ndryshme. Nё kёtё rast, reaksioni zhvillohet nё sipёrfaqen e ndarjes sё fazave dhe,
zakonisht, shpejtёsia e procesit do tё varet nga proçeset e difuzionit (transportit
tё lёndёve reaguese drejt zonёs sё reaksionit dhe largimit tё produkteve nga zona
e reaksionit).
Teksti i kimise pёr shkollat e mesme nё vitin 1983
Nё vitin 1983 ky kapitull ёshtё trajtuar qё nё vitin e parё tё gjimnazit duke dhёnё
konceptet kryesore. Kapitulli i kinetikёs kimike ёshtё ndarё nё 11 tema qё zёnё 16
faqe libri. Nё nёntё tema janё pёrshkruar çeshtjet kryesore te shoqёruara me pyetje
dhe ushtrime. Tema e parafundit pёrmban “pyetje e ushtrime pёrmbledhёse” tё
grumbulluara nё 14 pyetje. Nё fund tё kapitullit, pёr tё provuar qё çёshtjet kryesore
janё rezauruar ёshtё vendosur njё punё laboratori qё pёrmban 2 eksperimente.
Temat nё tё cilat ёshtё ndarё kapitulli i Kinetikёs kimike dhe ekulibrat kimike janё:
1.
Tema e parё-Mekanizmi i reaksioneve kimike.
Si fillim kapitulli ka pak hyrje ku pёrshkruan se ç’ёshtё Kinetika kimike dhe ç’farё
studion ajo. Me pas tregon lidhjen midis kapitujve tё bёra mё parё me çёshtjet qё do
tё mёsojnё nё kёtё kapitull.
2.
Tema e dytё - Shpejtёsia e reaksioneve kimike.
E gjithё tema merret me sqarimin e tre çёshtjeve kryesore:
a)Reaksionet kimike zhvillohen me shpejtesi tё ndryshme.
b)Kinetika kimike studion reaksionet, shpejtёsia e tё cilave ёshtё praktikisht e
matshme.
c)Shpejtёsia e njё reaksioni kimik ndryshon kur ndryshojnё faktorёt e mjedisit ku ai
zhvillohet.Pika e fundit shoqёrohet edhe me njё shembull.
Tema e tretë: Faktoret që ndikojnë në shpejtësinë e një reaksioni kimik.
Kjo temë është ndarë ne tre tema të tjera. Në temën e parë janë renditur faktorët që
ndikojnё në shpejtësinë e reaksionit kimik, dhe këto janë të renditura si më poshtë:
•
Natyra e substancave bashkёvepruese
•
Shkalla e grimcimit të substancave
•
Perqëndrimi i substancave bashkëvepruese
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•
Temperatura e mjedisit ku zhvillohet reaksioni
•
Prania në reaksion e disa substancave që quhen katalizatorë.
Në temën e tretë janë shqyrtuar vetëm dy pikat e para.
- Pika e parë në qendër vë faktin se kur flasim për natyrë të substancave bashkëvepruese
kemi parasysh mënyrën ose tipin e lidhjeve të atomeve në molekulë. Natyra ose lloji
i lidhjes kimike në molekulë ndikon shumë në aftёsinë vepruese të substancës dhe
si pasojë edhe në shpejtësinë e reaksionit kimik. P.sh në tretësira ujore veprojnë me
një shpejtësi mesatare substancat që janë të ndërtuara nga molekula polare ndërsa
më shpejt veprojnë ato substanca që i kanë atomet të lidhura në molekula me lidhje
jonike.
-Pika e dytë shpjegon një shembull shumë të bukur për të nxjerrë përfundimin se:
Sa më shumë të grimcohet substanca e ngurtë aq më shumë rritet sipërfaqja e saj e
takimit dhe aq më shpejt ajo hyn në reaksion.
Tema e katërt: Ndikimi i përqëndrimit të substancave.
Në hyrje te mësimit kemi të dhënë një shembull që është: Në tre gota të vogla kimike
përkatësisht nga 1g karbonat kalciumi i plurosur imët. Në gotën e parë shtohen 50
ml acid klorhidrik 2M dhe menjëherë matet koha, derisa të pushojë dalja e flluskave
të dioksidit të karbonit që tregon se reaksioni ka përfunduar. Në gotën e dytë shtohet
po ajo sasi acidi klorhidrik, por dy herë më e përqendruar d.m.th 4M dhe matet
përsëri koha e mbarimit të reaksionit, si në çastin e parë. Në gotën e tretë shtohet
persëri, po ajo sasi acidi klorhidrik, por tri herë më të përqëndruar se në rastin e
parë, d.m.th 6M dhe matet përsëri koha e zgjatjes së reaksionit. Duke qënë se sasin e
karbonatit të kalciumit e morëm të njëjtë në të tria rastet, ndryshimi i shpejtësisë së
reaksionit, që shprehet me barazimin:
CaCO3+2H3O++2Cl-=Ca2++2Cl-+CO2+3H2O
Erdhi si pasojë e ndryshimit të përqëndrimit të acidit klorhidrik. Prandaj: sa më
i madh të bëhët përqëndrimi i substancave vepruese, aq më shpejt do të ndodhë
reaksioni kimik.
Kusht i domosdoshëm që të bashkëveprojnë dy substanca është që grimcat e tyre
përbërëse të ndeshen sa më shpesh ndërmjet tyre. Vetëm një pjesë e molekulave
janë të afta që, gjatë ndeshjeve të quajtura të frytshme, të prishin lidhjet ndërmjet
atomeve dhe të futen në reaksion kimik. Në lidhje me këtë, shkenctarët zbuluan
me rrugë eksperimentale se: Shpejtësia e reaksionit kimik ёshtё nё perpjestim të
drejtë më produktin e përqëndrimit të substancave vepruese.Ky është ligji i veprimit
të masave. Brenda kësaj teme shqyrtohet edhe shprehja matematikore e ligjit të
veprimit të masave. E zëmë se substanca A vepron me substancën B, sipas barazimit
të mëposhtëm:
A+B
Shpejtësia e këtĳ reaksioni varet nga numri i moleve të substancave A e B që
bashkëveprojnë. E zëmë se në këtë reaksion marrin pjesë nga një mol A dhe B. Në
këtë rast mundësia e ndeshjeve do të jetë 1 × 1 = 1. Duke e paraqitur përqëndrimin
e substancave A dhe B me simbolet CA e CB, varësinë e shpejtësisë së reaksionit nga
përqëndrimi mund ta shprehim me formulën matematike:
V=k × CA × CB
ku v është shpejtësia e reaksionit, kurse k është një konstante përpjestimi, që quhet
konstante e shpejtësisë.
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Tema e pestё: Ndikimi i temperaturёs nё shpejtёsinё e reaksionit
Ne hyrje tё mёsimit jepet perkufizimi: Shpejtёsia e reaksionit kimik rritet me ngritjen
e temperaturёs dhe zvogёlohet me uljen e saj. Çdo ngritje prej 10°C e rrit shpejtёsinё
e reaksionit kimik 2-3 herё: kurse çdo ulje temperature prej 10˚C e zvogёlon 2-3 herё
shpejtёsinё e reaksionit. Madhёsia 10˚C quhet koefiçient temperature i shpejtёsisё sё
reaksionit. Lind pyetja: Si e rrit temperatura shpejtёsinё e reaksionit?
Ngritja e temperaturёs sё substancave bashkёvepruese rrit energjinё e brendёshme tё
molekulave dhe si pasojё rrit edhe numrin e ndeshjeve ndёrmjet tyre. Krahas rritjes
sё numrit tё pёrgjithshёm tё ndeshjeve, rritet edhe numri i ndeshjeve tё molekulave
tё frytshme, d.m.th i ndeshjeve qё shoqёrohen me prishjen e lidhjeve kimike ndёrmjet
atomeve ose joneve, gje qё nxit formimin e lidhjeve tё tjera dhe lindjen e molekulave
tё tjera. Nё kёtё temё pёrfshihet edhe faktori i fundit qё ёshtё:
Ndikimi i katalizatorit nё shpejtёsinё e reaksionit. Ky paragraf fillon me pёrkufizimin
e katalizatorёvё. Katalizatorё quajmё substancat tё cilat me praninё e tyre nё reaksion,
qoftё edhe nё sasi tё papёrfillshme, ndryshojnё shpejtёsinё e tĳ. Ndёrmjet substancave
qё nuk bashkёveprojnё katalizatori nuk ёshtё i aftё tё shkaktojё reaksion kimik, ai
vetёm i shpejton ose i ngadalёson reaksionet e mundshme. Nё kёto reaksione ai merr
pjesё me ndonjёrёn nga substancat nistore, formon njё produkt tё paqёndrueshёm
dhe nё fund tё reaksionit del pёrsёri i lirё, sikurse ishte edhe para reaksionit. Jepet
njё shembull ku tregohet ndikimi i katalizatorit nё shpejtёsinё e njё reaksioni.
2H2O2 à H2O + O 2 ne prani te katalizatorit MnO2 (dioksid mangani)
Katalizatori ёshtё pozitiv, kur ai e rrit shpejtёsinё e reaksionit dhe negative kur e
zvogёlon atё. Katalizatorёt negativё quhen edhe inhibitorё. Meqёnёse katalizatorёt
pёrdoren gjёrёsisht nё proceset industrial, ata prodhohen nё uzina dhe fabrika tё
posaçme.
Shumё reaksione kimike industriale, si prodhimi i uresё , i acidit nitrik dhe i
amoniakut nё Fier, prodhimi i acidit sulfurik nё Laç, proceset e krekingut tё naftёs
nё Ballsh etj. janё proçese ku pёrdoren katalizatorё. Tё gjitha reaksionet kimike, nё
tё cilat pёrdoren katalizatorё, quhen procese katalitike, kurse dukuria e shpejtimit
tё reaksionit me anё tё katalizatorit quhet katalizё.
Prania e sasive tё papёrfillshme tё disa gazeve, si oksidi I karbonit, sulfuri I hidrogjenit
H2S etj. e ulin shumё aktivitetin e katalizatorёve, duke I helmuar. Prandaj substancat
e gazta vepruese pastrohen paraprakisht dhe pastaj vihen tё veprojnё.
Tema e gjashtё: Reaksionet e paprapsueshёm dhe tё prapёsueshme. Mёsimi fillon
me ilustrimin e njё shembulli. Kur ndizen drurёt nё prani tё oksigjenit tё ajrit,
ata digjen dhe shndёrrohen nё dioksid karboni, ujё dhe hi. Nё kёtё rast themi se
reaksioni shkon deri nё fund. Njё reaksion i tillё quhet i paprapsueshёm.Quajmё
tё paprapsueshёm ato reaksione kimike, nё tё cilat substancat nistore shndёrrohen
plotёsisht nё substance pёrfudimtare.
Shembull 2. Hidrogjeni dhe avujt e jodit bashkёveprojnё nё njё enё tё mbyllur, nё
raportin 1:1 nё vёllime, nё temperaturёn 350˚C dhe formohet joduri i hidrogjenit,
sipas kёtĳ barazimi:
H2 + I2 =2HI
Me analizё ёshtё gjetur se vetёm 80% e pёrzierjes nistore jod-hidrogjen shndёrrohet
nё jodur hidrogjeni, kurse 20% e saj mbetet pa vepruar. Pra substancat nistore nuk
shndёrrohen plotёsisht nё produkte, ndonёse ndodhen nё sasi tё atilla qё mund tё
veprojnё pa lёnё mbetje. Si rrjedhim reaksioni nuk shkon deri nё fund. Nё qoftё se
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ngrohim tani nё njё enё tё mbyllur nё temperaturёn 350˚C njё sasi jodur hidrogjeni
HI, vihet re se vetёm 20% e tĳ shpёrbёhet nё jod e hidrogjen, kurse 80% mbetet pa u
shpёrbёrё, d.m.th krĳohet njё gjendje e njёjtё me atё tё rastit tё parё, reaksioni i kesaj
shpёrbёrje shprehet me barazimin:
2HI = H2 + I2
Pra kemi tё bёjmё me dy reaksione qё ndodhin njёkohesisht ose me njё reaksion qё
zhvillohet nё dy kahe. Si pasojё dy barazimet e mёsipёrm i pёrmbledhim nё njё tё
vetёm:
H2 + I2
2 HI
Shigjeta qё shkon djathtas tregon reaksionin e hidrogjenit me jodin qё quhet reaksion
i drejtё, ndёrsa shigjetё qё shkon majtas jep reaksionin e shpёrbёrjes sё jodurit tё
hidrogjenit, qё quhet reaksion i zhdrejtё.Reaksione tё tilla, qё zhvillohen nё dy kahe,
quhen reaksione tё prapёsueshme.
Tema e shtatë. Ekulibrat kimikё. Pёr ekulibra kimikё mund tё flitet vetёm nё rastin e
reaksioneve tё prapёsueshme. Kjo demostrohet me anё tё njё shembulli: Shqyrtohet
reaksioni i oksidit tё karbonit CO me avujt e ujit, qё kryhen nё njё enё tё mbyllur, nё
temperaturёn 1000˚C dhe qё zhvillohet sipas kёtĳ barazimi:
CO + H2O = CO2 + H2
Nё rast se e pёrsёrisim eksperimentin, duke marrё kёtё hёrё si substancё nistore CO2
dhe H2, nё po atё temperaturё, do tё vёrejmё se reaksioni ndodh dhe formohen CO
dhe H2O, d.m.th zhvillohet reaksioni i anasjelltё:
CO2 +H2 = CO + H2O
Pra kemi tё bёjmё me njё reaksion tё prapёsueshёm, qё shprehet me barazimin:
CO + H2O = CO2 + H2
Nё gjendjen e ekulibrit duket sikur reaksioni ёshtё ndalur. Nё tё vёrtetё tё dyja
reaksionet zhvillohen me shpejtёsi tё njёjtё.
Tema e tetë trajton: Ligjin e veprimit të masës në ekulibrat kimikë. Për të shqyrtuar
anën sasiore të ekulibrave kimikë kjo temë trajton në fillim barazimin kimik të një
reaksioni të prapësueshëm. Janë marë a mole të substancës A që veprojnë me b mole
të substancës B dhe formohen d mole të substancës D dhe e mole të substancës E.
Pra:
aA + bB =dD + eE
Reaksioni që shkon në të djathtë quhet reaksioni i drejtë, ndërsa reaksioni që shkon
në të majtë quhet reaksioni i zhdrejtë. Shënojmë me CA, CB, CD dhe CE përqëndrimet
e këtyre substancave. Sipas ligjit të veprimit të masës, shpejtësia e reaksionit të drejtë
është:
V1 = k1 × CaA × CbB
kurse shpejtësia e reaksionit të zhdrejtë është:
V2 = k2 × CdD × CeE
Kur arrihet gjendja e ekulibrit V1 bëhet sa V2 d.m.th.
V1 = V2 mund të shkruajmë:
k1 × CaA × CbB = k2 × CdD × CeE
nga ku nxjerrim:
=
Meqënëse k1 dhe k2 janë dy konstante, edhe herësi i tyre është madhësi
numerike konstante:
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K=

=

ku K është konstantja e ekulibrit kimik. Kjo është formula matematike e ligjit të
veprimit të masës në rastin e ekulibrave kimikë.
Tema e nëntë: Zhvendosja e ekulibrit kimik. Çdo ekulibër kimik mbetet i pandryshuar,
përderisa nuk ndryshojnë kushtet në të cilat ai ndodhet, sikurse janë: temperature,
trysnia dhe përqëndrimi i substancave. Me ndryshimin e ndonjërit prej këtyre,
ekulibri prishet në dobi të reaksionit të drejtë ose të zhdrejtë.
a)Ndikimi i temperaturës. Dioksidi i squfurit vepron me oksigjenin për të formuar
trioksid squfuri, sipas barazimit të mëposhtëm:
∆H=-96 kJ⁄mole
2SO2 + O2 = 2SO3
Shihet se reaksioni i drejtë është ekzotermik, kurse reaksioni i zhdrejtë është
endotermik. Ngritja e temperaturës në sistemin në ekulibër nxit zhvillimin e
reaksionit endotermik. Ulja e temperaturës nxit reaksionin ekzotermik.
b) Ndikimi i trysnisё mbi sistemin nё ekulibёr. Trysnia zhvendos vetёm ata ekulibra
kimikё ,midis gazeve ku numri i moleve ёshtё i ndryshёm nё tё dyja anёt e barazimit.
Amoniaku formohet kur bashkёvepron azoti me hidrogjenin. Ky reaksion ёshtё i
prapёsueshёm:
N2 + 3H2 = 2NH3
Sikurse shihet nё reaksion hyjnё 4 mole (njё mol azot dhe 3 mole hidrogjen) dhe
formohen 2 mole amoniak. Reaksioni i drejtё shoqёrohet me pakёsimin e numrit
tё moleve vepruese: kurse reaksioni i zhdrejtё shoqёrohet me zmadhimin e numrit
tё tyre.Rritja e trysnisё sё mjedisit e zhvendos ekulibrin nё kahun e reaksionit qё
shoqёrohet me zvogё limin e trysnisё nё sistem (zvogёlimin e numrit tё molekulave).
Zvogёlimi i trysnisё sё jashtme nxit atё reaksion qё rrit trysninё e sistemit (rrit
numrin e molekulave).
c) Ndikimi i pёrqёndrimit tё substancave mbi ekulibrin.
Kur nё njё sistem nё ekulibёr rritet pёrqёndrimi i njёrёs nga substancat nistore ekulibri
zhvendoset nё kahun e formimit tё produkteve tё reaksionit. Kur rritet pёrqёndrimi
i njё rit prej produkteve tё reaksionit, ekulibri zhvendoset nё kahun e formimit tё
substancave nistore. Tё tria kёto raste qё shqyrtuam mund tё pёrmblidhen nё njё
parim tё vetёm tё pёrgjithshёm, qё quhet parimi Lё Shatёlje. Ky parim thotё se:
Duke ndryshuar ndonjёrin nga kushtet e njё sistemi nё ekulibёr (temperaturёn,
trysninё ose pёrqёndrimin ), nxitim atё reaksion, i cili e kundёrshton kёtё ndryshim.
Tema e dhjetё pёrmban: Pyetje dhe ushtrime pёrmbledhёse tё cilat janё tё kombinuara
nё 16 pyetje teorike dhe ushtrime. Kjo temё ka pёr tendencё qё tё kontrollojё tё gjitha
çёshtjet kryesore tё kapitullit.
Tema e njёmbёdhjetё pёrmban: Punё laboratori nё te cilёn pёrfshihen dy eksperimente.
Tema e punёs sё laboratorit ёshtё: Shpejtёsia e reaksionit kimik.
Eksperimenti 1. Ndikimi i pёrqёndrimit tё substancёs vepruese mbi shpejtёsinё e
reaksionit kimik.
Eksperimenti i dytё. Ndikimi i temperaturёs mbi shpejtёsinё e reaksionit kimik
Duke studiuar këtë kapitull edhe në librin Kimia 10 të vitit 1984 do të shohim se
përmbajtja është e njëjtë, vetëm se me më pak ndryshime. Të përbashktat e këtyre 2
librave të botuara njëri ne 1983 e tjetri në 1984 janë:
•
Struktura e njëjtë
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•
Ndarja e temave
•
Numri i faqeve
•
Reaksionet
•
Punët e laboratorit
•
Ushtrimet përmbledhëse
Në të dyja rastet Kinetike kimike dhe ekulibri kimik janë vendosur në kapitulin e 10.
Libri tjetёr i cili ёshtё marё nё studim ёshtё ai i botimit tё vitit 1992. Nё kёtё libёr
tё quajtur ‘Kimia 10’ njohuritё pёr Kinetikёn kimike dhe ekulibrat kimikё ndryshe
nga tekstet e mёparshёm janё vendosur qё nё kapitullin e parё tё librit. Nё fillim tё
kapitullit ka vetёm 2 fjali si hyrje:
-Kinetika kimike studion shpejtёsinё dhe mekanizmin e proçeseve kimike.
-Madhёsia kryesore nё kinetikёn kimike ёshtё shpejtёsia e reaksionit.
Mё pas kapitulli ёshtё ndarё nё 8 tema mёsimi, njё punё laboratori me njё larmi
eksperimentesh dhe nё fund ka ushtrime pёrmbledhёse. Nё kapitulin e parё tё
kёtĳ teksti ёshtё njё nёnçёshtje qё titullohet: Barazimi kimik.Skema e njё barazimi
kimik tregon reaktantёt (substancat qё hyjnё nё reaksionin kimik) dhe produktet
(substancat e reja qё pёrftohen nga reaksioni kimik).
Reaktant = Produkte
Ne vitin 2010 ne gjimnaze kapitulli i Kinetikёs kimike dhe Ekulibri kimik jepet nё
vitё tё dytё dhe nё vitё tё katёrt i cili jepet mё i zgjeruar.Teksti i kimisё qё jepet nё
vitin e dytё ёshtё botim i vitit 2007.Ky tekst nё dallim nga tekstet qё kemi shqyrtuar
ndёr vite ёshtё mё i pasur me figura shumёngjyrshe, skema, tabela tё cilat e bёjnё
mё tё lehtё kuptimin e kёtĳ kapitulli.Ky kapitull ёshtё i dyti nё radhё, i pёrbёrё
nga 13 tema tё cilat 9 janё shpjegim i teorik i kёtĳ kapitulli, 2 tema janё tё pёrbёra
nga ushtrime pёr pёrvetёsimin e pjesёs teorike, ndёrsa 2 temat e fundit jёnё punё
laboratori. Fundi i kapitullit shoqёrohet me njё ‘Pyetje kontrolli pёrfundimtar’.
Ndёrsa nё vitё tё katёrt Kinetika Kimike ёshtё e vendosur nё kapitullin e tretё. Nё
temёn e parё ndeshet shpejtёsia e reaksioneve. Ky mёsim shoqёrohet edhe nga njё
grafik i shpёrbёrjes sё tretёsirёs sё 1 M H2O, nё temperaturёn 40˚C me ndryshimin
e kohёs.
Sot nё gjimnaze kapitulli I Kinetikёs kimike dhe Ekulibri kimik jepet ne klasёn e
XI (njёmbёdhjetё) tё ndara nё kapituj: ‘Ndryshimet energjetike dhe reaksionet e
prapёsueshme’ dhe ‘Shpejtёsia e reaksionit kimik’ tё pёrbёra nga 6 tema secila.Kto
tema shoqёrohen me figura dhe shembuj nga jeta e pёrditshme pёr ti bёrё sa me te
pёrvetёsueshem kapitujt.
Referencat
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Arritje dhe probleme në mësimdhënien e lëndëve të shkencave natyrore
Miranda Skënderaj
Mësuese në shkollën 9-vjeçare ‘’Liri Gero’’Fier
Abstrakt
Sistemi ynë arsimor,këto dy dekadat e fundit ka hedhur një hap të vërtetë cilësor duke
u shndërruar në një shërbim për të gjithë. Zhvillimet e ndodhura në sistemet e tjera
arsimore,sidomos ato evropiane,ndikuan dhe po ndikojnë edhe në sistemin arsimor shqiptar.
Në kto zhvillime një rëndësi të vecantë kanë arritjet dhe problemet në mësimdhënien e
shkencave natyrore, e cila konsiderohet si një proçes kyç i cili lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë
me ecurinë e reformave në edukim.
Duke I’u referuar këtyre zhvillimeve,pra në bazë të kurrikulave të reja,arsimi duhet t’u
përgjigjet me ritme të shpejta,me zhvillime të brendshme cilësore,për t’u krĳuar nxënësve
mundësi për njohuri të reja,shkathtesi,vlera dhe qëndrime të përshtatëshme ,koherente dhe
në zhvillim të përhershëm. Kurrikula e re arsimore,në të gjitha nivelet e saj,është shoqëruar
me teknikat dhe metodologjinë e nevojshme.Gradualisht,ora e mësimit,nisë të marrë natyrë të
re,atë të orës së mësimit sipas shëmbëlltyrave të shkollës evropiano-perëndimore.
Zhvillimet e ndodhura në sistemet e tjera arsimore,sidomos ato evropiane,ndikuan dhe po
ndikojnë edhe në sistemin arsimor shqiptar. Revolucionit për integrimin e arsimit të sotëm
shqiptar në vlerat e arsimit evropian e botëror i vĳnë për shtat prirjet lëndore të shkencave
natyrore. Mbi bazën e këtyre risive është përvĳuar dhe programuar puna për të ngritur në
nivele të reja mësimdhënien e lëndëve të shkencave natyrore duke nxitur të menduarit logjik
e krĳues nëpërmjet ushtrimeve dhe eksperimenteve të kategorive të ndryshme. Mësimdhënia
e ndërtuar mbi parimet dhe me metodologjinë e të menduarit krĳues dhe kritik krĳon klasa
me në qendër nxënësin,krĳon vërtet bashkësi të fuqishme të nxëni.
Si rrjedhojë,në përfundim të sistemit parauniversitar nxënësi zotëron të gjitha kompetencat
kyc, që e pergatisin atë për të gjitha sfidat e jetës.Kurrikula e re është me elastike dhe më
efikase për të konceptuar programet arsimore për nxënien sipas nevojave të nxënësve,përmes
qasjeve pedagogjikedhe proçedurat e reja të vlerësimit.
Metodat dhe teknikat e të mësuarit sipas kurrikulave të reja janë proçedura standarte
që përdorin mësuesit në bashkëpunim me nxënësit për paraqitjen dhe për zhvillimin e
materialeve e të veprimtarive mësimore,për të arritur qëllimet dhe objektivat mësimore.
Fjalë kyçe: mësimdhënie , shkenca natyrore, kurrikul, metoda, risi, ushtrime, eksperimente,
efektivitet, mendim krĳues e aktiv, detyra, veprimtari.

Hyrje
Çdo shkencë ndërtohet mbi një varg konceptesh e ligjesh që duhen zbatuar.Janë
pikërisht objektivat,synimet dhe standartet e vendosura për cdo lëndë,ato që e
drejtojnë mësuesin dhe mësimdhënien si shkencë.Mënyra e organizimit të orës së
mësimit.metodat e dhënies së dĳeve e shprehive që marrin nxënësit,janë faktorë të
drejtpërdrejtë të karakterit aktiv ose pasiv të përvetësimit të tyre.
Efektiviteti I procesit të mësimit në këtë fushë kërkon një përmirësim të mëtejshëm
të formave të organizimit të mësimdhënies,me shumë hapesirë për punë të pavarur
të nxënësve,që mund të shtrihet nga zgjidhja e detyrave,deri në veprimtari modeste
jashtë klase.
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Në themel të procesit të të mësuarit duhet të qëndrojë konceptimi shkencor I rolit
të mësuesit dhe nxënësit në këtë proces,krĳimi i raporteve të reja ndërmjet punës së
njerit dhe të tjetrit.Njohja e këtyre roleve është e rëndësishme por edhe e nevojshme
njëkohësisht.Këto marrëdhënie janë shumë të rëndësishme për të pasur të qartë
situatat reale,vecanërisht atje ku synohet të ndryshohet diçka.Jashtë zotërimit në
mënyrë të plotë e të thellë të lëndës,jashtë kompetencës shkencore,nuk mund të bëhet
fjalë për asnjë lloj të mësuari,aq më pak aktiv e krĳues. Roli i mësuesit në klasë lidhet
me kërkesat,pyetjet,detyrat dhe reagimet që ka dhe bën për të nxitur ndërveprimin
në atë mjedis mësimor.Kjo është arsyeja që gjatë të nxënit ndërveprues mësuesit i
kushtojnë vëmëndje metodave dhe teknikave ndërvepruese që cojnë në realizimin
e veprimtarive,jo vetëm në fazën e planifikimit të mësimit ndërveprues por edhe në
fazën e analizës së mësimit të planifikuar dhe të zhvilluar.Të mësuarit dhe të nxënit
ndërveprues ,si element kryesor dhe thelbësor ka veprimtarinë e kryer nga nxënësit.
Shkolla sot më tepër se kurrë është e drejtuar drejt një mësimdhënieje të hapur.Kjo
lloj mësimdhënieje duhet kuptuar si një dukuri e cila lidhet me përmbajtjen e proçesit
të mësimdhënies dhe të të nxënit , proçes gjatë të cilit si nxënësit ashtu dhe mësuesit
duhet të jenë njëherësh autorë dhe aktorë të tĳ .
.Një mësues i përditësuar me të rejat shkencore dhe kërkesat metodike të kohës,nuk
e ka të veshtirë për të gjetur metoda të përshtatshme në funksion të mundësive që
krĳon ora e mësimit.Gjetja e këtyre koncepteve zhvillon aftesitë matematikore të
cilat janë të nevojshme për të pranuar më mirë botën teknologjike në ndryshim
të vazhdueshëm dhe për të zhvilluar elementet thelbësore të zgjidhjes së proble
mit,komunikimit,arsyetimit dhe lidhjet që ekzistojnë brenda lëndëve shkencore.
Një rëndësi e veçantë i jepet zbatimit të koncepteve kryesore,si:përllogaritjet,aftë
site proçedurale,mjeshteritë e të arsyetuarit shkencor,për të zgjidhur probleme në
komunitetet vendore,kombëtare e globale. Kjo kërkesë pedagogjike merr vlerë të
re,kur kërkohet përzgjedhja e materialit mësimor,ndërtimi i mësimit si një proçes që
vë në lëvizje dhe zhvillon mendimin aktiv të nxënësit që rrjedhimisht sjell formimin
e njeriut të nesërm që do të sfidojë e do të fitojë në ekonominë e tregut.
Ndikimi i vlerësimit të njohurive në formimin aktiv dhe logjik të nxënësve
Për të nxitur të menduarit aktiv dhe krĳues në lëndët shkencore duhet të
përqëndrohemi te detyrat ku nxënësi mund të krĳojë vetë,ose të kërkojë informacione
mbi metodikën e realizimit të detyrës deri në përpunimin e matjeve dhe paraqitjen
grafike të rezultateve.Në këtë kuadër,produktive është edhe dhënia e detyrave
mjaft të thjeshta,mjafton që nxënësi të përfytyrojë e të krĳojë dhe të mos i formohet
përshtypja se ai gjithmon do të jetë thjesht një zbatues.
Punë e kujdesshme e me synime shkencore duhet të kryhet edhe në lidhje me vlerësimin
e nxënësit.Thelbësore është që ky vlerësim të jetë objektiv dhe sistematik,e,duke
qenë I tillë, të arrĳe të ndihmojë përvetësimin aktiv e të qëndrueshem të njohurive
teorike,por edhe të nxitet e të zhvillohet krĳimtaria në punën e mësuesit në lidhje me
vlerësimin e motivuar të nxënësit.
Vlerësimi I nxënësve është një nga komponentët më të rëndësishem të kurrikulës me
bazë kompetencat.Ky vlerësim,bazuar në rezultatet e të nxënit,përfshin gjykimin për
arritjet e nxënësve përkundrejt nivelit të arritjeve.Në përputhje me parimet themelore
të vlerësimit,mësuesi,siguron përdorimin e të gjitha llojeve të vlerësimit,të cilat
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përcaktohen si të domosdoshme për të gjykuar në lidhje me arritjet e nxënësve,në
funksion të mbështetjes së të nxënit dhe mësimdhënies.
Gjatë proçesit të vlerësimit,mësuesi duhet që në përputhje me qëllimet e matjes së
vlerësimit ti përdorë të gjitha mjetet e nevojshme të matjes së vlerësimit në mënyrë
që të sigurohen informata të mjaftueshme për shkallën e arritjeve të nxënësit.
Eshtë shumë i rëndësishëm ky moment pasi ka të bëjë me vlerësimin e nxënësit
lidhur me njohuritë që ka për lëndën,ndaj lind nevoja që kur nxënësi vlerësohet
nga mësuesi,nota me të cilen vlerësohet të motivohet objektivisht në prezencën e
tĳ,bazuar në njohuritë e vërteta që disponon vetë nxënësi.Këtu bëhet fjalë për të
krĳuar mundësitë dhe hapësirat e duhura të nxënësit,për të tërhequr edhe mendimin
e tyre dhe të bashkëpunimit me ta.
Nëpërmjet grupeve bashkëpunuese që mund të ngrejë për realizimin e detyrave të
ndryshme,mund të realizohen shumë lloje të të nxënit.Mësuesi mund të vendosë,nëse
shprehi ose koncepte të veçanta që shpjegohen,mësohen më mirë në bashkëpunim
apo në mënyrë individuale.
Mësuesi vlerëson përparimin lëndor,gjendjen emocionale të nxënësve si dhe
produktivitetin dhe funksionimin shoqëror të grupeve të punës.Vlerësimi I
produktivitetit të grupit mund të bëhet nëpërmjet matjes së kohës,raporteve mbi
përparimin dhe rezultatet përfundimtare të grupit.
Vlerësimi i vazhduar mund të bëhet nëpërmjet vëzhgimeve të mësuesit,konsultimeve
me grupet,vetëvlerësimeve në grup apo të kërkesave të ndryshme për ndihmën e
mësuesit.
Vlerësimi i vazhduar duhet të synojë që të vërë nxënësin në pozitë aktive,të rritë
shkallën e përqëndrimit në mësim,t’i zgjojë atĳ kureshtjen,ta bëjë atë të mendojë,të
gjykojë dhe të arrĳë në një mendim përfundimtar përmes një arsyetimi të plotë.
Kërkesat gjatë punës së drejtuar duhet të stimulojnë të mësuarin ligjik duke e
drejtuar nxënësin të vlerësojë çfarë është parësore dhe më e rëndësishme.Brenda
një ore mësimore,përdoret jo vetëm një situatë,por lloje të ndryshme situatash duke
krĳuar një atmosferë të ngrohtë në klasë, e cila e bën më kompetent nxënësin për të
zgjidhur saktë dhe përballuar me sukses situatat reale dhe për të fituar mbi to.Pra
zhvillimi i mësimit u referohet të gjitha aktiviteteve që mësuesit bëjnë për të ndërtuar
dĳe dhe për të vlerësuar nxënësit që i kanë përvetësuar këto dĳe.
Mësuesi,në përputhje me parimet themelore të vleresimit,siguron përdorimin e
të gjitha llojeve të vlerësimit,të cilat përcaktohen si të domosdoshme në lidhje me
arritjet e nxënësve,në funksion të mbështetejes së të nxënit dhe të mësimdhënies.
Duke kombinuar vlerësimin me gojë me atë me shkrim,në vlerësimin e vazhduar,mund
të sigurohet një përvetësim dĳesh në mënyrë graduale.
Veçori psikologjike dhe aspekte të punës së mësuesit me nxënës cilësorë
Nevojë për një diagnostikim sa më të saktë të aftësive të nxënësve,kërkon
medoemos punën e psikologut.Faktorët psikologjike kryesore që duhet të nxisin
mësuesin,janë emocionet pozitive ndaj lëndës.Pa emocione njerëzore,asnjëherë
s’ka patur dhe s’mund të ketë kërkim të së vërtetës.Pjesëmarrja e mësuesit në
gëzimin krĳues të nxënësit,nxitja e tĳ,aftësia për të zbuluar të renë në zgjidhjen e një
problemi,inkurajimi,vlerësimi i ngrohtë pozitiv;janë të domosdoshme për vënien në
lëvizje të emocioneve të nxënësve.
137

Në zgjidhjen e ushtrimeve brenda lëndëve të shkencave natyrore,mësuesi mund të
shohë fare qartë të spikasin kujtesa logjike e vecantë dhe e specifikuar,cilësi të tjera të
të menduarit si;elasticiteti I tĳ,thellësia,gjerësia e karakteri i pavarur kritik.
Në ushtrimet dhe problemat duhet stimuluar nga mësuesi cdo trajtim e zgjidhje
origjinale e problemave,qoftë nganjëherë edhe disi jashtë teme apo e gabuar
për faktin se,pavarësisht nga gabimi,kemi të bëjmë me një dëshmi të imagjinatës
krĳuese,të fantazisë,të një të menduari divergjent e jo të kufizuar të nxënësit.Gabimi
për nxënësin e mirë në lëndët e shkencave natyrore,nuk është frenues,por bëhet
shkak për seleksionimin e rrugëve të mundshme të zgjidhjes.Një gjë e tillë mund të
realizohet,si nëpërmjet vlerësimit,ashtu edhe nëpërmjet krĳimit në klasë të një klime
të shëndoshë që nxit e favorizon në mënyrë të veçantë çdo zgjidhje e trajtim të tillë.
Kjo lidhet me aspektin emocional të njohjes dhe trajtimit të diferencuar të nxënësve.
Mësuesi duhet të jetë kompetent nga ana shkencore për lëndën që jep,por ai duhet
të jetë dhe ideator,novator,një krĳues i mirë i situatave të të nxënit,të cilat duhet t’i
ndërtojë duke u mbështetur në njohuritë që nxënësit kanë,në aftesitë e veçanta të
tyre.Kjo është e rëndësishme sepse
nxënësit e talentuar dhe të apasionuar kanë aftesinë për t’u orientuar shpejt e drejt
me të dhënat e problemave,nëpërmjet një përpunimi të shpejtë të informacionit që
lidhet me to.
Kërkesat për rigorozitet në lëndët e shkencave natyrore kërkojnë kujdes e
përpikmeri,pasi nxënësit cilësorë karakterizohen nga një lloj kurioziteti naiv e
tërheqje e vetvetishme për cdo gjë të re që mësojnë,nga një dëshirë dhe një vullnet
i madh për punë dhe nga mundësia për të punuar për një kohë të gjatë mbi detyrat
dhe mësimet pa e kuptuar lodhjen,pikërisht për shkak të shtytjes së brendshme të
fuqishme që u japin këto ndjenja intelektuale.
Një nga cilësitë më të spikatura të nxënësve cilësorë në lëndët e shkencave
natyrore,është aftësia për të shkruar hallkat e zinxhirit të gjykimit apo të
arsyetimit.Veçoritë psikologjike kryesore të nxënësve cilësorë në këto lëndë,në
përgjithësi,përmblidhen në aftesinë për të trajtuar një problem,për të dhënë hipoteza
në zgjidhjen e tyre dhe për t’i kontrolluar ato nëpërmjet verifikimit.
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Përshtatja gramatikore dhe semantike gjatë përkthimit automatik nga gjuha
burimore në gjuhën pritëse
MSc. Eralda Balla
Shkolla e Mesme e Bashkuar ‘’Kosovë’’ Belsh Elbasan
Abstrakt
Për të arritur integrimin në rrjetin global të veprimtarive në fushat e ndryshme nevojitet
një proces sa më i qartë dhe i rrjedhshëm komunikimi. Sa komunikohet kur përkthehet dhe
sa përkthehet kur komunikohet në terma kulturorë? Në qoftë se globalizmi kulturor dhe
gjuhësor realizohet si unifikim gradual, gjuhët e vogla, e për pasojë kulturat e vogla, mund
të mënjanohen në kurriz të ndikimit të një gjuhe e kulture më të madhe. Ndërsa mendojmë
se komunikimi ndërkulturor si një formë që merr përkthimi tek kalon elementë të kulturës
nga njëra anë e bregut gjuhësor në tjetrin, është i pashmangshëm, shoqëria e vendit në fjalë
rrezikon që kulturalisht të humbasë në rrënjë teksa fiton në degë. Përkthimi përbën progres.
Të gjitha periudhat e rëndësishme historike të kulturës nisin me përkthimin, pasi është
pikërisht ky proces që lidh kulturat e qytetërimet me njëri – tjetrin, duke hapur perspektiva
të reja për zhvillimin e mirëfilltë inetelektual pa të cilin shoqëria njerëzore nuk do të bënte
dot përpara. Përkthimi është pranuar tashmë si zhanër i rëndësishëm i komunikimit. Ai
luan rol të rëndësishëm në shembjen e barrierave ndërmjet kulturave gjuhësore të ndryshme
dhe mundëson vendosjen e harmonisë dhe të mirëkuptimit të ndërsjellë. Që të realizohet
komunikimi i shëndetshëm ndërmjet dy kodeve gjuhësore të ndryshme, nevojitet njohja e
bashkësive të vlerave dhe të realiteteve shoqërore të çdo kulture të dhënë. Mungesa e kësaj
njohjeje do të shkaktonte probleme gjatë përçimit të kuptimit të synuar nga një gjuhë në
dhe, rrjedhimisht, do të ndodhnin humbje të pashmangshme. Prandaj, proçesi i përkthimit
duhet të garantojë paraqitjen e saktë të elementeve thelbësorë të tekstit burimor në tekstin
përkthimor duke i përfshirë ata në produktin e ri në mënyrë të tillë që të mund të shkaktojnë
të njëjtin efekt si në rastin e tekstit burimor.
Fjalët kyçe: përkthim automatik, komunikim ndërkulturor, element kulturor, globalizim
gjuhësor dhe kulturor.

Hyrje
Ç’është përkthimi? Ç’do të thotë “të përkthesh”? Ç’vend zë ai midis shkencës, artit
e mjeshtërisë?
Në pamje të parë duken pyetje të thjeshta. Përkthimin mund ta përkufizonim si
riformulimin e asaj që është folur apo shkruar në tekstin origjinal, me fjalët e një
gjuhe tjetër. Sado të luhatet mes artit, shkencës dhe mjeshtërisë, ai mendohet të luajë
të njëjtin rol si në gjuhën e origjinës së mesazhit ashtu dhe në gjuhën drejt të cilës
përkthehet.
Përkthimi është një shërbim komunikativ, dhe një shërbim për një marrës a më shumë
marrës të tekstit në gjuhën e mbërritjes. Funksioni normal i një shërbimi përkthimi
është të përfshĳë një lexues të ri në gjuhën e mbërritjes në aktin e komunikimit, i cili
e ka zanafillën edhe pse të kufizuar në komunitetin e gjuhës së origjinës. Veprimi
i përkthimit është një proces i prodhimit të një transmetuesi mesazhi të një lloji të
caktuar, i krĳuar për t’u përdorur në sisteme të varura në mënyrë që të koordinohet
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bashkëpunimi veprues dhe komunikativ.
‘’Gjuha përbëhet nga më shumë sesa kuptimi i simboleve dhe kombinimi i simboleve;
para së gjithash, është kod në veprim, ose, me fjalë të tjera, kod që funksionon për
një qëllim ose disa qëllime të përveçme. Kështu, ne duhet ta analizojmë përçimin
e mesazhit në kuptimin e dimensionit e dimensionit dinamik. Ky dimension
është veçanërisht i rëndësishëm për përkthimin për përkthimin sepse prodhimi i
mesazheve të barasvlershme është proçes jo vetëm i thjeshtë i ujdisjes së pjesëve të
shprehjeve, por edhe i riprodhimit të karakterit të plotë dinamik të komunikimit. Pa
këta dy elemente, rezultatet, në çfarëdo kuptimi të vërtetë të fjalës, zor se mund të
quhen të barasvlershme’’. (Nida, 1964, 120)
Për të arritur integrimin në rrjetin global të veprimtarive në fushat e ndryshme
nevojitet një proces sa më i qartë dhe i rrjedhshëm komunikimi. Përkthimi vazhdon
të mbetet një nga instrumentet më thelbësorë të realizimit me sukses të këtĳ procesi
sa të ndërlikuar në ingranazhet përbërës të tĳ aq edhe në pasojat që lë në kulturën
dhe gjuhën pritëse.
Në këtë punim kam dhënë shembuj të tëksteve me tema të ndryshme për të bërë
dallimin e përkthimeve në kontekste të ndryshme.
Ç’është google translate dhe përkthimi automatik?
Google Translate është një shërbim i ofruar nga Google që ju lejon të përktheni një
tekst ose faqe ëeb në një gjuhë tjetër.Ndryshe nga shërbimet e tjera të përkthimit si
Babel Fish, AOL dhe Yahoo që përdorin SYSTRAN, Google përdor softuerin e vet të
përkthimit.
Shërbimi përfshin gjithashtu një përkthim me disa mĳë fjalë.
Përkthimi automatik është një përkthim i automatizuar, i cili është proces që përdor
softuer për të përkthyer tekstin nga një gjuhë natyrore (p.sh. frëngjishtja) në një tjetër
(p.sh. shqip).
Për të përpunuar çdo përkthim, qoftë njerëzor apo automatik, është e nevojshme që
kuptimi i një teksti në gjuhën origjinale (fillestare) të kthehet plotësisht në gjuhën e
synuar, përkatësisht përkthimin. Edhe pse në pamje të parë duket të jetë elementare,
është një çështje shumë më komplekse. Përkthimi nuk është thjesht zëvendësimi
i një fjale me një tjetër. Një përkthyes duhet të interpretojë dhe analizojë të gjitha
elementet në një tekst dhe të dĳë se cila fjalë mund të ndikojë në një tjetër. Kjo kërkon
ekspertizë të gjerë në gramatikë, sintaksë (struktura e fjalive), semantikë (kuptime)
dhe kështu me radhë në të dyja gjuhët, e nisjes dhe të mbërritjes.
Përkthimi njerëzor dhe automatik paraqesin dy sfida. Për shembull, dy përkthyes
individual nuk do të prodhojnë asnjëherë përkthimet identike të të njëjtit tekst
në kombinimin e njëjtë të gjuhës dhe mund të kërkojnë disa hapa shqyrtimi për
të kënaqur një klient. Por sfida më e madhe është mënyra në të cilën një përkthim
automatik mund të prodhojë tekste me cilësi të publikueshme.
Përkthim i një poezie
TRISTESSE
J'ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté ;
J'ai perdu jusqu'à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.
Alfred de Musset.

TRISHTIM
Kam humbur fuqinë time dhe jetën time,
Miqtë e mi dhe gëzimi im;
Kam humbur me krenari
Kush e bëri besimin e gjeniut tim.
Alfred de Musset
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Shpeshherë, qoftë për t’i arsyetuar ngurrimet kundrejt përkthimit, qoftë nga
shqetësimi për një bartje më të mirë të mesazhit ose nga frika që të preket origjinali,
përkthimi I poezisë merret si shembull i pamundësisë që përkthimi të japë një tekst
origjinal sidomos në përkthimin automatik. Po të përkthehet poezia, rima e saj,
mesazhi i saj i thellë, përmbajtja e pasur dhe e përpunuar, polifonia e saj, ritmi i saj,
ose heshtjet e saj duket mision i pamundur siç shikohet.
Psh. Folja ‘croire’ në shqip përkthehet ‘besoj’ ndërsa ne google translate është
përkthyer ‘besimin’.
Përkthimi I një fabule

La cigale et la fourmi

Cicada dhe milingona
Cigale, duke kënduar

La Cigale, ayant chanté

Gjatë gjithë verës,

Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :

Gjetur veten shumë mungon
Kur erdhi puthja:

Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter

Jo një pjesë e vogël
Fluturoj apo krimb.
Ajo shkoi për të qarë urine
Në Ant, fqinjin e saj,
Duke u lutur për ta dhënë atë

Në përkthimin e fabulës siç shikohet ka shumë mangësi në përshtatje të fjalëve
duke nisur që nga titulli. Përkthimi fjalë për fjalë është bërë në kuptimin e parë
dhe jo në përshtatje ka nevojë për përmirësime gramatikore dhe sintaksore për një
përkthim sa më efikas.
Écrire une lettre formelle
Monsieur le directeur,
Je vous écris pour vous exprimer mon mécontement au sujet des prestations offertes par
votre club.
Voici trois mois que je suis inscrit à Vit’Fit.

Shkruani një letër formal
Drejtor i zyrës
Unë shkruaj për të shprehur pakënaqësinë
time me shërbimet e ofruara nga klubi juaj.
Ka qenë tre muaj që kur u bëra Vit'Fit.

Në shkrimin e një letre formale disa fjalë si psh. Monsieur le directeur nëse bëhet një
përkthim i mrëfilltë do të ishte ‘’Zoti drejtor’’.
Ose’’ je vous écris’’ përkthehet ‘’po ju shkruaj’’...
Ndërsa fjalia e fundit ‘’U bënë tre muaj që jam regjistrur në Vit’Fit’’
Siç vihet re gabimet janë të shumta nga ana semantikore.
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Tekste kulturore
Vepra e parë e shqipes së shkruar.
Letërsia Shqiptare
“Meshari” i Gj. Buzukut, botuar prej tij më 1555,
mbahet deri më sot, si e para vepër e shqipes së
shkruar. Niveli i përpunuar i gjuhës dhe ortografia e
stabilizuar duhet të jetë rezultat i disa dëshmi fragmentare më të hershme se vepra e Buzukut, të cilat
flasin për shkrimin e shqipes të paktën nga shek.XIV.

Littérature albanaise
Le "Meshari" de Gj. Buzukut, publié par lui en
1555, est tenue à ce jour, comme le premier
ouvrage de l'albanais écrit. Le niveau de langage élaboré et l'orthographe orthographique
doivent être le résultat d'une preuve fragmentaire antérieure à l'œuvre de
Buzuk, qui parle d'écrire la langue albanaise au
moins à partir du 14ème siècle.

Shëmbulli i marrë nga një tekst me terminologji kulturore vihet re që përkthimi
më efikas është nga gjuha pritëse në gjuhën burimore në këtë rast nga shqipja në
frengjisht.
Ka mangësi por janë më të pakta në përkthimin nga shqipja në frëngjisht.
Arti në Shqipëri
Arti në Shqipëri është influencuar nga ngjarjet e ndryshme gjatë periudhës historike.
Gjurmët më të hershme.
Fillimet e artit figurativ në truallin e Shqipërisë janë të
hershme. Gjurmët e para i përkasin periudhës së neolitit. Nëpërmjet zbulimeve të shumta arkeologjike, në
zona të ndryshme të vendit, janë gjetur qindra e mijëra
qeramika, terakota, zbukurime ne metal etj., që u përkisnin fiseve ilire, paraardhësve të drejtpërdrejt të shqiptarëve të sotëm.

Art en Albanie
Art en Albanie est influencé par différents événements au cours de la période historique.
Les premières traces de pas.
Les débuts de l'art figuratif sur la terre d'Albanie sont précoces. Les premières traces appartiennent à la période néolithique. Grâce à de
nombreuses découvertes archéologiques, des
centaines de milliers de poteries, terres cuites,
ornements métalliques, etc. appartenaient aux
tribus illyriennes, aux ancêtres directs des Albanais d'aujourd'hui, dans diverses parties du
pays.

Edhe në rastin e dytë përkthimi automatik nga shqipja në frengjisht është më efikas
dhe më I përshtatshëm si nga ana gramatikore edhe nga ana sintaksore. Fjalët janë
përkthyer në mënyrë të saktë duke bërë disa përjashtime sidomos në përshtatjen e
anës gramatikore.
Istanbul, une ville entre deux continents
Istanbul est la métropole de la Turquie avec près de
treize millions recensés.
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco depuis 1985 et compte de nombreux
monuments célèbres.

Stamboll, një qytet midis dy kontinenteve
Stambolli është metropoli i Turqisë me rreth trembëdhjetë milionë regjistrime.
Ajo ka qenë në Listën e Trashëgimisë Botërore të
UNESCO-s që nga viti 1985 dhe ka shumë monumente të famshme.

Në këtë tekst vihet re një përkthim më efikas si nga ana gramatikore edhe
sintaksore. Fjalët janë përkthyer në mënyrë te saktë dhe me gabime shumë të pakta
si psh. ‘’elle est inscrite’’ që përkthehet ‘’ajo është regjistruar’’.
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Souvenir de vacances
J'ai passé mes vacances à la campagne, en
Normandie, et j'ai fait de merveilleuses promenades a cheval.

Kujtimet e pushimeve
Kam kaluar pushimet në fshatrat e Normandisë dhe
kam hipur në kalë të mrekullueshme.

Nuk është gabim semantik por një tjetërsim semantik. Në rastin e opozicionit njëjësshumës për fshat/fshatra mungesa e presjes luan mjaft rol. Shiko gjuhën burimore:
në fshat, në Normandi-gjuha pritëse: në fshatrat e Normandisë.
Kam bërë shëtitje të mrekullueshme me kalë dhe kam hipur në një kalë të
mrekullueshëm.
Bonjour , monsieur. Qu'est-ce que vous desirez?

Përshëndetje, zotëri. Çfare doni?

Në këtë fjali folja ‘desirez’ është përkthyer ‘doni’ por në fakt përkthimi I saktë është
‘Dëshironi’
Pse njerëzit zgjedhin përkthimin automatik dhe jo përkthimin profesional?
Përkthimi automatik është i lehtë
Gjëja më e mirë për përkthimin automatic është se është i thjeshtë për t'u përdorur.
Në formën e tĳ më të lehtë, ne vetëm vendosim tekstin origjinal në të dhe bëhet
përkthimi. Përkthimi profesional nuk është i disponueshëm aq lehtë. Së pari, gjetja
e personit të duhur për të bërë përkthimin kërkon disa përpjekje. Pra, ne duhet të
negociojmë për çmimet, programimin dhe gjëra të tjera të përshtatshme.
Përkthimi automatik është i shpejtë
Çdo gjë në botën tonë duket të lëvizë më shpejt gjatë gjithë kohës. Sot kemi më shumë
informacion që ne mund të adoptojmë, si dhe mjete më efektive të komunikimit. Ne
jemi mësuar të marrim gjithçka shpejt. Nëse një dikush ju dërgon një mesazh me
email ose media sociale dhe nuk e kuptoni gjuhën e tĳ, nuk ka kohë për ta dërguar në
një përkthyes profesional. Edhe ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve gjuhësore nuk
mund të jenë më të shpejtë se një përkthim automatik. Komunikimi midis njerëzve
gjithmonë kërkon kohë dhe do të kushtonte shumë që të kishte një përkthyes gati për
situata të papritura gjatë gjithë kohës.
Përkthimi automatik është i lirë
Po, është e vërtetë se paraja është gjithashtu një arsye, por mendoj se pesha e saj
shpeshherë është e theksuar. Më shpesh përkthimi automatik ofron raportin cilësi
– çmim . Është mirë që përkthyesit profesionistë janë krenarë për profesionin e tyre
dhe duan të prodhojnë cilësinë më të mirë të përkthimit. Megjithatë, cilësia më e
mirë nuk është gjithmonë e nevojshme. Cilësia nganjëherë mjaft e mirë e përkthimit
është qëllimi ose edhe cilësia e dobët mund të jetë e mjaftueshme për të kuptuar
mesazhin. Nuk është e mençur të paguash një cilësi më të lartë sesa ajo që keni
nevojë, apo jo?
Konkluzione
Ky punim ka patur si qëllim ta drejtojë punën kërkimore drejt një përkthimi i cili
është menduar të paraqesë interes si nga ana teorike ashtu edhe nga ajo praktike.
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Gjuha dhe kultura rezultojnë të jenë dy faktorë përcaktues për ta bërë përkthimin
një nga veprimtaritë me të rëndësishme në kompleksitetin e vet. Bota ku jetojmë, në
gjendjen që është, na paraqitet në formën e një kulle për sa i përket shumëllojshmërisë
së gjuhëve të përdorura. Në këtë mënyrë komunikimi ndërgjuhësor, me fjalë të
tjera komunikimi mes njerëzve që flasin gjuhë të ndryshme, mund të realizohet
vetëm nëse kapërcehen pengesat gjuhësore. Kjo është edhe arsyeja e ekzistencës
së përkthimit. Kështu përkthehet nga një gjuhë në një gjuhë tjetër pikërisht për të
realizuar komunikimin ndërgjuhësor. Vetë emërtimi i “përkthimit” nënkupton
tranferimin e një teksti në nivel gjuhësor.
Nga ana tjetër faktori kulturor në përkthim është një fakt sa i pamohueshëm aq
edhe i dukshëm. Anjë proces komunikimi nuk mund të ndodhë nëse mesazhi
nuk arrin të perceptohet nga tërë palët. Kështu, njerëzit të cilët i përkasin të njëjtit
komuniteti gjuhësor ndajnë mes tyre të njëjtin tip kulture, që do të thotë, të njëjtat
tradita e zakone. Kanë pothuajse të njëjtin nivel njohurish mbi vendin, kushtet e tĳ
gjeografike, mbi historinë, klimën, insitucionet politike, ekonomike, shoqërore dhe
kulturore, mbi çështjet e pranueshme për nga ana e moralit, për ato të ndaluarat. I
gjithë ky informacion përbën bazën e asaj që komunikuesit duhet të kenë parasysh
për të arritur të japin dhe marrin mesazhe në formën e tyre gjuhësore.
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Bazat e Radioaktivitetit
Etleva Jarazi
Gjimnazi “Petro Nini Luarasi” Ersekë
1.1

Radioaktiviteti

Në vitin 1896 Henri Bekerel vuri re për herë të parë që nga mineralet e uraniumit
çlirohej një rrezatim i rastësishëm i cili u quajt rrezatim radioaktiv. Zbulimi i këtĳ
rrezatimi si dhe zbulimi i elektronit nga Josef J. Tomson në vitin 1981ishin dy
momente historike që çuan në zbulimin e strukturës së atomit. Ernest Radhërford
shfrytëzoi rrezatimin alfa që emetohej nga burimi radioaktiv i poloniumit për të
bombarduar fletët e holla prej floriri. Ai zbuloi se ngarkesa pozitive e atomit si dhe
afërsisht 99% e masës së tĳ ishte e përqendruar në një hapësirë fare të vogël të rendit
. Ky grumbull i dëndur lënde u quajt bërthamë e atomit dhe është pikërisht
origjina nga ku rrezatimi radioaktiv çlirohet.Bërthamat të cilat janë energjitikisht të
paqëndrueshme zbërthehen vetëvetiu dhe kalojnë në një gjëndje energjitike më të
qëndrueshme duke çliruar energji me anë të rrezatimit. Probabiliteti që një bërthamë
të zbërthehet gjatë një intervali kohe
është
ku
njihet si konstantja
e zbërthimit radioaktiv dhe shpreh probabilitetin e zbërthimit në njësi të kohës.Le
të marrim një mostër që në çastin e kohës
ka
radiobërthama: gjatë kohës
numri i bërthamave që janë zbërthyer do të jetë:
elementare
Duke integruar ekucionin e mësipërm marrim ligjin e përgjithshëm të zbërthimit
radioaktiv:
është numri fillestar i radiobërthamave në çastin e kohës
,
është numri i radiobërthamave që ka mbetur pa u zbërthyer në çastin
e kohës .Shpejtësia e zbërthimit të radiobërthamave njihet ndryshe me emrin
aktivitet dhe jepet me anë të relacionit të mëposhtëm:

-

është aktiviteti fillestar në castin e kohës

,

është aktiviteti në çastin e kohës .

Njësia matëse e ativietit në sistemin ndërkombëtar SI është bekerel Bq, e cila shpreh
numrin e zbërthimeve për një sekondë. Një njësi e vjetër e radioaktivitetit, por mjaft
e përdorur edhe në ditët e sotme është njësia kyri Ci, e cila është e barabartë me
të pastër.
aktivitetin e

Koha gjatë së cilës zbërthehet gjysma e sasisë së radiobërthamave quhet periodë
përgjysmimi:
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Gjeometria dhe roli i saj në matematikë
Esmeralda Shuli
Shkolla 9 vjecare″Pilo Prifti″, Novoselë - Vlorë
Abstrakt
Gjeometria është degë e matematikës që i studion figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe relacionet
në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin "matje e tokës", këtë fjalë e
krĳoi Herodoti. Me kalimin e shekujve gjeometria është bërë një kompleks studimesh dhe
kërkimesh shumë të gjëra dhe shumë të pasura. Koha se kur ka "lindur" gjeometria si shkencë
sipas Euklidit është shekulli i III-të.Kontribute në gjeometri kanë dhënë edhe matematikanët
Arkimedi dhe Apolloni i Perges.
Inxhinieri francez Gaspar Monzh i cili llogaritet si “babai i gjeometrisë deskriptive”Ai kah
fundi i shekullit të XVIII zhvilloi teknikat e veta për zgjidhjen e problemeve gjeometrike.
Ato zbulimet më vonë i publikonte në librin e tĳ “Gjeometria deskriptive”. Prej atëherë e
deri më sot gjeometria deskriptive shënon zhvillim të shpejt dhe intensiv, posaçërisht në
fushën e zbatimit të saj. Gjeometria deskriptive është disiplinë shkencore e cila merret me
studimin e metodave me të cilat objektet hapësinore paraqiten me objektet gjegjëse në rrafsh.
Në atë mënyrë, me ndihmën e metodave të gjeometrisë deskriptive zgjidhja e problemit
konkret në hapësirë identifikohet me zgjidhjen e problemit përkatës në rrafsh. Të gjitha
vetitë të cilat e mundësojnë lidhjen e problemit hapësinor dhe atĳ përkatës në rrafsh e
karakterizojnë përmbajtjen e gjeometrisë deskriptive.Në botën árabe kemi një kahje tjetër të
zhvillimit të njohurive. Atje u zhvillua disiplina tjetër – Aritmetika, e cila përparoi në drejtim
të algjebrizimit, ndërsa kemi një zhvillim të shquar të njohurive empirike gjeometrike për
përfitimin e figurave artistike.
Fjalët kyçe: gjeometria, gjeometria euklidiane, objekteve tre dimensionalë , dy dimensione,
gjeometria deskriptive, Lidhja gjeometrisë – aritmetikës.

1.Historiku mbi zhvillimin e gjeometrisë
Shkrimi i parë që përmban fakte të thjeshta gjometrike është gjetur në Egjipt dhe
është i shek. XVII p.e.s. Në të përmbanhen rregullat e njehsimit të syprinave të
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disa figurave dhe vëllimeve të disa trupave. Këto rregulla ishin marrë me rrugë
gjeometrike pa asnjë vërtetim logjik të vërtetësisë së tyre. Krĳimi I gjeometrisë si
shkencë matematike ndodhi më vonë dhe lidhet me emrat dĳetarëve grek Tales (625547 p.e.s ), Pitagora (580-500 p.e.s), Demokriti (460-370 p.e.s) dhe Euklid (shek. III
p.e.s) etj. Në veprën e shquar të Euklidit “Bazat “ ishin sistemuar faktet kryesore
gjeometrike që njiheshin në atë kohë. Më kryesore është se në “Bazat “ u zhvillua
mënyra aksiomatike e ndërtimit të gjeometrisë, e cila konsiston në atë që ne fillim
formulohen tezat kryesore (aksiomat) dhe pastaj mbi bazën e tyre, nëpërmjet
arsyetimeve vërtetohen fjalitë e tjera (toremat). Rezultatet e marra përdoren sin
ë praktikë ashtu edhe ne studimet e mëtejshme shkencore. Disa nga aksimoat e
propozuara nga Euklidi përdoren tani në kurset e gjeometrisë disa kanë formlime të
ndryshuara, si p.sh “ Nëpër cdo dy pika kalon një drejtëz dhe vetëm një “. Kontribut
të madh në studimin e mëtejshëm të cështjeve të ndryshme të gjeomterisë sollën
Arkimedi (287-212 p.e.s), Apolloni (shek III p.e.s) dhe dĳetarë të tjerë të antikitetit
grek. Një etapë cilsisht e re në zhvillimin e gjeometrisë filloi vetëm shumë shekuj
më vonë, në shek. XVII të erës sonë dhe ishte lidhur me arritjet e deriatëhershme të
algjebrës. Matematikani dhe filozoi I shquar rancez R.Dekart (1596-1650) propozoi
një qasje të re për zgjidhjen e problemeve gjeometrike.
Në zhvillimin e gjeometrisë një rol të rëndësishëm luajti aksioma, e cila në “Bazat “
e Euklidit quhej postulate I pestë. Ormulimi I tĳ tek Euklidi është mjat I ndrelikuar:
“ Nëse drejtëza që prêt dy drejtëza ormon dy kënde të njëanshëm të brendshëm
me shumë më të vogel se 2d, atëher ato drejtëza do të priten në atë anë “. Prandaj
zakonisht atë e zëvendësojmë me një aksiomë ekuivalente të drejtëzave paralele.
“Nëper pikën që nu shtrihet në nje drejtëz të dhënë kalon vetëm një drjetëz paralele
me të dhënën” Për shumë shekuj përpjekjet e një numri të madh shkencëtarësh u
drejtuan në vërtetimin e postulatit të pestë. Kjo shpjegohej me të që numri I aksiomave
synohej të cohej në minimum. Duke u bazuar në aksiomat e tjera. Në fund të shek.
XVIII, tek disa gjeometra lindi mendimi për pamundësinë e vërtetimit të postulatit V.
ata e zëvendësuat postulatin V me të kundërtin e tĳ; “ Nëpër një pikë qe nuk shtrihet
në drejtëz mund
të hoqen të paktën dy drejtëza qe nuk e presin atë”. Gjeometria e ndëruar mbi
këtë system të ri aksiomash është -joeuklidiane. Harutes të saj janë Gauss (17771855). Boljai (1802-1860) dhe Llobacevski (1792-1856). Vërtetësia e njërës apo tjetrës
gjeometri mund të përcaktohet vetëm me rrugë ekspirimentale. Shkenca sot ka
treguar që gjeomatria euklidiane vetëm që na rretho, kurse në përmaza kozmike ajo
ka një devĳim të dukshëm nga gjeomatria e hapsirës reale.
Rrethi dhe tangjentja e tĳ Më e thjeshta nga vĳat e lakuara, rrethi, është nga figurat
më të lashta që njihet në gjeometri. Për qindra vjet, deri në shek. XVII, astronomët
mendonin që planetët lebizin rreth Dielit sipas rrathësh, sic mendonte Aristoteli.
Babilionasit dhe indianët e lashtë konsideronin si element më të rëndëishëm të rrethit
pikërisht rrezen e tĳ (latinisht radius). Grekët e lashtë nuk e përdorin jalën rreze.
Euklidi dhe pasuesot e tĳ flisnin për “drejtëz nga qendra “. Fjala “rreze “ në trajtën
latine “radius “ për herë të parë haste në veprën “ Gjeometria “ të dĳetarit rancez
Ramus në vitin 1569; ajo filloi të përdorej gjerësisht vetëm në fund të shek. XVII. Fjala
“kordë” (nga greqishtja e lashtë “korde-litar tendosur) filloi të përdorej nga dĳetarët
europianë në sek. XII-XIII. Përcaktimi I tangjentes si drejtëz qe ka me rrethin vetëm
një pikë të përbashkët haset për herë të parë në testin “ Elementet të gjeometrisë
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“, të matematikantit francez Lezhandër (1752-1833). Në “Bazat“ e Euklidit jepet
pëcaktimi që vĳon: “Drejtëza është tangjente me rrethin nëse ajo e takon atë dhe
në vazhdimin e saj nuk e pret atë”. Fakti që tangjentja ndaj rrethit është pingule me
rrezen qe kalon në këtë pikë, ishte I njohur për arhitin e tarentit (430-365 p.e.s), i cili
ka qenë një nga matematikanët e astronomët më të shquar të antikitetit. Vërtetimi i
faktit që segmentet e tangjenteve të hequra ndaj rrethit nga një pikë e jashtme janë të
barabartë, tek Euklidi mungon.
2.Çfarë është gjeometria?
Gjeometria është degë e matematikës që i studjon figurat e rrafshit dhe hapësirës
dhe relacionet në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin
"matje e tokës" këtë fjalë e krĳoi Herodoti. Me kalimin e shekujve gjeometria është
bërë një kompleks studimesh dhe kërkimesh shumë të gjëra dhe shumë të pasura.
Koha se kur ka "lindur" gjeometria si shkencë sipas Euklidit është shekulli i III-të.
Kontribute në gjeometri kanë dhënë edhe matematikanët Arkimedi dhe Apolloni i
Perges. Në Egjipt rreth lumit Nil pas vërshimeve zhdukeshin kufijtë e parcelave dhe
për këtë arsye njeriu u detyrua që ti rindante prapë ato dhe për këto duheshin njohje
të disa rregullave të cilat të përmbledhura e morën emrin gjeometri.
Në shekullin e XVI-të gjeometria merr karakter algjebrik, që përgatiste rrugën për
në gjeometrinë analitike e shtruar nga Fermat dhe Cartesiusi (Descartesi). Një ndarje
e studimit të gjeometrisë sipas degëve të ndryshme ndodh në shekullin e XIX-të.
Në këtë periudhë bëjnë pjesë Gaspard Monge, Edouard Poncelet, Chasles, Steiner,
Plücker, Staudt të tjerë si Grassmann, Jacobi, Cayley e Sylvester zhvillojnë gjeometrinë
hiperspaciale. Gaussi dhe Riemanni praktikojnë gjeometrinë diferenciale.
Gjeometria është një ndër shkencat më të vjetra. Në kohët e vjetra ajo merrej vetëm
me shqyrtimin e formave dhe të madhësive hapësinore të objekteve të botës reale.
Megjithate, krahas zhvillimive te civilizimit njerezor, zhvillohen edhe njohuritë
gjeometrike. Gjeometria, është zhvilluar nga nevojat praktike të jetës së përditshme.
Dihet nga historia për tokat e plleshme buzë lumit Nil. Pastaj për rritjen dhe
vërshimet periodike të tĳ në çdo pranverë, që kanë shkaktuar zhdukjen e kufijve
ndërmjet pronave të ndryshme. Nevoja që pas vërshimeve të caktoheshin përsëri
kufijtë e vjetër, ka bërë që të matej toka. Provë për këtë na shërbejnë dy papiruse të
ruajtura në të cilat gjejmë formulat e sakta dhe të përafërta për llogaritjen e syprinave
dhe të vëllimeve. Më vonë, grekët i trashëguan dituritë gjeometrike nga egjiptianët.
Vetë fjala gjeometri rrjedh prej fjalëve greke: geo – tokë dhe metria – matje, pra në
kuptimin formal gjeometri do të thotë matje toke. Njohuritë gjeometrike në Egjiptin
e vjetër janë fituar në mënyrë empirike. Por, në Greqinë e vjetër, shkencëtarët grekë
zbuluan metodën deduktive apo aksiomatike të trajtimit të gjeometrisë (Talesi,
Pitagora, etj). Ndërmjet shekujve VI dhe III p.e.s., në shoqërine greke bëhet hap i
madh dhe vendimtar duke i dhënë emprizimit karakterin shkencor. Kështu, në këtë
kohë, Talesit i bashkohen emrat e dĳetartëve të njohur grek si Pitagora, Herakliti
i Efesit,Hipokrati i Kios, Eudoxi, Euklidi, Arkimedi, Apoloni, etj. Rezultatet ishin
të shumta, metodat e reja të çasjes problemeve ishin brilante ndërsa shkalla e
abstraksionit e shkëlqyeshme. Shqyrtimi i njohurive gjeometrike kaloi nga maestrot
te shkencëtarët e mirëfilltë. Çasja në njohuritë gjeometrike tani ishte një pçështje e
vokacionit dhe e studimit dhe jo çështje e rastit dhe nevojave parciale. Në këtë kohë,
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librat më të njohur dhe më të rëndësishëm ishin libra e veprës “ELEMENTET” e
Euklidit të cilët përdoreshin nga nxënësit e Euklidit, në Aleksandri. Euklidi përfshin
pjesë të madhe të njohurive gjeometrike të asaj kohe duke mos u kufizuar vetëm
në mbledhjen dhe redaktimin e tyre por duke i strukturuar të gjitha ato njohuri në
formën logjike-deduktive: koncepte themelore, postulate, aksioma, teorema etj. Në
këtë mënyrë Gjeometria arrin
rangun universal. Vepra “Elementet” konsolidohen në libra “definitiv”, prestigji dhe
përdorimi i të cilave nuk vie në pyetje gjat dy mileniumeve të ardhshme të zhvillimit
të civilizimit njerezor. Vepra “Elementet“ paraqet një ndër veprat më të rëndësishme
të njerëzisë.
3.Disa karakteristika të gjeometrisë euklidiane
Së pari, vepra e Euklidit “ Elementet” bëri krĳimin e gjeometrisë në një disciplinë
shkecore e cila në fakt bënë përshkrimin shkencor të realitetit. Së dyti, priviligjohen
transformacionet izometrike (në formë të çvendosjes së figurave). Së treti, përdoret
një gjuhë sintetike pavarsisht nga llogaritjet efektive aritmetike. Këto aspekte (edhe
pse brillante) të gjeometrisë euklidiane, paraqesin njëkohësisht edhe limtacionet e
saj: egzistojnë fenomene dhe paraqitje të pazgjidhura në gjeometrinë euklidiane, dhe
për këtë arsye lajmërohet një “ndarje” nga nga Aritmetika dhe në një mënyrë edhe
nga matjet praktike. Gjeometria formon modelin e madh të Rigorizitetit, duke ia
imponuar ate (rigorizitetin) edhe fushave të njohurive tjera. Të mësuarit e gjeometrisë
përqëndrohet më tepër në të rezonuarit deduktiv korrekt se sa në zbatueshmëri
apo në reprezentim. Në këtë kohë, Gjeometria dhe Aritmetika përbënin fushat e
padiskutueshme të çdo formimi akademik të shoqërisë. Të gjitha këto rezulatet të
dĳes, i trashëgoi Perandoria Romake e cila i trashëgoi këto dituri dhe i shpërndau
ato fillimisht nëpër manastiret dhe oborret mretërore të mesjetës. Përkthimi i veprës
“Elementet” nga greqishtja në latinisht, luajti një rol esencial në shpërndarjen e
njohurive gjeometrike në Evropë, e të cilat do të përsosen në epokën e Rilindjes
(Renesanca). Në botën árabe kemi një kahje tjetër të zhvillimit të njohurive. Atje
u zhvillua disiplina tjetër – Aritmetika, e cila përparoi në drejtim të algjebrizimit,
ndërsa kemi një zhvillim të shquar të njohurive empirike gjeometrike për përfitimin
e figurave artistike. Edhe sot vërejmë vepra artzanale të mozaikeve (sidomos në
objektet fetare) të cilat paraqesin një bazë të mirë për krĳimtari shkencore në të
ardhmen.
4.Ç është gjeometria deskriptive?
Gjeometria deskriptive është dega e gjeometrisë që lejon përfaqësimin e objekteve
tre dimensionalë në dy dimensione, duke përdorur një seri të veçantë procedurash.
Teknikat që rezultojnë nga këto procedura janë të rëndësishme për inxhinierinë,
arkitekturën, projektimin dhe artin. Vizatimi është gjuha e projektimit, dhe
nëqoftëse vizatimi teknik mund të mendohet si gjuha e projektimit, gjeometria
deskriptive është gramatika e kësaj gjuhe. Baza teorike për gjeometrinë deskriptive
sigurohet nga projeksionet gjeometrike plane. Gaspard Monzhe është konsideruar
shpeshherë si babai i gjeometrisë deskriptive. Ai zhvilloi në fillim teknikat e tĳ për të
zgjidhur probleme gjeometrike në vitin 1765 ndërsa punonte si vizatues teknik për
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fortifikime ushtarake, dhe më vonë i botoi zbulimet e tĳ. Gjeometria deskriptive është
dega e gjeometrisë e cila merret me studimin e metodave me të cilat mundësohet
paraqitja e objekteve nga hapësira me ndihmën e vizatimit. Mund të thuhet se
gjeometria deskriptive është e vjetër sa është e vjetër edhe gjeometria. Por hovin e vet
si disiplinë e veçantë e përjetoi në shekullin e XVIII, kur shumë matematikanë dhe
inxhinierë intensivisht punuan në metodat e paraqitjes së objekteve nga hapësira.
Për arritjet e veta në atë drejtim posaçërisht u veçua inxhinieri francez Gaspar Monzh
i cili llogaritet si “babai i gjeometrisë deskriptive”Ai kah fundi i shekullit të XVIII
zhvilloi teknikat e veta për zgjidhjen e problemeve gjeometrike, përderisa punonte si
raportues për fortifi kimet ushtarake. Ato zbulimet më vonë i publikonte në librin e
tĳ “Gjeometria deskriptive”. Prej atëherë e deri më sot gjeometria deskriptive shënon
zhvillim të shpejt dhe intensiv, posaçërisht në fushën e zbatimit të saj. Gjeometria
deskriptive është disiplinë shkencore e cila merret me studimin e metodave me të
cilat objektet hapësinore paraqiten me objektet gjegjëse në rrafsh. Në atë mënyrë,
me ndihmën e metodave të gjeometrisë deskriptive zgjidhja e problemit konkret në
hapësirë identifi kohet me zgjidhjen e problemit përkatës në rrafsh. Të gjitha vetitë
të cilat e mundësojnë lidhjen e problemit hapësinor dhe atĳ përkatës në rrafsh e
karakterizojnë përmbajtjen e gjeometrisë deskriptive.
Prandaj, qëllimi i mësimit të teknikave të gjeometrisë deskriptive është e dyfi shtë.
Nga njëra anë ajo na mëson si ta vizatojmë ndonjë objekt të cilin e shikojmë ose e
paramendojmë, ndërsa nga ana tjetër na zhvillon aftësinë që në bazë të vizatimit
të fitojmë paraqitjen hapësinore për objektin e vizatuar. Vështirësia kryesore gjatë
zgjidhjeve të problemeve në gjeometrinë deskriptive rrjedh nga fakti se objektet
në hapësirë, ashtu si edhe vet hapësira që na rrethon ka tre dimensione, ndërsa
objektet e rrafshëta, ashti si edhe vizatimi kanë dy dimensione. Për tejkalimin e kësaj
vështirësie janë futur projeksionet gjeometrike n rrafsh, të cilat në esencë janë bazë e
gjeometrisë deskriptive. Metodat dhe teknikat e fi tuara janë me rëndë- si të madhe
në jetën e përditshme dhe në praktikë, posaçërisht në inxhinieri, arkitekturë, dizajn
dhe në art. Për ne, me rëndësi të veçantë është zbatimi i gjeometrisë deskriptive
në ndërtimtari. Prej andej edhe nevoja edhe lidhja e gjeometrisë deskriptive me
lëndët mësimore të cilat studiojnë temat nga lëmit:konstruksionet ndërtimore,
vizatimi teknik, projektimi dhe urbanizmi etj. Inxhinierët kanë nevojë të veçantë nga
gjeometria deskriptive. Para së gjithash, është e nevojshme të vendosen në letër të
gjitha idetë për ndonjë objekt me çka do të mundësohet realizimi i tĳ i planifi kuar.
Zhvillimi i aplikacioneve të shumta softuerike mundësojnë zbatimin e shpejt dhe efi
kas të gjeometrisë deskriptive në të gjitha lëmit e jetës bashkëkohore.
Protokollet e Monzhes lejojnë një objekt imagjinar të vizatohet në një mënyrë të tillë
që mund modelohet në tre dimensione. Të gjitha aspektet gjeometrike të objektit
imagjinar konsiderohen në përmasa dhe formë të vërtetë dhe mund të imagjinohen
të para nga çdo pozicion në hapësirë. Të gjitha pamjet paraqiten në sipërfaqe dy
dimensionale. Gjeometria deskriptive përdor teknikën e krĳimit të pamjeve nga
rreze projektimi paralele imagjinare që dalin nga një objekt imagjinar dhe bien
perpendikular mbi një plan projektues. Pikat e njëpasnjëshme të projektimit krĳojnë
pamjen e dëshiruar.
• Projektimi i dy pamjeve të një objekti në drejtime arbitrare, reciprokisht pingul.
Çdo pamje ka tre dimensionet e hapësirës, dy dimensione paraqiten si akse në
shkallë të plotë, reciprokisht përpendikularë dhe një aks si i padukshëm (në
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pamjen e një pike) që largohet në hapësirën e pamjes (thellësi). Secili nga dy
pamjet pranë japin një paraqitje në shkallë të plotë të njërit prej tre dimensioneve
të hapësirës.
• Secila nga këto pamje mund të shërbejë si pikë fillimi për të projektuar një pamje
tretë. Pamja e tretë mund të fillojë një projeksion të katërt, dhe kështu me rradhë.
Secili nga këto projeksione të njëpasnjëshme paraqesin një rrotullim 90 ° në
hapësirë, për ta parë objektin nga një drejtim tjetër.
• Çdo projektimi i ri përdor një dimension në shkallë të plotë që dukej si një pikë në
pamjen e mëparshme. Për të arritur një pamje të plotë të këtĳ dimensioni dhe për
ta akomoduar atë brenda në pamjen e re duhet të injorohet pamja e mëparshme
dhe të vazhdohet nga këndvështrimi ipamjes së dytë të mëparëshme, ku ky
dimension shfaqet në shkallë të plotë.
• Çdo pamje e re mund të krĳohet duke projektuar në një numër të pafund
drejtimesh, përpendikular me drejtimin e mëparshëm të projektimit. (Përfytyro
drejtimet rrezeve të shumta të një rrotë qerreje secila përpendikular me drejtimin
e boshtit.) Çdo pamje e re shtohet si një pamje shtesë në një projektim ortografik
dhe shfaqet në një "shpalosjen e një kutie xhami".
5.Lidhja midis gjeometrisë dhe aritmetikës
Gjeometria dhe aritmetika Vepra “Elementet” shquhet edhe për faktin se bëri
një “ndarje” të kjartë të njohurive në njohuri gjeometrike dhe aritmetike. Gjat
zhvillimeve të mëvonshme, dallojmë zhvillimet e shekullit XVI kur nëpërmjet
artit, i cili shërbeu si motor i zhvillimeve në gjeometri me anë të reprezentimeve
artistike dhe perspektives (Dezargue), zënë fill gjeometria projektive dhe gjeometria
deskriptive. Gjeometria Deskriptive përqëndrohet në aspektet grafike, ndërsa ajo
projektive në modelet grafike. Pak kohë më vonë, metodat artistike shëndrrohen në
themele të një gjeometrie të re e cila do të shërbejë për konstruktime dhe fortifikime –
gjeometria Analitike e Descartit. Gjeometrisë Analitike i nevojiten llogaritje efektive
së bashku me përshkrime sintetike të formave dhe transformimeve. Në këtë kohë,
kemi aritmetizimin e gjeometrisë: numrat dhe elementet gjeometrike integrohen në
një diskurs perfekt e cila i hapi rrugë një progresi të algjebrizimit të gjeometrisë.
Tani u fitua bindja se nuk ka dallim ndërmjet Aritmetikës dhe Gjeometrisë. Por,
me kohë u konstatua se egziston një debat ndërmjet të mësuarit klasik të bazuar
në veprën “Elementet” dhe tendencës më të hapur në koncepcionet e reja të kohës.
Perspektiva e ardhme e zhvillimeve gjeometrike shfqet me anë të zgjidhjeve apo
tendencave për zgjidhjen e problemeve të identifikuara gjat kohës, ku paraqiten:
gjeometria diferenciale, gjeometria joeuklidiane, etj. Në fund te shekullit XIX
dhe fillimin e shekullit XX, është matematikani Felix Klein i cili promovoi iden e
tĳ të famshme (Programi Erlangen) mbi përkufizimin unifikues të gjeometrisë:
gjeometria është një hapësirë (drejtëza, rrafshi, hapësira tridimenzionale, sipërfaqet,
etj.) dhe transformacionet të cilat mundësojnë të klasifikojmë figurat (figurat
ekuivalente do të jenë ato të cilat mund të kalojnë nga njëra te tjetra, me anë të
ndonjë transformacioni të caktuar). Zhvillimet e mëpastajme në gjeometri gjat gjith
shkeullit XX ishin bartëse e zhvillimeve të rëndësishme të matematikës. Me gjithë
këto zhvillime, vlen të theksojmë edhe idetë e kreatorëve të “Matematikës moderne”
(Jean Dieudonne,). Në vitin 1959, Dieudonne apeloi “posht Euklidi!” duke dasht të
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promovoi idenë e zëvëndësimit të të mësuarit klasik të matematikës me çështje të
cilat i adaptohen nevojave te kohës (pjesa e dyte e shkeullit XX). Gjeometria moderne
bazohet në teorinë e bashkësive, prandaj edhe figurat gjeometrike konsiderohen si
bashkësi të pikave. Megjithate, çka ndodhi? Matematika Moderne, lartësoi pikërisht
kultivimin e rigorizitetit dhe konstruktimet formale të koncepteve matematike. Në
fakt, Matematika moderne ishte një propozim i lindur nga matematikantët te e cila
absolutisht mungonte senzibilizmi arsimor. Por mësuam diqka interesante: se si
nuk duhet bërë një reformë dhe kush nuk duhet t’i udhëheqë ato. Konsekuencat
e matematikës Moderne mund të hasen edhe në ditet e sotme ne disa vende të
botes. Në vitin 1995 ICMI (International Commission on Mathematical Instruction),
promovoi studimin “Perspektivat e mësimdhënies së gjeometrisë në shekullin XXI”,
lidhur me rëndësinë e gjeometrisë në mësimdhënien e matematikës. Janë zhvilluar
shume materiale përfshsirë edhe Software dhe Hardware të cilat janë përgatitur për
të lehtësuar çfardo reprezentimi apo llogaritje numerike apo simbolike.
6.Disa formula kryesore në gjeometri
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Roli i marrëdhënieve mësues-prindër-nxënës
Msc. Vasilika Kreku
Arta Lasko
Anila Budri
Shkolla 9-vjecare “Adem Sheme” Sarande
Abstrakt
Përvoja ime në profesionin e arsimtarit afron deri diku me atë të një drejtuesi me
përvojë (bëhen rreth 20 vite në arsim dhe pothuaj po kaq në prindërim), vendosa të
deduktoj referencat e mia si mësues dhe prind përgjatë eksperiencave me nxënës/
fëmĳë të grupmoshave të ndryshme në fokusin e marrëdhënieve të tyre me prindërit
dhe sidomos nënat. Janë, në fakt, disa parime që më tepër se rregullojnë sjelljen e
komunitetit të prindërve me fëmĳët-nxënës, deduktojnë relacione të prindërve me
fëmĳët e tyre, vështruar nga perspektiva dhe pozicioni i edukatorit dhe prindit.
Shumica e mësuesve mendojnë se kanë një marrëdhënie të mirë me prindërit. Por,
koncepti i një marrëdhënie të mirë prind-mësues mund të jetë i ndryshëm nga një
individ në tjetrin. Ndërsa mësuesit mendojnë për punën e tyre me prindërit dhe
familjet, ata kanë shpesh ndjenja të përziera. Ata mund të kenë marrëdhënie shumë
të mira me disa prindër dhe jo dhe aq të mira me prindër të tjerë. Një marrëdhënie e
mirë prind-mësues është një marrëdhënie që karakterizohet nga bashkëpunimi dhe
respekti dhe nga mungesa e konfliktit.
Miku më i mirë i një prindi është një prind tjetër. Armiku më i keq i një prindi është
gjithashtu një prind tjetër. Duhet të dish të dallosh të parët nga të dytët. Idetë mbi
mënyrën se si t'i rrisim, edukojmë e formojmë fëmĳët tanë, nuk janë fikse e shabllone,
por të shumëllojshme e të ndryshueshme. Nëse përballë ke një prind sjellja e të cilit
është në mënyrë konstante e bezdisshme, gjykuese e agresive, nuk ka asnjë arsye për
ta frekuentuar atë
Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e një marrëdhënie efektive
Ka një numër faktorësh që ndikojnë aftësinë e mësuesve për të ndërtuar një
marrëdhënie optimale më prindërit. Në këta faktorë përfshihen:
•
Kultura dhe vlerat e mësuesve dhe prindërve
•
Kuptimi i roleve të mësuesve dhe prindërve
•
Ndjenja e efikasitetit personal të mësuesve dhe prindërve
•
Karakteristikat personale të mësuesve dhe prindërve
•
Pritshmëritë e mësuesve dhe prindërve
•
Aftësitë e komunikimit të mësuesve dhe prindërve
•
Njohuritë e mësuesve dhe prindërve për fëmĳët
•
Njohuritë dhe aftësitë profesionale të mësuesve
•
Roli i shkollave si “Shkolla Qender Komunitare”
Shkalla e përputhjes së kulturës dhe vlerave të mësueses dhe prindit
Sot, në një botë ku gjërat ndryshojnë dhe lëvizin me shpejtësi ka më pak të ngjarë që
besimet dhe vlerat e mësueses të përputhen me ato të prindit, krahasuar me brezat
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e mëparshëm. Më parë, mësuesit dhe prindërit jetonin në të njëjtat komunitete dhe
ndanin të njëjtat besime dhe vlera. Sot, prindërit dhe mësuesit mund të jenë nga
krahina të ndryshme, mund të kenë nivele të ndryshme ekonomike, prejardhje dhe
nivele të ndryshme kulturore. Sa më të afërta të jenë kultura, vlerat dhe besimet
e prindërve dhe mësuesve aq më i lehtë është ndërtimi i marrëdhënies dhe sa
më të ndryshme të jenë ato, aq më shumë përpjekje nevojiten për ndërtimin e një
marrëdhënie efektive.
Inteligjenca dhe puna janë kusht për përparimin në shkollë
Inteligjenca dhe puna janë dy elemente të lidhura ngushtë në disa individë dhe
totalisht të pagjendur tek disa të tjerë. Problemi është se shumë prindër, në mënyrë
tipike, e harrojnë këtë gjë kur bëhet fjalë për fëmĳët e tyre. ----Ka persona inteligjentë
me shumë pak dëshirë për të studiuar, duke e bërë këtë fakt determinues në jetën e
tyre.
-Siç edhe ka persona punëtorë, të zellshëm, sistematikë, por të privuar nga
indikacionet e një gjeniu.
-Realiteti na ka ofruar gjithashtu, persona inteligjentë e studiozë që pastaj janë
shkërrmoqur në kalimin nga shkolla në botën e punës, sepse kjo e dyta kërkon më
shumë thonj e agresivitet se sa e para.
-Por janë edhe ata, të tjerët, manifestimet e inteligjencës të së cilëve, nuk arrĳnë të
shprehen në shkollë sepse ata nuk e gjejnë veten në mjedisin e tyre, pavarësisht
arsyeve që nuk është rasti t'i rendisim.
Ndryshimet sociale që kanë prekur familjen dhe institucioni arsimor
Ndryshimet në shoqëri, familje dhe punë reflektohen në mënyrë të padiskutueshme
edhe në marrëdhënien mësues-prindër. Modeli tradicional i familjes me dy prindër
po pëson ndryshime. Tashmë, me rritjen e numrit të divorceve po shtohen gjithnjë
e më shumë familjet me një prind të vetëm, familjet ku të dy prindërit punojnë në
më shumë se një punë, familje ku ka rimartesa, familje ku për fëmĳën kujdesen
gjyshërit, vëllezërit e motrat, etj. Në këto raste mësuesit mund t’i duhet që në takime
të ndryshme të kontaktojë me anëtarë të ndryshëm të familjes së fëmĳës që e bën
edhe më të vështirë komunikimin.
Rritja e nivelit të stresit në punë si për prindërit edhe për mësuesit është një faktorë
më shumë që vështirëson komunikimin mes tyre.
Si e shohin prindërit dhe mësuesit rolin e tyre
Roli i prindërve
Mënyra se si prindërit shohin rolin e tyre në lidhje me institucionin arsimor ndikon
marrëdhënien prind-mësues. Sipas mënyrës se si prindërit e shohin rolin e tyre
dallojme 3 kategori prindërish:
• Prindërit që mendojnë se kanë rolin primar në edukimin e fëmĳës.
• Prindërit që mendojnë se kopështi dhe shkolla kanë përgjegjësinë kryesore për
edukimin e fëmĳës.
• Prindërit që besojnë se përgjegjësia qendron në punën e përbashkët prind-mësues.
Është e qartë se mënyra se si prindërit ndërveprojnë me mësuesit bazohet kryesisht
në këtë qendrim të tyre rreth rolit që ata kanë në edukimin e fëmĳës.
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Roli i mësuesve
Edhe mënyra se si mësuesit e shohin rolin e tyre në kopësht/shkollë do të ndikojë
marrëdhënien e tyre me prindërit. Bazuar në mënyrën se si e shohin këtë rol, mësuesit
ndahen në:
• Mësues të fokusuar tek prindërit, të cilët bashkëpunojnë me prindërit dhe
përpiqen t’i fuqizojnë ata duke u dhënë role mësimdhënie.
• Mësues të fokusuar te kopështi/shkolla, të cilët besojnë në një ndarje efektive të
roleve dhe funksioneve ndërmjet shtëpisë dhe shkollës.
• Mësues të fokusuar në marrëdhënien e bashkëpunimit me prindërit.
• Ashtu si me prindërit, edhe mënyra se si mësuesit do të ndërveprojnë me prindërit
do të bazohet mbi besimet që mësuesit kanë rreth rolit të tyre.
Besimi mbi efikasitetin personal
Ndërveprimi mësues-prindër varet shumë edhe nga fakti se sa të efekshëm e shohin
ata veten në këtë ndërveprim. Mësuesit dhe prindërit që bazuar në eksperiencat e
tyre të mëparshme besojnë se janë të aftë në ndërtimit e raporteve të mira kanë më
shumë shanse që të ndërtojnë vërtetë marrëdhënie të mira me njeri-tjetrin.
Prindërit që ndihen të pafuqishëm për të patur influencën e tyre në kopësht, që
ndihen të kërcënuar nga autoriteti i institucionit arsimor, që besojnë se është detyrë
e ekspertëve të vendosin se si duhet të ecin gjërat në kopësht apo në shkollë janë më
pak bashkëpunues.
Prindër të tjerë mund ta kenë të vështirë të përballen me klimën burokratike në
institucionin arsimor. Disa prindër nuk përfshihen sepse janë të shqetësuar se kjo
mund të cënojë privatësinë e jetës së tyre familjare, për të cilën nuk duan të diskutojnë.
Shumë prindër nuk përfshihen në jetën e institucionit arsimor sepse mund të jenë të
paqartë se çfarë kërkohet prej tyre në takimet që organizohen. Prindër të tjerë mund
të kenë patur eksperienca jo pozitive gjatë jetës së tyre në kopësht apo në shkollë dhe
mund të mos ndihen rehat kur rikthehen aty.
Disa mësues ndihen të nënvlerësuar nga prindërit. Kjo sepse disa prindër nuk vĳnë
në takime, nuk lexojnë materialet që ata u dërgojnë në shtëpi dhe nuk marrin pjesë
vullnetarisht në aktivitetet e kopështit/shkollës. Disa prindër nuk kanë interes të
dinë se çfarë ndodh me fëmĳën e tyre në kopësht/shkollë.
Pritshmëritë e prindërve dhe mësuesve
Pritshmëri të ndryshme të mësuesve dhe prindërve mund të ndikojnë komunikimin
prind-mësues. Prindërit mund të duan që mësuesit të kenë njohuri dhe aftësi të
mira në profesionin e tyre. Ata duan që mësuesit të kenë njohuri dhe të kujdesen
për mësimdhënien, për fëmĳët e tyre, dhe për komunikimin me ta. Mësuesit kanë
marrëdhënie më të mira me prindërit, me të cilët ndajnë ide të përbashkëta për
çështjet e mësimdhënies e praktikat e rritjes dhe edukimit të fëmĳëve.
Tiparet personale të prindërve dhe mësuesve
Sipas studimeve disa karakteristika të mësuesve dhe prindërve kanë ndikim pozitiv
në marrëdhënien e tyre. Kështu, marrëdhëniet mësues prindër janë më të mira kur
mësuesit janë të ngrohtë, të afërt, të hapur, të ndjeshëm, fleksibël dhe të besueshëm.
Nga ana tjetër, marrëdhënia mësues-prind influencohet pozitivisht nëse prindërit
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janë të ngrohtë, të ndjeshëm, kanë aftësi për të dëgjuar, kanë një imazh pozitiv për
veten, besim në vetëvete dhe aftësi ndërpersonale efektive. Ndërsa as prindërit dhe
as mësuesit mund të mos i kenë të gjitha këto cilësi pozitive, mësuesit duke pasur
këto njohuri mund të jenë më efektivë në ndërtimin e marrëdhënieve.
Komunikimi prind-mësues
Ky komunikim përfshin ftesat e mësuesve, raportet ditore, javore ose mujore, takimet
me prindër, konferencat e prindërve, sesionet prindërore etj.
Si mund të përmirësohet mardhënia prind – mësues
Aftësitë komunikuese ndërmjet prindërve dhe mësueseve duhet të përmirësohen
së pari përmes komunikimit. Si prindërit, ashtu edhe mësueset duhet të mësojnë
t’ua komunikojnë nevojat apo kërkesat e tyre e tyre njëri – tjetrit përmes mënyrave
efektive të komunikimit. Ata duhet të shprehin ndjenjat, emocionet, dëshirat në
mënyrën e duhur. Fëmĳa duhet të ketë si në familje dhe në kopësht/shkollë një
mjedis të sigurt, të qetë, edukues në të gjithë komponentët e tĳ.
Shpesh, që të rregullohen këto mardhënie është e nevojshme të shfrytëzohen edhe
burime të tjera.psikologët, punonjësit socialë, prindërit e fëmĳëve të tjerë, kolegë të
mësueseve etj.
Për mësueset duhet të jetë e qartë se : Nuk ka prindër të mirë dhe prindër të këqinj,
por disa prindër dështojnë në përvetësimin dhe aplikimin e aftësive për të qënë
prindër të mirë që do të thotë:
Nuk arrĳnë të njohin siç duhet nevojat emocionale të fëmĳës, sikurse njohin dhe
nevojat e tjera, e si rezultat nuk arrĳnë as t’i plotësojnë këto nevoja. Duke mos i
njohur dot këto nevoja, prindërit e kanë të vështirë t’ua transmetojnë ato mësueseve
të fëmĳës.
Ndonjëherë prindërit bëjnë përshkrime apo përcaktime të papërshtatshme të
përgjegjësive të tyre dhe të institucionit arsimor, në lidhje me fëmĳët e tyre.
Shpesh fajësohen të tjerët për gabimet e tyre, për neglizhencat, pakujdesitë dhe
bëhet i vështirë kapërcimi i problemeve apo vështirësive, duke u dëmtuar kështu
mardhënia prind – mësues.
Prindërit e kanë të vështirë të analizojnë dhe të marrin në konsideratë pasojat e
mëvonshme të sjelljeve negative tek fëmĳët, pasi për ata fëmĳa është pasqyra e tyre,
prandaj konfliktohen me mësueset kur ato tregojnë për ndikimin që mund të kenë
këto sjellje në jetën e mëvonshme të fëmĳës.
Tek fëmĳët disa probleme në sjelljen e tyre lindin edhe si rezultat i mospërshtatjes me
ambjentin fizik dhe psikologjik të kopshtit/shkollës. Si rezultat i kësaj mospërshtatje
që kërkon ndërhyrje për t’u kapërcyer fëmĳët mund të tërhiqen nga jeta e grupit,
të mos shfaqin inisiativa, të jenë pasiv për një periudhë të shkurtër kohe. Prindërit
e kanë të vështirë të kuptojnë këtë ndryshim të fëmĳës së tyre dhe mendojnë se
problemi i vetëm është mardhënie e fëmĳëve me mësueset.
Në përgjithësei prindërit presin të kenë një fëmĳë dinamik, të motivuar, që është
gjithmonë gati të përfshihet në eksperienca të reja. Nëse atyre mësuesja ju zbulon
të kundërtën, pra që kanë një fëmĳë të ndrojtur, hezitues, që nuk ka dëshirë të
përfshihet , ata mund ta vënë fëmĳën nën një presion duke i kërkuar të jetë ai që nuk
mund të jetë në realitet dhe të ndërtojnë një mardhënie joefektive me mësuesen.
Prindërit zakonisht krenohen me fëmĳët e tyre, flasin për aftësi dhe talente të
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veçanta. Nuk rreshtin së treguari mësueseve detaje nga mosha e foshnjërisë, ku
fëmĳa në ndryshim nga bashkëmoshatarët e tĳ ka qënë një gjeni. Por kur mësuesja
nuk ndan me tat ë njëjat konstatime dhe kur pritshmëritë e tyre nga kopshti/shkolla
nuk përputhen, atëherë ata përpiqen ta projektojnë gabimin tek mësueset, tek
mësimdhënia, tek sjellja dhe qëndrimi i tyre
Nëse fëmĳa vjen nga një lidhje shumë e sigurtë në familjen e tĳ dhe nuk gjen të
njejtën lidhje në kopësht/shkollë krĳohen shumë vështirësi, të cilat shprehen më
shumë në pricesin e të nxënurit dhe në sjelljen e fëmĳës e më pas këto reflektohen
edhe në marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe mësueseve
Motivimi i fëmĳës për të nxënë ndikohet shumë edhe nga familja, nga pritshmëritë
që kanë prindërit për të, por kur këto pritshmëri janë tepër të larta. ose të ulta ndodh
e kundërta.
Fëmĳa ka nevojë të trajtohet qetësisht, të jetë nën një përkujdesje të vazhdueshme,
nuk duhet harruar që për disa fëmĳë ambjenti i institucionit arsimor mund të jetë
vëndi më i qëndrueshëm, që i jep më shumë siguri.
Është e bukur dhe e drejtë të kërkosh te fëmĳët vlerat e tua, shĳet e tua dhe t'i
furnizosh me stimuj kulturalë. Është e natyrshme që pas kësaj të presësh rezultatet.
Por për të gjykuar duhet pritur të rriten. T'i japim kohës kohë. Të mos e bezdisim
fëmĳën. Më mirë një prind i qetë se sa një prind ambicioz.
Fëmĳa perfekt. Sa dëmtohet fëmĳa duke i kërkuar atĳ që të jetë një fëmĳë i
përsosur?
Shumica e prindërve mendojnë se fëmĳa i tyre do rë realizojë skenarët e lënë
përgjysme nga prindërit, prandaj ata kërkojnë prej tyre të bëjnë vetëm gjëra perfekte,
kërkojnë që ata të bëjnë ato që prindërit për arsye të ndryshme nuk arritën t’i bënin.
Por harrojnë që ata janë fëmĳë dhe nuk mund të bëjnë më shume se ç’ua lejon stadi
i zhvillimit, mosha dhe aftësitë dhe kapacitetet e tyre individuale, megjithë dëshirën
për t’u plotësuar ëndrrat prindërve. Në këto kushtë, prindërit transmetojnë tek
mësueset dëshirën e tyre se fëmĳa di dhe bën mirë çdo gjë.
Ka shumë prindër që kërkojnë perfeksionin nga fëmĳa e tyre. Prindër, të cilët nuk
lejojnë që fëmĳa e tyre të bëjë qoftë edhe një gabim të vogël. Ka edhe mësuesë që kanë
të njëjtat pritshmëri ndaj fëmĳëve dhe që nuk tolerojnë asnjë gabim ose joperfeksion
te fëmĳa. Por çfarë ndodh me fëmĳët e rritur në këtë mënyrë?
Prindërit janë më të orientuar drejt arritjeve akademike, kanë më shumë shqetësim
për ato çfarë fëmĳa i tyre do të mësojë në kopësht/shkollë dhe si rezultat ata kanë
pritshmëri të larta për fëmĳën dhe për institucionin arsimor, që ata kanë zgjedhur të
përfshĳnë fëmĳën e tyre.
Kjo tendencë është më e theksuar tek prindërit e rinj dhe pa përvojë, të cilët duke
mos pasur përvojë në rritjen e fëmĳëve, mund të shfaqin një shqetësim shumë të
madhe për suksesin e fëmĳëve të tyre brënda kopshtit/shkollës dhe jashtë tĳ dhe
këtë sukses e duan për një kohë shumë të shkurtër.
Fëmĳët kanë temperamentin e tyre që nuk mund të jetë i ngjashëm me atë të
prindërve. Prindërit duhet të përshtasin pritshmëritë e tyre me mundësitë reale të
fëmĳës.
Disa tipe prindërish kërkojnë më tepër perfeksionin te fëmĳët. Ata janë kryesisht:
• Prindërit që rrĳnë në shtëpi. Disa prindër, si nëna dhe baballarë, që janë tërhequr
nga karriera e tyre për të qendruar në shtëpi me fëmĳën kanë pritshmëri
veçanërisht të larta për fëmĳën e tyre.
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•

“Unë nuk dua që fëmĳa im të ketë jetën që unë kam patur” Disa prindër që
kërkojnë fëmĳë të përsosur motivohen nga dëshira për t’i siguruar fëmĳës një jetë
shumë të ndryshme nga ajo që kanë patur në fëmĳërinë e tyre.
• Mungesa e njohurive. Disa prindër, veçanërisht prindërit shumë të rinj nuk njohin
se cila sjellje është tipike ose normale për një moshë të caktuar.
Sot, gjithnjë e më shumë prindërit po bëhen pjesë e një rivaliteti mes komshinjshë,
të afërmish, kolegësh e miqsh për të patur fëmĳën më të përsosur. Për këtë arsye,
fëmĳës i kërkohet të mësojë sa më shumë, të jetë sa më i kujdesshëm në sjellje dhe sa
më i suksesshëm në shoqëri. Shumë prindër nxitojnë ta fusin fëmĳën në kurse nga
më të ndryshmet për të mësuar të shkruajë e lexojë, për të mësuar gjuhë të huaja,
në muzikë, kërcim, vizatim, sporte, etj. Fëmĳa i tyre duhet të jetë i suksesshëm, i
përkryer dhe nuk duhet të ketë asnjë të metë. Këta prindër janë shumë të fokusuar
që fëmĳa e tyre të arrĳë perfeksionin e të ketë gjithçka në të ardhmen, duke harruar
se janë duke i mohuar atĳ një gjë shumë të rëndësishme në të tashmen, fëmĳërinë.
Punonjësit e shërbimit psikologjik në kopshte e shkolle i ndihmojnë prindërit të
kuptojnë se:
• Kjo mënyrë nuk do të funksionojë! Është gjë e mirë të vendosësh standarte të
larta për fëmĳën. Megjithatë, as vet prindërit nuk janë të përkryer dhe as fëmĳët e
tyre nuk janë të tillë. Këto pritshmëri jo realiste vetëm sa i dëmtojnë prindërit dhe
fëmĳët, si dhe marrëdhënien e tyre me ta.
• Një nga kënaqësitë e prindërimit është vlerësimi i asaj se si fëmĳa zhvillon
personalitetin e tĳ, vlerat dhe interesat e veta. Prindërit e preokupuar për
përsosmërinë humbasin shansin për të vlerësuar personalitetin unik të fëmĳës
së tyre.
• Të reflektojnë mbi motivimin e tyre për perfeksion. Prindërit nuk mund të
ndreqin/korrigjojnë të kaluarën e tyre duke rritur fëmĳë të përsosur. Ndërsa
është e vërtetë që fëmĳët janë deri diku pasqyrë e prindërve, prindërit nuk mund
të kontrollojnë se si ata do të bëhen.
• Të pranojnë realitetin. Prindërit mund të influencojnë por jo të kontrollojnë se si
do të zhvillohen fëmĳët e tye. Ndoshta mënyra më e mirë për të rritur fëmĳë të
mbarë është të mos përpiqesh për perfeksion.
Pasojat negative të kërkesave për përsosmëri
Mos kërkoni që fëmĳët të jenë të papërsëritshëm dhe të kompletuar, nuk është
nevoja t’i krahësoni me të tjerët.
Kërkesat e theksuara për përsosmëri ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmĳës
pasi:
Ulin vetëvlerësimin e fëmĳës. Fëmĳa nuk është në gjendje të vlerësojë cilësitë
dhe aspektet pozitive të tĳ për arsye sepse e gjithë vëmendja e tĳ fokusohet tek të
metat që e largojnë nga të qenurit i përsosur.
Fëmĳa nuk ndien se të tjerët e duan. Nëse ai nuk plotëson kriteret për të
qenë i përkryer, ai mendon se nuk meriton dashurinë e prindërve, edukatoreve dhe
njerëzve të tjerë.
Marrdhënia e fëmĳës me prindërit,mësuesit dhe njerëzit e tjerë dëmtohet
nga këto kërkesa.
Kërkesat për përsososmëri ulin nivelin e tolerancës dhe fleksibilitetit te
fëmĳa.
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Ndjenjat e theksuara të përsosmërisë që kultivohen te fëmĳa e vënë atë në
rrezik për të patur aktualisht, por dhe në jetën e mëvonshme, shqetësime psikologjike
si stres, ankth, depresion, etj.
Prindërit, mësuesit mund t’a ndihmojnë fëmĳën që të bëhet një person me më shumë
besim në vetëvete duke e ndihmuar që të kuptojë se askush nuk është i përkryer, se
ai është i veçantë dhe që të tjerët e duan.
Të rriturit mendojnë shpesh se duke qenë se fëmĳët nuk përballen me problemet e
përditshme të të rriturve, ata nuk kanë stres në jetën e tyre. Por, megjithëse shqetësimet
e tyre nuk janë të ngjashme me shqetësimet e të rriturve, edhe fëmĳët kanë probleme.
Kështu, për ta opinionet e bashkëmoshatarëve janë shumë të rëndësishme. Ata duan
gjithshtu që të kënaqin prindërit dhe mësuesit e tyre dhe ata ndihen të dështuar kur
bëjnë gabime dhe mërzisin prindërit, mësuesit.
Një nga mësimet e para që prindërit dhe mësuesit duhet t’u mësojnë fëmĳëve të
tyre është që të gjithë bëjmë gabime. Është mirë që një gjë e tillë jo vetëm t’u thuhet
fëmĳëve, por edhe t’u demostrohet atyre. Kur ju p.sh. bëni një gabim, mos ia fshihni
atë fëmĳëve. Tregojini që ju bëtë një gabim por ky nuk është fundi i botës.
Kur fëmĳa herën tjetër të bëjë një gabim, ndihmojeni të kuptojë që ai nuk është një
njeri i dështuar vetëm sepse nuk është i përkryer.
Mosha kur fëmĳët hyjnë në kopësht/shkollë është mosha kur ata janë fizikisht shumë
aktiv, duan të hidhen, të vrapojnë, të bëjnë kërcime të vështira, të vizatojnë , të
mësojnë gjëra të reja. Ata konkurrojnë me njëri - tjetrin kush e hodhi topin më lartë,
kush i zbriti shkallët më shpejt, kush iu përgjigj i pari pyetjes së mësueses etj si këto.
Është mosha kur imagjinata dhe kreativiteti i tyre fillojnë të lulëzojnë. Ata luajnë plot
fantazi më lojëra formuese, krĳojnë figura interesante. Edhe vitet që pasojnë janë
vitet kur fëmĳët zhvillohen në të gjithë potencialet e tyre..
Shkolla si qender komunitare
Kjo nismë e re ka për qëllim ta bëjë shkollën më miqësore dhe më afër problemeve të
komunitetit.Shkolla nuk perceptohet më një shkollë që pas mësimit i vendoset dryni
dhe kaq, por ajo vazhdon tu afrojë të rinjve nëpërmjet një plani dhe një strategjie
çfare ata dëshirojnë dhe për komunitetin një ambient edukimi dhe çlodhës.
A duhet nxitur konkurrenca në këto vite, a duhet që fëmĳët të kenë shpirtin e
garës?
Fëmĳët duhet të stimulohen që të japin maksimumin e aftëisve dhe mundësive të
tyre, por kjo duhet të ndoshe pa sforcime, pa i lënduar ata emocionalisht, pa i bërë
që të hezitojnë të shprehin atë që dinë.
Çdo fëmĳë duhet parë si një talent në një fushë të caktuar, secili prej tyre është i pari.
Askush nuk mund të pretendojë se një fëmĳë i moshës së kopshtit/shkollës duhet të
dĳë patjetër gjithçka që mësohet dhe zhvillohet në kopësht apo në shkollë.
Mësueset duhet të jenë të kujdesshme në raportin me prindërit e fëmĳëve, pasi çdo
prind e vendos fëmĳën në një presion pyetjesh lidhur me ato çfarë ai ka mësuar në
kopësht/në shkollë dhe nëse prindi nuk merr përgjigjen e pritur prej tĳ, e drejton
këtë presion pyetjesh drejt mësueses.
Disa fëmĳë mund ta asimilojnë më ngadalë programin e kopshtit/shkollës, por kjo
nuk do të thotë se ata janë fëmĳë problematike, dis atë tjerë për shkak të natyrës së
tyre e kanë të vështirë të transmetojnë gjithçka dinë.
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Ndonjëherë prindërit duhet të përballen me problemet që fëmĳët mund të shfaqin
për arsye nga më të ndryshmet në mënyrë që fëmĳët të kënë mundësi t’i kapërcejnë
ato.
Rëndësia e zhvillimit të vetëvlerësimit pozitiv të fëmĳës
Në vitet e fëmĳërisë së parë dhe më pas ka shumë rëndësi zhvillimi i vetvlerësimit
dhe aftësive të veçanta të fëmĳëve
Një nga qëllimet e procesit të edukimit është të zhvilluarit e ndenjës së respektit për
veten dhe të tjerët
Çdo fëmĳë ka nevojë të provojë suksesin, t’a prekë atë, pavarësisht mundësive dhe
kapaciteteve të tĳ.
Ndër qëllimet kryesore të institucioneve arsimore mund të përmendim:
•
Zhvillimin e vetëvlerësimit
•
Theksimin e bashkëpunimit
•
Ushqimin e dashurisë natyrale të fëmĳës për të mësuar
Çfarë është vetëvlerësimi?
Vetëvlerësimi ka të bëjë me atë se si një njeri ndihet për veten e tĳ, sa e pëlqen, pranon
dhe respekton ai veten si një person. Ndërtimi i vetëvlerësimit fillon që në lindjen
e fëmĳës dhe vazhdon përgjatë fëmĳërisë dhe adoleshencës. Vetëvlerësimi i fëmĳës
ndryshon nga një stad i jetës së tĳ në tjetrin. Kjo për shkak të ambientit, me të cilin
fëmĳa përballet dhe krahasimit që ai i bën vetes me të tjerët. Kalimi nga kopështi në
shkollën fillore, nga fillorja në 9-vjeçare, etj shoqërohen me një rivlerësim të vetes
nga ana e fëmĳës.
Studimet tregojnë se vetëvlerësimi për veten është më i lartë në moshën parashkollore.
Pjesa më e madhe e fëmĳëve parashkollorë kanë vlerësim të lartë për veten, besim në
vetëvete dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja. Kur fëmĳa shkon në shkollën fillore
vetëvlerësimi i tĳ pëson luhatje pasi fëmĳa fillon të krahasojë veten dhe aftësitë
që ka me bashkëmoshatarët e tĳ. Në adoleshencë vetëvlerësimi zakonisht fillon të
stabilizohet.
Cilat janë burimet e vetëvlerësimit?
Në formimin e vetëvlerësimit të fëmĳës prindërit kanë rolin kryesor, por nuk
duhet shmangur dhe ndikimi që kanë mesueset, bashkëmoshatarët. Fëmĳët kanë
vetëvlerësim pozitiv kur prindërit e tyre janë të ngrohtë, të dashur me ta, por edhe
kur ata vendosin rregulla për fëmĳën dhe i diskutojnë këto rregulla me ta.
Përveç prindërve një rol të madh në formimin e vetëvlerësimit të fëmĳës luajnë edhe
mësuesit dhe bashkëmoshatarët.
Prindërit dhe mësuesit nxitojnë të shprehin pakënaqësinë dhe zemërimin dhe janë të
ngadaltë në shprehjen e vlerësimit dhe mirënjohjes ndaj fëmĳëve.
Është e rëndësishme që prindërit dhe mësuesit të përpiqen të rrisin vetëvlerësimin
e fëmĳëve sepse fëmĳët me vetëvlerësim të ulët janë në rrezik për të patur shumë
probleme të zhvillimit. Fëmĳët me vetëvlerësim të ulët kanë më shumë mundësi për
të patur probleme me bashkëmoshatarët dhe kanë më shumë probleme psikologjike
si për shembull depresion.
Kënaqësia dhe suksesi i përgjithshëm i fëmĳës varen shumë nga ndërtimi i
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vetëbesimit në fëmĳëri dhe për këtë arsye roli i prindit dhe mësuesëve në këtë aspekt
është thelbësor. Vetëvlerësimi i lartë përcakton suksesin dhe pavarësinë e fëmĳës në
moshë të rritur.
Të gjithë fëmĳët kanë talente, të cilat duhet të ushqehen. Njohja nga afër e çdo fëmĳe
krĳon tek ai ndjesinë e të qenurit i veçantë dhe promovon vetëvlerësimin.
Fëmĳët me vetëvlerësim të lartë janë në gjendje:
•
Të veprojnë në mënyrë të pavarur
•
Të marrin përgjegjësi
•
Të ndihen krenarë për aftësitë e tyre
•
Të përballen me emocionet
•
Të pranojnë ndryshimet
•
Të përballen efektivisht me problemet
Fëmĳët me vetëvlerësim të ulët:
•
Ndiejnë se askush nuk i do
•
Fajësojnë të tjerët për gabimet e tyre
•
Shmangin sfidat dhe detyrat e reja
•
Ulin moralin dhe humorin e tyre
•
Zhvlerësojnë aftësitë e tyre
•
Influencohen ose manipulohen lehtësisht nga të tjerët
Që fëmĳët të kenë vetëvlerësim të shëndetshëm, ata duhet të ndiejnë se prindërit dhe
mësuesit e tyre i duan në mënyrë të pakushtëzuar dhe të vlerësohen dhe inkurajohen
në mënyrë të vazhdueshme.
Në çdo rast, në secilën prej prindërimeve do të rrisësh përvojën tënde, do rrisësh
vetëbesimin, por po ashtu edhe lodhjen. Prindërimi është e vetmja lojë në të cilën çdo
ditë rolet ndryshojnë.
Referencat
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Në mënyrë që reformat arsimore të funksionojnë në Shqipëri…!
Llazar Syziu
Në një qeverisje demokratike ligjet shtetërore dhe ligjësitë shoqërore nuk të lejojnë
ndryshime të menjëhershme. Ato krĳojnë shqetësime të mëdha në popullatë. Një
shtet që mbështetet në diktaturë, po. Ai mund të arrĳë të realizoj ndryshime të
sforcuara, duke pretenduar se bën më të mirën e mundëshme. Reformat, në përgjithësi
ndryshime nënkuptojnë. Po ashtu edhe në arsim. Shpesh herë ecjen, apo ngecjen e
punëve shoqërore, ia delegojnë shkallës së zhvillimit arsimor të vendit. Kështu që
arsimi duhet reformuar. Po si? Çfarë përmasash të ketë dhe në ç`thellësi duhet shtrirë
reforma? Çfarë duhet ndryshuar dhe për sa kohë duhet realizuar? Ndryshimet e
menjëhershme dhe me kontraste të mëdha, krĳojnë pakënaqësi ndër nxënës, mësues
dhe drejtues. Pakënaqësitë i kanë të gjitha mundësitë të përshkallëzohen në protesta
dhe protestat të kthehen më tej në revolta popullore. Këto revolta mund të krĳojnë
aq shumë shqetësime për forcën politike që udhëheq vendin, sa që më e pakta që
mund të ndodh, është të mos krĳohen dot rezultate të qarta për reformën. Kur punët
shkojnë edhe më keq, ato rrezikojnë pozitat e pushtetit. Domethënë, çfarë u bë?
Asgjë. Ku jemi? Asgjëkundi.
Që arsimi t`i paraprĳë zhvillimit shoqëror të vendit, patjetër ai duhet të realizoj
reforma, të cilat funksionojnë vetë dhe jo reforma që nxiten nga politikanë të mbarsur
me emocione dhe shqetësime shumëngjyrëshe shoqërore. Reformat shpesh marrin
nxitje nga njerëz të veçantë, ose nga zhvillime rastësore të njëanëshme, por nuk janë
të pakta rastet kur ato marrin nxitje nga nevojat imediate shoqërore. Liberalizimi
i arsimit të lartë në Shqipëri, realizoi ndër të tjera prurje të mëdha të njerëzve me
njohuritë bazë të mësimdhënies. Këta me të drejtë kërkojnë me insistim, të sistemohen
në punë. A ka nevojë shkolla shqiptare për këtë kontigjent? Patjetër që po. Ata kanë
dĳet bashkëkohore për dukuritë shkencore, shoqërore dhe pedagogjike. Po si?
Deri në vitet 2000, arsimi shqiptar kishte etje për mësues që t`i përgjigjeshin numrit
gjithmonë në rritje të nxënësve. Këta mësues duhet të punonin edhe në zona të
thella rurale, me kushte që linin shumë për të dëshiruar, për një punë normale.
Edhe ligjësitë në arsim ishin të lidhura me nivelin e kontigjentit të arsimtarëve. Me
kërkesën për “Revolucionarizimin e jetës në shkollë”, apo “Reformimin e shkollës
shqiptare”, në radhë të parë synohej ngritja e figurës dhe e aftësive profesionale
të mësuesit. Për këtë qëllim zhvilloheshin seminaret dhe trajnimet e shumta në të
gjithë qendrat e arsimit. Këto përfshinin kualifikimin 5-vjeçar, kualifikimin 10-vjeçar,
kualifikimin 20-vjeçar, apo edhe kualifikimet me anë të shkollimit pasuniversitar.
A mjaftonin këto? Përvoja e drejtpërdrejtë e punës me nxënësin dhe kualifikimet
periodike përmirësonin mjaftë ngadalë cilësinë e shkollës.” Si është brumi, del edhe
buka”- thotë një fjalë e urtë popullore.
Pa mohuar në asnjë rast punën vetmohuese të arsimtarëve dikur, njëkohësisht edhe
pa idealizuar arritjet e brezave që janë produkt i veprimtarive të sotme edukuese,
shkolla jonë ka nevojë për kontigjentin e ri dhe të kualifikuar. Ka shumë kontradikta
që pengojnë këtë sistemim. Nuk është e lehtë të largohet nga puna mësuesi pa
kualifkimin bashkëkohor, në shkollat e sotme. Përgjithësisht ky kontigjent ka 20 apo
30-vjet përvojë pune. Këta kanë mbajtur për vite me radhë mbi shpatulla problemet
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e edukimit. Pra duke konsumuar kohën me procesin e mësimdhënies, ata janë pak
ose aspak të aftë për t`u përshtatur me procese të tjera pune jashtë arsimit. Për këtë
pengesë bëhet edhe mosha e tyre. Por arsimi e ka të nevojshëm reformimin. Praktikat
me urdhëra, apo udhëzime nga qendrat si MASH, DAR në rrethe etj, devĳojnë aq
shumë gjatë realizimit të tyre në praktikë, sa në fund e humbin kuptimin. Ato nuk
realizojnë asnjë reformë, por vetëm ndryshime sipërfaqësore dhe të paqëndrueshme,
për të cilat gjen gjithmonë fakte të mos funksionimit të vlerave arsimore. Po t`i
shtojmë kësaj edhe mungesën e vullnetit për zbatimin në vĳimësi të procesit, nga
forcat kundërshtare që zëvendësohen në pushtet, rrjedhimisht edhe në arsim merret
lehtë me mend se sa sukses kanë këto reforma.
Që të ketë sukses dhe vazhdimësi reforma për kuadrin, duhet të ketë kritere të qarta
dhe të gjithëpranuara në opinionin arsimor të vendit. Një reformë pa standarte të
qarta, në të vërtetë ka standarte, por ato janë të mjegulluara. Ka standarte që mund
të manipulohen nga njerëzit apo grupet shoqërore sipas interesit. Kjo nuk i shërben
funksionimit të aktivitetit arsimor. Kjo mund t`i shërbej vetëm interesave personale.
Kjo është arsyeja, që shpesh reformat në arsim sjellin më tepër shqetësime se ç`pritet
nga ideatorët dhe zbatuesit e tyre. Këto kritere të mbështetura në sistem pikësh,
duhet të sigurojnë përshkallëzim sipas llojit të shkollimit; cilësisë së shkollimit;
gjatësisë së aktivitetit të drejtpërdrejtë në arsim; kualifikimit pasuniversitar; trajnimit
në kohë të shkurtuar; aktiviteteve dhe veprimtarive arsimore që ka marrë pjesë;
botimeve shkencore, shoqëroro-kulturore, artisike etj, por gjithmonë këto të lidhura
me nevojat arsimore. Asnjëherë nuk do lënë pa u përfshirë në këtë sistem vlerësimi
me pikë performanca e drejtpërdrejtë në veprimtaritë ditore. Në disa raste mund të
arrihet edhe në shkallën më të lartë, deri te konkurimi i drejtpërdrejtë me testim me
shkrim midis aplikantëve për mësues.
1) Një kriter i tillë është niveli i kualifikimit që ka marrë mësuesi. Ky ka të bëjë me
shkollën ku është kualifikuar, numrin e provimeve që ka likujduar etj. Duke mos
përjashtuar edhe cilësinë e vlerësimit në këto provime.
2) Kriter tjetër është kohëzgatja në këtë profesion. Dĳet mësuesi i merr edhe nga
praktika. Përvoja në këto raste do të përfshinte madhësinë e shkollës, nivelin me të
cilin ka punuar, numrin e viteve për secilin nivel etj.
3) Kriteri që do të përfshinte shkallë më të larta kualifikimi pasuniversitar, si master
profesionial, master shkencor, doktoraturë etj, është efikas kur këto programe kanë
lidhje me profilin e mësimdhënies, apo me procesin e edukimit.
4) Punimet shkencore, referatet në konferenca dhe simpoziume rajonale, kombëtare
dhe ndërkombëtare, ballafaqojnë praktikën mësimore me platformat ideore të
arsimit. Pjesëmarrja e mësuesve në të tilla aktivitete, jep një kriter të qartë, që vlerëson
rëndësinë e performancës së mësuesit në aktivitetet shkollore.
Këto kritere të ndërtuara në mënyrë të tillë, që të kufizojnë interpretimet sipas interesit,
të aplikuara në nivel të përgjithshëm të vendit, do të ishin një mbështetje ideale për
vetëfunksionimin e reformës. Edhe aplikimi në nivelin e DAR-ve, do të lehtësonte
së tepërmi këtë reformë. Por aplikimi vetëm në bazë shkolle nuk siguron asnjë
parametër pozitiv, përkundrazi kthehet në një element ndryshimi të paqëndrueshëm
dhe me shqetësime të mëdha. Mbështetur qartë në këto kritere, pritshmëritë
për punonjësit e arsimit nuk mendohet të jenë përfaqësimi politik; kompetenca
shoqërore; fuqia fizike apo ekonomike etj. Pritëshmëritë janë më të mëdha që një
mësues të përzgjidhet nga vlera të cilat i shërbejnë nxënësit, shkollës dhe ngritjes së
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rolit prioritar të saj, në zhvillimet aktuale të vendit. Me këto kritere u vështirësohet
mundësia veprimeve diskriminuese në arsim për të krĳuar vende të lira pune, apo
punësim, me hapje dhe mbyllje artificiale të klasave, me qarkullim artificial të kuadrit
etj. Po ashtu nuk e ka të lehtë i pa afti t`i kërkoj llogari të aftit, nga pozitat e pushtetit,
ose për arsye të kompetencës që ka fituar nga faktorë të tjerë. Pa këto kritere, ata që
kanë në dorë zgjidhjen e problemeve e kanë më të lehtë të realizojnë zgjidhje nën
tavolinë, të paqëndrueshme, apo edhe zgjidhje në kundërshtim flagrant me interesat
e reformës arsimore.Po u keqtrajtuan aktorët e arsimit, çdo proces i realizuar prej
tyre në kohë zhvlerësohet. Kjo është tepër frymëzuese për paaftësinë në arsim, në
çfardo shkalle qoftë ajo. Këto kritere lehtësojnë që kuadri i ri, pa rezultate cilësore
shkollimi të mos i afrohet dot lehtë arsimit; kuadri i vjetër, që nuk është kujdesur për
kualifikime periodike të rrezikoj të largohet; kuadri me të dhëna të mjaftueshme, të
bëjë përpjekje për t`i shpëtuar riskut që i ofron vendi i fundit në këtë klasifikim; ata
që kanë rezultate të larta, jo vetëm që do ta kenë më të lehtë të përfshihen në drejtim,
por do të kenë një propabilitet më të lartë, që të punojnë me njerëz të kualifikuar.
Kush do ta bëjë këtë reformë? Me të madhe e ngrenë zërin forcat politike, si para
ashtu edhe pas zgjedhjeve. Kjo nuk krĳon vazhdimësi. Krĳon vetëm pakënaqësi nga
lëvizjet pa kriter, egoiste për disa dhe denigruese për disa të tjerë. Reforma lehtësohet
nga këto kritere,që të zhvillohet nga brenda, nga drejtuesit, mësuesit, nxënësit dhe
punonjësit e tjerë, lehtësues të aktiviteteve shkollore. Në qoftëse politika është në
gjendje të menaxhojë një proces të tillë atëhere ka ndihmuar në përparimin e kombit,
në rritjen e mirqenies së njerëzve. Vendosja e drejtuesve në arsim, ashtu si në shumë
fusha të aktivitetit shtetëror, shpesh është e lidhur kryesisht me shkallën dhe cilësinë
e zbatimit të urdhërave që vĳnë nga eprorët. Kështu që shpesh ky pozicion nuk
përputhet me shkallën më të lartë të kualifikimit, që duhet të ketë drejtuesi i shkollës.
Kur arrin të përputhet kjo, atëhere ka premisa të mbarëvajtjes ideale arsimore. Një
drejtues i kualifikuar, në shkollë nuk është thjesht vetëm një administrator, por mbi
të gjitha ai është një inspektor i mirëfilltë i aspekteve shkencore dhe pedagogjike të
shkollës. Prej drejtuesit, në mënyrë rutinë mësuesi merr përshkrimin e performancës
individuale. Prej një drejtuesi-administrator ky përshkrim priret të jetë i njanshëm
dhe me të meta të shumta.
Pjesë e reformës arsimore në diktaturën moniste ishte vendosja e një pragu midis
notës 7 dhe 8 për kontigjentin që do të specializohej në shkolla të larta. Në demokraci
kjo nuk realizohet dot. Një dukuri e tillë do të kufizonte dukshëm liritë themelore
të individit për shkollim. Shqetësimet që realizon ky prag në veprimtaritë arsimore
do të ballafaqoheshin me vështirësitë e integrimit shoqëror. Protesta në rastin më të
mirë, apo korrupsioni në rastin më të keq, do të arrinte shvlerësimin e këtĳ pragu.
Tendenca për vlerësime të ashtuquajtura “rigoroze” do të çekuilibronte kontigjentin
shkollor në lidhje me moshat. Nivele të caktuara shkollore, si rezultat i kësaj natyre
vlerësimi të nxënësve do të mbingarkoheshin dhe grup-moshat shkollore, dotë
shfazoheshin në kohë. Ku është përfitimi këtu? Sa janë shanset e funksionimit
shoqëror, që do të paraprinte arsimi? Një reformë arsimore efikase duhet të
mbështetet patjetër nga buxhete në rritje të qeverisë, për arsimin. Tkurrja ekonomike
është pengesë serioze për reformën. Zvogëlimi i numrit të nxënësve për klasë është
një prirje mbarë botërore. Kjo nuk mund të kuptohet pa buxhete që vĳnë në rritje.
Përmirësimi i bazës materjale dhe i mjeteve mësimore-didaktike do të ketë të njëjtin
fat.
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Ndërrimi i drejtuesve të shkollës gjatë vitit shkollor; ndërrimi i mësuesve, apo dhe
i orëve të mësimit që zhvillon mësuesi gjatë vitit akademik; ndërrimi i shkollës
për arsye rikonstruksioni, ose edhe i ambjenteve për klasa të veçanta, janë bërë
dukuri të zakonshme gjatë zhvillimit të procesit mësimor. Ato sjellin shqetësime të
pallogaritëshme në rritjen e rendimentit të punës së nxënësit, për përvetesimin e
dĳes dhe në përmirësimin e cilësive të sjelljes së tyre. Konfuzioni që krĳohet në këto
raste, asnjëherë nuk është i mirë. Ai ka vështirësi të mëdha për t`u menaxhuar. Kjo
gjendje është një arsye e mirë për të justifikuar çdo mosrealizim që ka ndodhur në
shkollë nga pa aftësia, dembelizmi, ose nga ligësia e individëve të caktuar. Është një
periudhë përafërsisht tre muaj, e cila mund të shfrytëzohet për këto shqetësime, të
cilat zakonisht janë tepër të nevojshme. Që të funksionoj një shkollë, kërkon stabilitet.
Përmirësimi i kurrikulave shkollore shpesh është jo efektiv. Konceptet që merr
nxënësi janë cilësore kur jepen në vazhdimesi. Çdo të thotë që, në një paralel të
caktuar shkollor botohet për nxënësit një tekst mësimor nga një vend tjetër? Ky
tekst sado i përsosur që të jetë ka funksionuar në një vazhdimësi kurrikulare të
atĳ vendi. Kjo i çorodit nxënësit. Kur përkthimi i tekstit është bërë shpejt e shpejt
dhe me gabime, kjo çoroditje shumëfishohet. Por kur për mësuesin kërkohet që të
realizoj edhe objektiva të cilat nuk mbështeten në tekst, kjo asfikson edhe mendjen
e mësuesve. Këto janë vetëm ndryshime të paqëndrueshme, të cilat nuk lënë shĳe të
mirë në arsim. Përmirësimi i studiuar i kurrikulave heq, shton ose ndryshon tema
dhe çështje mësimore, bazuar në arritje bashkëkohore, në mënyrë sa më organike.
Kështu lehtëson dhe përmirëson procesin e të nxënit. Nuk është e vogël mundësia
që përmirësimi i kurrikulës të mbështetet në tendencën për saktësim të mentaliteteve
shoqërore kur këto devĳojnë mjaft nga njohuritë bashkëkohore. Po japim një shembull
të thjeshtë dhe shumë popullor për këtë. Është vërtetuar plotësisht roli i zemrës vetëm
si pompë për qarkullimin e gjakut në organizëm. Shpesh asaj i delegohen problemet
emocionale dhe procese të shumëllojshme të qëndrueshme të karakterit. Këtë e
vërteton më së miri edhe simboli i zemrës së depërtuar nga shigjeta, i cili përdoret
aq shumë. Arsyetimi i këtĳ pozicioni për vetitë e zemrës, trajtohet në mënyrë rutinë
si simbol i dĳeve të së kaluarës së largët. Kohë kur koncepte të tilla relike si “shpirti”
përfshinin një sërë dukurishë emocionale dhe veti të panjohura mire, të funksionimit
të steriotipit, që kishte arritur të konsolidonte individi. Transmetimi prej tekstit i rolit
dytësor të zemrës si në aktivitetet fizike ashtu edhe në ato mendore drejton vetëdĳen
e nxënësit tek shkaku dhe jo tek pasoja. Përcjellja e dĳeve për përgjegjësinë e sistemit
nervor në këto procese emocionale krĳon premisa për lehtësimin e gjendjeve të
vështira mendore, që kalon shpesh individi dhe kështu të evitohen një tërësi sjelljesh
të pa dëshirueshme edhe nga vetë personi, në një kohë të mëvonshme. Këtu nuk
bëhet fjalë vetëm për gjendjet e këndëshme të altruizmit, dashurisë dhe euforisë, por
kryesisht për gjendjet e vështira të egoizmit, urrejtjes dhe të shpërthimit emocional.
Tendenca të tilla janë ndryshime të qëndrueshme në kurrikul sepse mishërojnë
dobinë dhe efektivitetin e dĳeve.
Liberalizimi i drejtimeve të specializimit të nxënësve, që në shkollën e mesme, ka
fituar aq shumë fushë veprimi, sa shpesh ka realizuar shpërpjestime të dukshme
midis lëndëve shkencore dhe shoqërore në shkollë. Ka dëmtuar rëndë raportin, që
duhet të jetë konform kërkesave shoqërore, për këto drejtime specializimi. Kjo ka
sjellë edhe pasoja të tjera të dëmshme, për shembull, ka prishur ekuilibrin e profileve
përkatëse në shkollë. Në këtë mënyrë ka vështirësuar përdorimin me efikasitet të
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kuadrit të përgatitur për këto profile, me një kosto mjaftë të lartë. Këtyre mësuesve
më së shumti u ndodh, që të punojnë me orë suplementare jashtë profilit. Ku është
suksesi i reformës këtu? Me ndihmën e llotarive vende si Amerika apo Kanadaja
thithin njerëz të kualifikuar në vende të tjera, kurse ne shpërdorojmë edhe ata që
kemi përgatitur vetë.
“Shkenca” është një lëndë mësimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm, në klasën
e dymbëdhjetë. Në të cilën janë mbledhur bashkë tre shkenca të natyrës, kimia, fizika
dhe biologjia. Për ç`arsye? Çfarë favorizon kjo tkurrje në kurrikul? Pa mendo që bëhet
fjalë për kontigjentin shkollor, i cili me shumicë del në jetë. Janë ata që do të zbatojnë
drejtëpërdrejtë veprimtaritë e domosdoshme në proceset prodhuese. Në klasën e
dymbëdhjetë ata janë 17 vjeç. Janë në moshën kur duhet të përforcojnë konceptet e
fituara me vështirësi për 11 vite të shkollimit. Ky është viti kur shumë prej tyre do
të formojnë kontigjentin e studentëve. Sa ka mundësi që ata të orjentohen drejtë në
përzgjedhjen e preferencave të tyre me këtë mangësi njohurish në lëndët shkencore?
Ndryshimet në programe shpesh herë janë ndryshime për të patur diçka ndryshe.
Për konkretizim në lëndën e letërsisë, hiqen disa vepra artistike të një autori dhe
vendosen disa të tjera. Dihet mirë se jo të gjitha veprat e një autori, janë në të njëjtën
lartësi edhe për atë vetë. Ky ndryshim nuk sjell zhvillim, por çoroditje në formimin
e botëkuptimit të individit për lëndën në fjalë. Dikur për tekstet shkollorë ka patur
vetëm një alternativë, por të kontrolluar mësë miri, bile edhe pas botimit, në fund
të tekstit gjeje ndreqje gabimesh. Sot gjen shumë alternativa për një tekst, por këta
tekste mbartin gabime të shumta. Mënyra e pakontrolluar mirë e botimit dhe
rruga e shpejtë e publikimit të tyre e favorizon këtë gjendje. Për një studiues me
botëkuptim të formuar, shpesh në këta tekste gjen risi, të cilat e kanë prejardhjen nga
burimet e shumta të informacionit, që ekzistojnë sot. Po ashtu edhe për nxënësit, janë
siguruar mjaftë ilustrime të këndëshme të shoqëruara shpesh me aparatin e duhur
pedagogjik. Por për nxënës të një moshe dhe të të njëjtit nivel shkollimi, realizohen
disbalancime në nivelin e dĳeve dhe aftësinë aplikuese të tyre. Bazë për këtë është
niveli i ndryshëm i teksteve që përdoren. Si mund të vlerësohen drejt këta nxënës
në provime kombëtare, kur edhe mësuesit që kanë formuluar pyetjet e testeve, kanë
orjentim bazë njerin apo tjetrin tekst shkollor.
Disiplina e edukimit fizik në nivelet e arsimit parauniversitar ka pësuar një zgjerim
në disfavor të lëndëve të tjera. Kjo lëndë favorizon një përgatitje të fëmĳëve në lidhje
me aftësimin e shprehive lëvizore dhe kujdesin për shëndetin. Por kur disbalancon
në këtë mënyrë raportet me njohuritë për natyrën dhe shoqërinë, ajo kthehet në një
bumerang ndaj përgatitjes optimale për të kapërcyer vështirësitë e jetës. Ka qënë
një kohë kur përgatitja fizike në edukimin e rinisë ka qenë në plan të parë. Por kjo i
takon asaj periudhe kur krahu i njeriut ishte forca kryesore prodhuese në aktivitetet
praktike. Sot, jo vetëm puna për krĳimin e vlerave prodhuese, por edhe lufta që sjell
shkatërrimin e vlerave të krĳuara, nuk realizohet vetëm me forcën e krahut të njeriut.
Në ballafaqimin me forcat e natyrës apo në aktivitetet shoqërore, forca e mendjes
dhe drejtimi shkencor i planifikuar shpesh kanë rol vendimtar, i cili nuk mund të
shpërfillet kurrsesi.
Mangësitë në aktivizimin e nxënësve të ciklit 9-vjeçar dhe atĳ të mesëm të përgjithshëm
në aktivitete të mirëfillta prodhuese, kanë ndikuar në vështirësitë aplikuese të dĳeve
prej tyre. Të meta këto, që i vërtetoi mësë miri edhe testimi i realizuar nga organizmi
“ PISA” në Shqipëri. Kur nxënësi arrin të realizoj një vlerë me duart dhe mendjen
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e tĳ, atëhere ai ka fituar besimin e nevojshëm në aftësitë personale, për aplikimin
në praktikë të dĳeve. Pra pa këtë komoditet modest arritjesh, ai do të përfshihet në
proceset e jetës me të meta serioze.
Shpejtësia e ndryshimit të orjentimeve të vendit në planin ideologjik dhe politik,
ka përfshirë ndryshime në interpretimet historike të ngjarjeve që kanë ndodhur ose
ndodhin sot. Zhvlerësimi i praktikave marksiste në shoqërinë shqiptare, ka bërë të
modës shmangien nga literatura shkollore, çdo ide të lidhur me marksizmin, apo
marksistët. Marksi nuk përpunoi ide vetëm personale. Ai para së gjithash, përpunoi
idetë e kohës sipas bindjeve të tĳ personale. Normalisht kjo ndodhi me të gjithë
pasuesit marksistë. Kështu nuk kemi të drejtë të shmangim arritjet e periudhave
historike, vetëm se një filozof, apo pasuesit e tĳ kërkuan t`ia nënshtronin ato tërësisht
bindjeve të tyre.
Po marrim një shembull, duke u kujdesur të pasqyrojmë idenë e shfrytëzimit të
arritjeve të brezave dhe jo marrjen e njohurive të mirëfillta, në një profil të caktuar
shkencor. Një nxënësi sot, në mënyrë rutinë, në lëndën e biologjisë, sa herë i kërkohet
të dallojë gjallesat nga objektet pa jetë, i jepen disa faqe analizë mbi cilësitë kryesore të
shumicës së gjallesave. Nxënësi ka nevojë jo vetëm për analizë, por edhe për sintezë.
Pra asnjë nxënës sot, nuk arrin dot të prezantojë shkurt, se çfarë është thelbësore
vetëm për gjallesat. Një sintezë me nivel mjaft të lartë për cilësitë e gjallesave është
formuluar para 150 vjetësh. Por ajo është formuluar nga një marksist konseguent
dhe për këtë arsye nuk përdoret sot në libra, megjithëse dikur ishte shumë e njohur.
Ajo ka lehtësuar përpunimin logjik të ideve të shumë shkencëtarëve të sotëm. Ajo
është vetëm një fjali dhe jo disa faqe leksion. Ja përkufizimi biologjik për jetën: “Jeta
është mënyra e ekzistencës së trupave proteinikë, që ka në thelb, vetëripërtëritjen e
vazhdueshme të pjesëve përbërëse kimike, nëpërmjet lëndëkëmbimit me mjedisin.”
Ky kontrast bëhet më i qartë kur vëren, që nxënësit marrin përkufizime të ndryshme
artistike për jetën, një pjesë e mirë e të cilave shoqërohen me njëanshmëri dhe
pesimizëm të thellë në përmbajtjen e tyre. Në klasat e ulta të ciklit 9-vjeçar, ndoshta
nuk e arrĳnë ta përtypin këtë sintezë, por në klasat e arsimit të mesëm dhe të lartë,
është e papranueshme që nuk serviren arritje të këtĳ niveli.
Një tendencë e vërejtur kohët e fundit është se kërkojnë nga mësuesi të plotësoj
shkresa pa fund, me arsyetimin se kështu pasqyrohet më mirë puna e mësuesit.
Me sforcime të mëdha mësuesit po e realizojnë këtë sot. Mësuesit sot plotësojnë aq
shumë shkresa, sa që nuk kanë kohë të ngrenë kokën dhe të shikojnë nxënësin me
sy. Kujt i shërben kjo? Përse shkon mësuesi në punë, për të formuluar shkresurina pa
fund, apo për tu kujdesur për zhvillimin dhe edukimin e nxënësve të tĳ?
Në përpjekje për të arritur të mirën, njerëzit nxitojnë. Nxitimi i favorizon gabimet,
pra zvogëlon mundësitë për arritjen e së mirës. Në përpjekje për të arritur më të
mirën, njerëzit kërkojnë rrugën më të shkurtër. Rruga e shkurtër mund të favorizoj
shqetësime më të mëdha. Pra mund të mos i nxjerrë atie ku duan. Qendrat jopublike
të arsimit në Shqipëri, kanë një eksperiencë të gjatë në përzgjedhjen e kuadrit, në
mënyrë të tillë, që të rritet performanca e shkollës. Eksperiencë kjo, që shpesh herë
ka qenë bazë për suksesin e tyre. Eksperiencë kjo e vlefshme për t`u përvetësuar
edhe për arsyen e vetme, se është një vlerë thjesht shqiptare. Le ta respektojmë
përvojën bashkëkohore, për standartet që ka arritur në arsim. Kjo është rruga për të
përvetësuar sa më shumë prej saj.
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Bulizmi
Eliona Karabollaj
Përse termi ‘Bullizëm’?
• Në gjuhën italiane ky term është përshtatur në ‘bullismo’- comportamento di
chi cerca di imporre la propria personalità con atteggiamenti prevaricatori o di
sopraﬀazione. (Sjellja e atyre që kërkojnë të imponojnë personalitetin e tyre me qëndrime
abuzuese apo abuzive).
• Në gjuhën frënge termi njihet si ‘harcèlement’- Action de poursuivre, d’attaquer
fréquemment. (Veprim që vazhdon për të sulmuar shpesh).
• Në gjuhën spanjolle termi është ‘acoso’- Insistir [una persona] en algo (una acción,
una petición, preguntas, quejas, etc.) o persistir [algo (una situación, una idea,
etc.) que resulta molesto o dañino para una persona]. Të insistojë [një person] në
diçka (një veprim, një peticion, pyetje, ankese, etj.) ose të vazhdojë diçka (një situatë, ide,
etj), që është i bezdisshëm ose të dëmshme për një person tjetër.
• Në gjuhën greke termi njihet si ‘εκφοβισμού’- Να κάνει κάποιος φοβάται για
να τους κάνουμε ό, τι άλλο άτομο θέλει να κάνει. (Të frikësosh dikë që të bëjë
gjithçka që do t’i kërkosh).
Ç’eshte bulizmi?
Bulizmi është përdorimi i forcës apo abuzimi që praktikon një grup i shoqërisë
për të frikësuar një target grup të caktuar. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për
shfaqjen e këtĳ fenomeni, si dhuna fizike apo psikologjike. Arsyet që bulizmi ekziston
si fenomen janë nga më të shumtat por padyshim që edukimi dhe paragjykimi
qëndrojnë në krye të listës.
Llojet e bulizmit
Verbal, fizik dhe ai marrëdhënor (relacional)
• Dhuna fizike e drejtpërdrejtë përfshin veprime të tilla si shtytja, gjuajtja, grushtimi
ose shkelmimi.
• Dhuna verbale e drejtpërdrejtë mund të marrë format e të bërtiturit ndaj tjetrit,
vendosjen e nofkave, përdorimin e shprehjeve fyese ose bërjen e kërcënimeve
verbale.
• Dhuna jo e drejtpërdrejtë shpesh herë referohet si dhunë sociale (Cairns et al.
1989) ose dhunë marrëdhënore (Crick dhe Grotpeter 1995), dhe ajo nënkupton,
përdorimin e formave më pak të drejtpërdrejta të dhunës, të tilla si; përhapjen e
thashethemeve, përjashtimin e një personi nga grupi ose nxjerrjen e sekreteve tek
një person i tretë
• Janë kryer studime të ndryshme. Të dhënat kanë qenë domethënëse: 15% e të
intervistuarve, nga mosha 12 deri në 18 vjeç, kanë deklaruar se kanë qenë viktimë
e bulizmit në shkollë.
• Duke shkuar më në brendësi të të dhënave të sondazhit, rezulton se episodet e
bulizmit 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 bulizmit
në shkollë që në gjysmën e rasteve, nuk kanë pasur kurajën të ndërhyjnë për të
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mbrojtur viktimën fatkeqe të momentit.
•
• Evidentimi i sinjaleve
• Gërvishtjet dhe lëndimet pa asnjë shpjegim, izolimi në vetvete ndaj shokëve dhe
shoqeve të klasës, dhimbjet fizike (dhembje barku) ose probleme emocionale të
cilat rriten sidomos në mëngjes përpara se të shkojnë në shkollë.
• Shenja fizike, si gërvishtje, të prera, nxirje, ankesa për dhimbje koke ose dhimbje
stomaku pa shkak, gjumë i pakët, lagie të shtratit, rroba të grisura.
• Shenja emocionale, si ankth, nervozizëm, distres, palumturi, të qara, tërheqje,
ndryshime të papritura në sjellje, vështirësi për t’u përqendruar, zemërohet
shpejt, mban sekrete, është i palumtur edhe në fundjavë.
• Frikë e papritur për të shkuar në çerdhe/kopsht. Fëmĳa nuk dëshiron të shkojë
në çerdhe/kopsht, qëndron afër edukatoreve, e ka të vështirë të bëjë pyetje ose
t’u përgjigjet pyetjeve të edukatores, nuk merr pjesë në aktivitete, ulet vetëm,
shmang kontaktin me sy kur e pyet për çerdhen ose kopshtin.
• Shenja të tjera. Fëmĳa thotë se po e tallin, përqeshin, kërcënojnë, dhunojnë. Mund
të flasë shpesh për një fëmĳë që “sillet keq me të”.
Përse një fëmĳë priret të bëhet bullist?
Njerëz të ndryshëm dhunojnë për arsye të ndryshme dhe disa dhunojnë më
shumë se të tjerët. Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë
se duke i bërë edhe të tjerët të ndihen keq, kjo do t’u sjellë kënaqësi. Disa të tjerë
dhunojnë sepse kanë një nevojë të vazhdueshme për t’u treguar të tjerëve se kush
drejton. Të tjerë dhunojnë sepse e kanë perceptuar dhunën si të vetmen formë që
siguron mbĳetesën në mjedisin kaotik social ku jetojnë. Shpesh, për fatin tone të keq,
disa fëmĳë dhunojnë sepse familjet ku jetojnë, janë tolerante ndaj dhunës ose më keq
akoma, I gëzohen të qenit zot të vetes (edhe pse e bëjnë në mënyra shpeshherë të
stërholluara dhe duke u përpjekur që të mos bien në sy të vetë fëmĳës).
Shkolla
Shkollat vlerësohen si mjedisi ideal për bullizmin. Ato janë institucione hierarkike, si
përsa i përket statusit të stafit, ashtu edhe të nxënësve. Shkollat funksionojnë në bazë
të dinamikave dhe fuqive të ndryshme.
A mund të dallosh nëse një fëmĳë është bullist?
Eshtë e vështirë të konfirmosh dyshimin nëse një fëmĳë është bullist apo viktimë
e bullizmit. Gjithsesi, edhe fakti se tek ne kanë lindur dyshime për praninë e një
skeme bullizmi, ky është një ogur i mirë, pasi ne e njohim rëndësinë e sinjaleve
që jep fëmĳa.
Përgjithësisht, fëmĳët që tregojnë sjellje bulliste kanë një vlerësim shumë të lartë
për veten, ndryshe nga ç’mund të mendojnë disa njerëz. Mendimi i gabuar vjen
pikërisht për shkak të faktit se pjesa më e madhe e bullistëve janë nxënës me pak
interes për shkollën dhe me një performancë të ulët mësimore.
Këta fëmĳë dhe të rinj, gjithashtu presin që gjithë të tjerët të përmbushin kërkesat
e tyre dhe për më tepër, t’i kenë frikë. Këta fëmĳë, në përgjithësi nuk mendojnë se
sa keq u bën të tjerëve dhuna e ushtruar prej tyre ose edhe në rast se e mendojnë,
kjo gjë u jep kënaqësi. Sidoqoftë, sjelljet bulliste janë tregues të faktit se ata që e
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ushtrojnë bullizmin nuk dinë të kontrollojnë dhe të menaxhojnë agresivitetin e
tyre.
Studim
Nga ana mediaktike vërehet se po flitet shpesh për dhunën fizike dhe psikologjike që
ushtrojnë nxënësit me njëri–tjetrin. Shumë fëmĳë shkojnë duke qarë në shtëpi, duke
u ankuar për pakënaqësinë nga shkolla, nga talljet e bashkëmoshatarëve të tjerë,
apo të klasave më të rritura. Ky fenomen tashmë shumë i përhapur mbart emrin
bulizëm, siç njihet në Perëndim. Diskriminimi dhe paragjykimi që has nxënësi në
shkollë. Dikush mund të vë në lojë shokun e klasës për mënyrën e të veshurit, për
ngjyrën e lëkurës, për sendet materiale, për një mossukses të tĳ në nivelin akademik
apo të performancës fizike, për një foto famëkeqe, e shumë të tjera, ku vihen në
lojë në mënyrë frekuente. Problematika e këtĳ fenomeni vjen në rradhë të parë,
më vetëvlerësimin e fëmĳës. Ndjesitë e inferioritetit, vetëvlerësimi i ulët, shmangie
sociale, mosbashkëveprim me të tjerët, nuk shprehet më për ndjenjat dhe mendimet,
e brendshme të tĳ, humb interesin për detyrat që i caktohen nga mësuesi. Kur flasim
për dhunë psikologjike e cila ka të bëjë me sharjet, ofendimet, talljet, përbuzjen, dhe
zbimin nga shoqëria, akoma më e rëndë është dhe dhuna fizike që ushtrohet mbi
këta nxënës.
Shenjat që prindërit mund të evidentojnë fenomenin janë:
Fëmĳa mund të bie në depresion, duke ndryshuar rutinën e ditës, nuk dëshiron të
shkojë në shkollë, nxjerr në pah arsye shëndetësore, si dhimbja e barkut, dhimbja e
kokës, bëhen gati me vonesë për në shkollë. Pasi presioni që ai përjeton në klasë është
kaq i fortë dhe e i madh saqë dhe vetë ai i beson të gjitha ofendimet që i drejtohen
atĳ, e si pasojë nuk i pëlqen më vetja. Mund të shfaqë shenja agresiviteti, mërzitje dhe
stresi të akumuluar. Në këtë pjesë prindërit i duhet të bashkëpunojë me mësuesin
kujdestarë dhe psikologun e shkollës, për të ndihmuar fëmĳën e tyre dhe zbuluar
arsyen e këtyre simptomave. Mbështetja prindërore dhe ajo familjare janë ilaçi më i
mirë për çdo fëmĳë.
Duhet bërë e qartë se ky fenomen shpie jo vetëm në probleme më vetveten por edhe
në pasoja më të rënda si: anorekisa, bulimia, çrregullime të ndryshme, apo dhe e
fundit tentative për vetëvrasje.
Sipas një studimi meta-analizë të studimeve të bëra për bullizmin u arrit përfundimi
se një bullist tipik është personi, i cili bën sjellje plotësisht të jashtësuara (externalized),
ka simptoma të brendësuara, (internalized), ka aftësi të varfra sociale dhe
vështirësi akademike, ka të menduar negativ për veten, ka vështirësi në zgjidhjen e
problemeve me të tjerët, vjen nga një mjedis familjar që karakterizohet nga konflikti
dhe vëzhgimi i varfër prindëror, ka shumë të ngjarë që ta perceptojë shkollë si një
mjedis me atmosferë negative, ndikohet nga faktorët negativë të komunitetit si dhe
ka tendencën të ndikohet negativisht nga bashkëmoshatarët e tĳ/saj.
Bullisti-Viktimë
Owleus (2001) zbuloi se ky nëngrup përbën 10 deri në 20% të totalit të grupit të
viktimave ndërsa studiues të tjerë thonë se kjo përqindje mund të shkojë deri në një
të tretën e totalit të viktimave.
Si mund të luftohet bulizmi në shkollë?
Përmes punës dhe bashkëpunimit ndërmjet prindërve infermierit ose punonjesit
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social dhe mësuesve.
Në fakt është e rëndësishme që parandalimi i bulizmit të jetë fryte i aktivizimit të
njëkohshëm të të dyja këtyre palëve.
Bullisti-viktimë shpesh herë kuptohet si një viktimë provokative, agresive dhe e
dhunshme, e cila karakterizohet nga kombinimi i modeleve të reagimit ankthioz
dhe agresiv Owleus e përshkruan këtë pjesëmarrës në bullizëm si “më lehtësisht i
irritueshëm, krĳues i tensioneve të ndryshme, që nuk ndalet, i cili shpesh përfshihet
në incidente si viktimë dhe në të tjera si bullist”. Është provuar se bullistët-viktima
kanë funksionimin psikosocial më të varfër ndër të gjitha kategoritë: shëndet delikat,
rregullim emocional të varfër, raport ambivalent me shkollën, marrëdhënie të
pastabilizuara me shokët/shoqet e klasës si dhe tendencë për përdorim të alkoolit.
Bullizmi në shkollat fillore:
Mesazhi i fshehur që viktima i jep bullistit është: “Unë jam i pasigurt dhe i
padobishëm dhe nuk përbëj kërcënim”.
Viktima pasive shpesh herë ndjehet si budalla, i turpëruar, jo tërheqës dhe e quan
veten “një dështim i plotë”. Në këtë mënyrë personi i viktimizuar e gjen veten me
gjithnjë e më pak mbështetje sociale, shpesh herë pa asnjë shok të vetëm.
Këta fëmĳë-viktima fillojnë që në mënyrë të gabuar të fajësojnë veten për
kërcënimet dhe turpërimin në publik që iu bëhet atyre, ata besojnë se e meritojnë
abuzimin pasi janë të dobët dhe inferiorë duke mos ditur se si ta ndalojnë bullistin.
• Për pasojë, viktimat e shikojnë botën si një “vend të pasigurt” në të cilin ata nuk
meritojnë të jetojnë. Të dhënat tregojnë se viktimizimi i hershëm në shkollë, jo
vetëm që rrit gjasat që bullizmi të vazhdojë përgjatë gjithë viteve të shkollës, por
gjithashtu rrit mundësinë për braktisjen e shkollës gjetën se viktima tipike është
dikush, i cili përjeton simptoma të brendësuara, përfshihet në sjellje të jashtësuara,
i mungojnë ose ka aftësitë sociale të varfra, zotëron kognicione negative për
veten, vjen nga mjedise negative familjare dhe komunitare si dhe në mënyrë të
vazhdueshme refuzohet/përjashtohet apo izolohet nga bashkëmoshatarët. Një
shumëllojshmëri karakteristikash janë identifikuar si faktorë risku për të qenë
viktimë e bullizmit, duke përfshirë:
• pamjen e jashtme,
• aftësitë sociale,
• të paturit e pak shokëve të ngushtë,
• të qenit i/e refuzuar nga bashkëmoshatarët,
• si dhe zotërimin e disa karakteristikave, të cilat e dallojnë një person nga pjesa
tjetër e grupit të bashkëmoshatarëve.
Këto të dhëna tregojnë për lidhjen midis statusit të viktimës dhe karakteristikave që
e dallojnë viktimën nga bashkëmoshatarët, qofshin këto cilësi fizike apo të sjelljes.
Vëzhguesit
Edhe pse bullizmi mund të ndodhë vetëm midis një bullisti dhe një viktime, në fakt
ai ndodh rrallë pa praninë e njerëzve të tjerë, vëzhguesve . Zakonisht, në çdo incident
të bullizmit, ka një grup njerëzish afër tĳ, të cilët e përkrahin incidentin ose jo.
Sipas studimeve përmes vëzhgimit natyror në shkollat fillore të qytetit te Vlores
bashkëmoshatarët ishin të pranishëm në rreth 85% të incidenteve të bullizmit.
Vëzhguesit në mjediset shkollore janë ata, të cilët janë dëshmitarë të bullizmit ose
akteve të tjera të dhunshme, por që nuk janë as viktima dhe as bullistë. Komentuesit e
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sjelljeve prej vëzhguesi vazhdojnë të mbeten të habitur nga apatia e këtyre personave
për të ndërhyrë, edhe pse kur pyeten më vonë, deklarojnë se duhet të kishin ndërhyrë.
Kur nxënësit e një shkolle fillore në Vlore u pyetën se çfarë do të bënin në rast se do
të shikonin një episod bullizmi, pjesa më e madhe prej tyre deklaruan se do të bënin
diçka për ta ndaluar. Megjithatë, sipas të njëjtit studim, vetëm 11% e tyre, realisht,
kishin bërë diçka për të ndërhyrë.
Rezultatet e studimeve tregojnë se vetëm vëzhgimi i bullizmit në shkollë mund
të sjellë rrezik për shëndetin mendor të vetë vëzhguesve, ndonëse jo në të njëjtën
shkallë si ndikimi tek viktimat dhe vetë bullistët. Ky rrezik i lartë ekziston edhe nëse
ai që vëzhgon nuk është dhe nuk ka qenë viktimë e bullizmit në asnjë rrethanë të
mëparshme.
Në një kërkim të bërë lidhur me njohuritë dhe aftësitë që mësuesit në Shqipëri
kishin sa i takon bullizmit dhe incidenteve të tĳ, u arrit në përfundimin se mësuesit
kishin një shqetësim në rritje për rastet e bullizmit në shkollë, por vuanin mungesën
e njohurive lidhur me mënyrat e zbulimit dhe menaxhimit të tĳ. Prej mësuesve,
psikologët shkollorë vlerësoheshin si aktorët kryesorë, përgjegjës të menaxhimit të
situatave të bullizmit, ndërsa familja dhe bashkëmoshatarët si burimi kryesor i saj.
Prej vlerësimit të kurrikulës shkollore të formimit akademik në mësimdhënie si dhe
trajnimeve të ofruara nga Agjencitë.
Trajnuese si pjesë e kualifikimit të vazhdueshëm profesional, mungonin plotësisht
njohuritë teorike dhe aftësimi praktik për menaxhimin e bullizmit në shkollë. Ardhur
në këtë përfundim, u gjykua e rëndësishme të studiohej roli i psikologut shkollor,
sa I takon potencialit teorik dhe praktik si dhe kompetencës së fituar për shkak të
përvojës, në menaxhimin dhe parandalimin e bullizmit në shkollë.
Qëllimi i këtĳ studimi ishte të kuptonte përvojat personale të secilit prej aktorëve
të përfshirë në bullizëm dhe përgjigjet e tyre për identifikimin, menaxhimin dhe
parandalimin e bullizmit. Në këtë mënyrë do të mund të kuptohej më qartë nëse
teknikat apo strategjitë e përdorura për menaxhimin e sjelljeve të bullistit ose
viktimës kishin qenë efikase në menaxhimin e bullizmit.
Analiza dhe diskutimet e gjetjeve do të bëhen duke vlerësuar se psikologu shkollor
do të ishte personi kyç për krĳimin dhe koordinimin një “Ndërhyrjeje të Integruar
Sistemike të Menaxhimit Pozitiv të Bullizmit në Shkollë”
Reagimi i palëve të ndryshme në fillesat e bullizmit, duke konsideruar vështirësitë
për ta identifikuar si të tillë nëpër të cilën kalon viktima: faza e reagimit. Viktima
përpiqet të reagojë, por pa sukses, pasi bullisti është shumë i fuqishëm dhe ka krĳuar
rrethin e vet të mbështetësve.
Viktima ka provuar të reagojë duke i shmangur, duke iu kthyer fjalën, duke lëshuar
sinjale për shqetësime me shëndetin dhe tendencë për të braktisur shkollën. Viktima
vazhdon të përjetojë gjendjen e konfuzionit për mënyrën se si duhet të reagojë: “Për
momentin bëj sikur nuk i dëgjon se s’ke çfarë të bësh; ose do të reagosh, por edhe të
reagosh, nuk i dihet si përfundon...”.
Kjo fazë e reagimit për vetë viktimën karakterizohet nga tentativa të njëpasnjëshme
për të dalë nga rrethi i viktimizimit, por pa sukses. Ashtu sikurse do të paraqitet
në vĳim, viktima do të vazhdojë të përpiqet të reagojë (pa sukses ose me suksese të
vogla, por të paqëndrueshme) edhe në dy fazat pasardhëse të menaxhimit sistemik
të bullizmit.
Menjëherë kur ndodh episodi madhor i bullizmit, të gjithë aktorët përjetojnë nevojën
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për të rivlerësuar shqetësimet që viktima kishte dhënë deri në atë kohë, si sinjalizuese
të bullizmit.
Prindërit e viktimës dhe të bullistit tentojnë që ta lexojnë incidentin e bullizmit si
dështimin e tyre. Viktima lihet jashtë fokusit, ndoshta me logjikën se çfarë kishte për
të ndodhur, kishte ndodhur tanimë, dhe viktima nuk mund të lëndohej më shumë
se sa ishte lënduar. Prindërit mendojnë se, pas incidentit, duhet të diskutohet aftësia/
paaftësia e tyre për të rritur fëmĳë jo të dhunshëm ndaj, përgjithësisht, reagimi i tyre
i ndërsjellët përmbledh akuza reciproke, zemërim dhe nevojë për hakmarrje.
Përballja e mësuesit me incidentin madhor të bullizmit sjell nevojën për vlerësimin e
rolit të dyfishtë, si mësimdhënës dhe menaxhues i klasës.
Anketim
Sa vjec jeni?
A keni qene ndonjehere prezent gjate ushtrimit te bullizmit?
Akeni ushtruar ndonjehere veprime buliste ndaj nje personi tjerer?
A keni qene ndonehere victim te bulizmit?
Sa kohe I kushtoni te studiuarit ne shtepi?
A shihni filma ose episode me permajtje dhune , dhe nese po sa shihni perafersishte
ne muaj?
• A merreni me aktivitete te tjera pas orarit te detyruar arsimor?
• A diskutoni me prinderit tuaj lidhur me keto fenomene?
• A jane shqetesuese per ju?
• Cila mendoni se eshte arsyeja qe shoku juaj eshte bullist ose victim e bulizmit?
• A do te ishit i/e gatshme per te raportuar bullizmin ne c’do raste te tĳ?
• A do te bashkevepronit me institucinet kompetente per te luftuar bullizmin?
• A do te ndihmonit shokun/shoqen tuaj ne rastet e te qenurit victim e bulizmit?
Si mendoni ju se mund ta luftojme bulizmin?
Masat e marra konsistojne ne:
1.Te ndihmojë mësuesit të njohin thellë fenomenin e bullizmit.
2. Të njohë mësuesit dhe drejtuesit e shkollës me praktikat e më të suksesshme për
të reduktuar bullizmin ( në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar) si dhe të diskutohet
dhe analizohet niveli i njohjes dhe zbatimit të vazhdueshëm të Kodit të Sjelljes së
shkollës përkatëse.
3. Së bashku me mësuesit t’iu japin nxënësve një shpjegim të qartë lidhur me sjelljet
që konsiderohen bulliste.
4. Së bashku me mësuesin, të përpilojë një orar të edukimit të nxënësve rreth disa
çështjeve që lidhen me bullizmin dhe që ndikojnë në mënyrë tëdrejtpërdrejtë tek
sjelljet bulliste.
5. Të zhvillojë një vlerësim në të gjithë shkollës, që synon të kuptojë qëndrimet
e nxënësve për bullizmin si dhe të përpilojë dhe të ofrojë një një program trajnues
për bullizmin, i cili të adresojë këto qëndrime të nxënësve.
6. Gjatë trajnimeve të mbahet gjithnjë në vëmendje se format më të vështira për t’u
pikasur dhe për t’u menaxhuar janë format e bullizmit të fshehur, të tilla si; izolimi
social dhe përjashtimi i qëllimshëm; të dyja këto forma të bullizmit më të përhapura
tek vajzat.
7. Të orientojë mësuesit të vëzhgojnë me kujdes nxënësit e ndjeshëm, ankthiozë,të
qetë, me aftësi të kufizuar, me shëndet të dobët, me trup të pakët, mbipeshë, si
•
•
•
•
•
•
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nxënësit që janë më shumë të rrezikuar se të tjerët për të qenë viktima të bullizmit.
8. Të ndihmojë në krĳimin e një mjedisi të ngrohtë dhe pranues për të gjithë nxënësit
dhe ku vazhdimisht ruhen standard të larta të sjelljes, si të mësuesve ashtu edhe të
nxënësve.
9. Së bashku me mësuesit dhe punonjein social ose infermierin të organizojnë orë
të veçanta mësimore të cilat synojnë shpjegimin dhe zbatimin e aftësive të tilla si:
ndërgjeshmëria emocionale, strategji të zgjidhjes së problemeve, empatia, etj.
10. Të ndihmojë mësuesit të përdorin teknika të patronazhimit me nxënësit e tyre në
mënyrë që t’i ndihmojë të ndjehen mirë në klasë
11. Të ngrejë programe për të inkurajuar dhe për të mbështetur vëzhguesit e bullizmit
që të flasin hapur kundër bullizmit.
12. Të bëjë studime pilot si dhe të vlerësojë se cilat nga qasjet ndërkombëtare dhe
kombëtare kundër bullizmit, mund të jetë më e përshtatshme për shkollën ku punon.
13. Të përcaktojë hapat e duhur të ndërhyrjes në një incident bullizmi.
Nderhyrjet kunder bulizmit
Dy ndër elementët kryesorë që theksohen për të siguruar efikasitetin e saj janë:
(1)
Ndërhyrja të zhvillohet në të gjitha nivelet e shkollës dhe
(2)
Ndërhyrja të jetë e përshtatur me fizionominë e shkollës, duke marrë në
konsideratë filozofinë dhe strukturat e saj.
Rastet e suksesshme referuar studimit:
1. Ndërhyhet për të ndarë viktimën nga bullisti. Të përcaktohet sjellja bulliste,
të përcaktohet rregulli/rregullat që janë shkelur dhe të përshkruhet sjellja e
përshtatshme.
2. Kontakti i parë vendoset me viktimën. Atĳ/ asaj i qartësohet fakti se bullizmi nuk
ka ndodhur për shkak të tĳ/saj. Theksohet se bullizmi është i gabuar dhe se bullisti/
bullistët do të duhet të vuajnë pasojat e veprimit të tyre të gabuar.
3. Diskutohet hapi pasardhës me viktimën dhe se si ai/ajo mendon se mund të
procedohet.
4. Zbatohen pasojat për sjelljet bulliste në mënyrë të menjëhershme dhe jo të
dhunshme. Këto pasoja duhet të jenë diskutuar fillimisht në nivel klase dhe shkolle
si dhe duhet të jenë paraqitur qartë në vende të dukshme në shkollë.
5. Bëhet informimi i prindërve të viktimës dhe bullistit.
6. Pasi bullisti të jetë ballafaquar me pasojat e veprimit të tĳ/saj, ai/ajo përfshihet në
një bisedë ose aktivitet reflektues për sjelljen/marrëdhënien bulliste
7. Viktimës i ofrohet mbështetje për t’u përshtatur në vĳim me bullizmin.
8. Grupet bashkëmoshatare përfshihen për të zhvilluar ndërhyrje për raste të
bullizmit.
9. Ndërkohë, mësuesit përfshihen përgjatë gjithë procesit duke i informuar, duke
i mbështetur në referimin që i bëjnë rasteve të bullizmit, duke i mbështetur për të
mbajtur vëmendjen ngritur për vëzhguar në vĳim marrëdhënien bulliste, etj
10. Ndërhyrja psiko-sociale koordinohet me stafin jo-akademik të shkollës, në
mënyrë që ndërhyja të jetë efikase në terma afatgjatë.
Prindërve të “bullistit iu sugjerohet:
(1) Të shtojnë kohën e shpenzuar në aktivitete të përbashkëta në familje duke i
fuqizuar fëmĳës ndjenjën e përkatësisë.
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(2) Të kufizojnë sasinë e dhunës që fëmĳa shikon përmes medias dhe internetit.
(3) Të diskutohet në familje për pasojat e dhunës në jetën e përditshme, përtej filmave
dhe lojërave kompjuterike.
(4) Të vendosen rregulla në familje për të cilat do të bien të gjitha dakord dhe fëmĳa
të kuptojë pjesën e tĳ të rëndësisë në zbatimin e tyre.
(5) Të vëzhgojnë vazhdimisht sjelljet e fëmĳës së tyre si brenda dhe jashtë shkollës,
si dhe
(6) Të kërkojnë ndihmë tek profesionistë ose shërbime mbështetëse nëse për shkaqe
të ndryshme, punës me orare të zgjatura apo statusit si të divorcuar apo të ve, e kanë
të pamundur ta vëzhgojnë dhe ta mbështesin fëmĳën e tyre.
Prindërve të viktimës iu sugjerohet:
(1) Te marrin një rol aktiv në parandalimin e riviktimizmit të fëmĳës së tyre nga
bullismi,
(2) Të inkurajojnë fëmĳën të marrë pjesë në aktivitete jashtë-kurrikulare për të
ndihmuar të zhvillojë vetëbesimin, të tilla si aktivitete sportive, aktivitete komunitare,
aktivitete bamirësie, grupe muzikore, etj.,
(3) Të inkurajojnë fëmĳën të marrë pjesë në aktivitete të grupeve bashkëmoshatare,
pa praninë dhe ndërmjetësimin e prindërve, për të zhvilluar aftësitë sociale.
(4) Të inkurajojnë fëmĳën që të shprehë mendimin dhe besimet, duke i fuqizuar të
flasin vetë për veten e tyre dhe të mos presin që prindërit të flasin në emër të tyre.
Referenca
wikipedia.org/wiki/School_bullying.
bullizmi-raport-analitik-janar-qershor-2012.
bullizimi-fenomen-ne-rritje-ne-shkolla-permasat-dhe-pasojat-tek-edukimi-i-femĳeve.
Lufta kunder bullizmit:Portali shkollor.
Te rinjte nen persekutimin e bullizmit Xhenson Cela.
Bully –Patricia Polacco.
Dannielle N.Borr.
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Buallica
Ermira Xhavo
Abstrakt
E rrallë, por gjëndet akoma në Divjakë.
Buallica (bubalis), simboli i Myzeqesë, një tufë relativisht e madhe gjëndet vetëm në Divjakë.
Edhe pse mund të themi se është simboli i Myzeqesë, nuk cilësohet në asnjë libër shkollor
si e tillë. Po aq e rrallë sa pelikani kaçurrel, por si e tillë nuk trajtohet. Tufa është private, ka
një pronar që nuk është i ri, të kujdeset për të. Kujdesi kushton, pronari është pensionist, në
moshë të madhe dhe me keqardhje thotë se nuk mund të kujdeset pa ndihmën e shtetit. E
keqja më e madhe është se po nuk ktheu sytë shteti, tufa do të përfundojë në ‘kombinatin
e mishit’. Deri në vitin 2016 shteti ka financuar me një shumë simbolike të hollash për çdo
buallicë, por gjatë vitit 2017 nuk pati asnjë ndihmë financiare. I zoti i buallicave thotë:
“Dëshiroj që kjo rracë autoktone të vazhdojë të ekzistojë edhe për shumë breza të tjerë, të mos
zhduket edhe kur unë të mos jem pjesë e kësaj bote”.
Fjale kyce: Buallica, buall, kotorr, rrezik zhdukje.

Hyrje
Zona Divjakë - Karavasta shtrihet pranë Detit Adriatik, midis dy lumenjve, në jug
Semani dhe në veri Shkumbini. Në perëndim laget nga Deti Adriatik dhe në lindje
kufizohet nga kodrat e Divjakës. Në këtë zonë rëndësi paraqet plazhi i Divjakës,
pylli i dëndur madhështor karakteristik, ku gërshetohen halorët me gjethorët me
sipërfaqe 1250 ha. Pylli kryesisht me pisha me pamje mjaft tërheqëse. Pylli i Divjakës
me gjatësi 20 km e gjërësi 1.5 km, kryesisht me pishë të egër, pishë të butë, disa
gjethorë (frashër, vidh, dushk, plep të bardhë), disa shkurre (mersinë, murriz,
dëllinjë), disa bimë barishtore dhe bimën e vecantë endemike ORCHIS ALBANICA
(Orkidea e Shqipërisë).Laguna me sipërfaqe 4.3 ha, me gjatësi 10.6 km, gjërësi 4.3
km e thellësi deri në 1.5m. Në këtë zonë mbizotëron terreni fushor me thyerje të disa
kurrizeve kodrinore.
E veçanta e zonës është shumëllojshmëria e botës bimore dhe shtazore, kompleksiteti
i habitateve natyrore të ruajtura e të padëmtuara. Edhe pse zona siguron kushte
për ruajtje, shoqërimet bimore e shtazore nuk janë të imunizuara nga kërcënimi i
rrezikut për zhdukje, siç është pelikani kaçurrel, i cili përbën rreth 6.4% të popullatës
botërore të këtĳ shpendi. Kjo zonë është shpallur park kombëtar.
Gjuetia e pakontrolluar ka bërë që sot të zhduken në pyll disa specie si: (derri i egër,
kaproj, sorkadhe, ujqër, një kontigjent lopësh të egra dhe një kontigjent i mbarështuar
fazanësh). Në këtë zonë hasen gjitarë si (dheplra, baldosa, lepuj, nuselalëza, miu i
pyllit, lloje lakuriqësh); shpendë dhe grabitqarë si( bufi veshgjatë, bilbili, dallëndyshja
e natës, qukapiku, turtulli, gushkuqi, mëllenja shqiponja gjarpërngrënëse, skifteri,
gjeraqina, shqiponja); disa shpendë të ujit si (rosa e egër,gjelëza,bajza), zvarranikë
si (breshka e zakonëshme , bullari, nëpërka dhe gjarpri karakteristik johelmues
ELAPHE QUATRALINEATA gjarpri me katër vĳa).
Divjaka, qytet me rreth 9000 banorë, me zonën e bregdetit, të plazhit, të pyllit, të
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lagunës me afinitet pushimi e destinacioni turistik, ka të veçantë në jetën tradicionale
të punëve, bujqësinë, kryesisht kultivimin e perimeve si (karrotë, lulelakër, kokëlakër,
brokull, panxhar, qepë, trangull, domate); peshkimin, ndërtimin edhe më pak
blegtorinë, me një fermë lopësh rracore për prodhim qumështi.
Por sot vlen për t’u ndalur në një problematikë të njohur për të gjithë ne, por
fatkeqsisht nuk ka marrë vëmëndjen e duhur, kryesisht nga shteti dhe politikat që
janë ndjekur për ta klasifikuar buallicën, si specie në zhdukje.Në Divjakë, ruhet ende
kjo specie e rrallë për vendin tonë vetëm nën kujdesin e kryefamiljarit pensionist, (
prej disa vitesh në pension), i cili me pasionin e tĳ ka arritur të mbarështojë një tufë
buallicash (meshkuj, femra, kotorra) prej 185 krerësh të moshës të sapolindur deri
në moshën 20 vjeçare. Me bindje mund të themi se është e vetmja tufë në Shqipëri,
krĳuar nga vetë i interesuari duke e filluar aktivitetin me një buallicë të blerë në vitet
1995 dhe me 3 të tjera të blera 2 vjet më pas, ku deri më sot në prill të 2018, numri i
tufës ka shkuar në 185 krerë të riprodhuar natyralisht, pa llogaritur këtu numrin e
krerëve të ngordhura, të vjedhura, dhe të shitura për mish.
Në datat 11-15 të muajit janar 2018 në të gjithë Shqipërinë u numëruan nga specialistët
shpendët e egër të ujit që dimërojnë në vendin tonë. Në Divjakë erdhi vetë ministri
i mjedisit dhe turizmit z.Blendi Klosi i cili asistoi në numërimin e shpendëve të egër
që dimërojnë në lagunën Divjakë - Karavasta. Për të shtuar jetën e egër shteti ka
ndaluar me ligj gjuetinë e tyre.
Po për buallicën që aktualisht rritet vetëm në Divjakë është interesuar shteti që të
krĳojë kushte, ligje, apo të japë fonde që kjo kafshë simbol të mos zhduket?
Po nxënësit e shkollave çfarë dinë për buallicat?
Çfarë dinë për vlerat e tyre?
Pak ose pothuajse asgjë,pasi në tekstet tona nuk përmendet buallica si një kafshë e
cila mbart vlera historike por edhe potenciale ekonomike reale.
Histori
Nuk dihet saktë prej sa vitesh buallica gjëndet në Myzeqe. Thuhet se në nëntorin
(periudhë me lagështirë) e vitit 1912, kur plaku i mençur ISMAIL QEMALI udhëtoi
në Myzeqe për të shkuar në Vlorë ka kaluar me qerre të tërhequr nga buaj. Buajt kanë
ndihmuar fshatarët të transportojnë nga fshati drejt qytetit më të afërt prodhimet
e tyre bujqësore,lëvizjen e të sëmurët për në spital, nusen dhe pajën e saj. Qerre
të ngarkuara mirë e në terren më lageshtirë dhe të baltosur tërhiqeshin vetëm nga
buajt.Toka plugohej me parmenda të tërhequr nga buaj. Toka baltë bënte që të ishte
shumë i vështirë punimi pa buaj ose buallica. Jo rrallë herë njerëzit kanë udhëtuar
mbi kurrizin e buallicës, sepse nuk çahej dot uji e balta e madhe. Edhe gjatë regjimit
socialist në Divjakë ka pasur buallica. Në mars të 1956 me formimin e kooperativës
bujqësore u bë kolektivizimi, u dorëzuan kafshët e punës dhe buajt për të tërhequr
qerren dhe plugun. Në fillim të viteve 1970 kooperativa kishte një tufë me rreth 70
krerë (femra e meshkuj, të rritur e të vegjël). Me ardhjen e demokracisë tufa u prish
dhe kush ja dinte vlerat i mori në shtëpi. Por fatkeqsisht nuk ka mbetur asnjë gjurmë
apo shkrim që tregon për ndihmën e madhe dhe për historinë e buallicave në zonën
tonë.
Vetëm në Lushnje në sheshin kryesor të qytetit ka një skulpturë të titulluar “Djali
mbi buallicë”
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Klasifikimi shkencor
Buallica ( Bubalis, water buﬀalo)
Mbretëria: Kafshë
Filumi (tipi): Kordat (vertebrat)
Klasa: Gjitarët
Rendi: Artiodactyla
Familja: Bovidae
Nenfamilja: Bovinae
Gjinia: Bubalus
Lloji: Bubalus. bubalis
Origjina
Bualli i ujit (Water buﬀalo, domestic waret buﬀalo) ose bualli i shtëpisë e ka origjinën
nga Azia. Në ditët e sotme gjëndet edhe në Europë, Australi, Amerikë, Afrikë. Bualli
i egër i ujit konsiderohet si një lloj i veçantë që është edhe pararendës i bullit të
shtëpisë. Njihen dy forma bazë të buallit të shtëpisë. 1- river buﬀalo (bualli I lumit
), 2- swamo buﬀalo( bualli i moçalit). Bualli i lumit mendohet ta ketë origjinën nga
India dhe është zbutur rreth 5000 vjet më parë. Bualli I moçalit mendohet ta ketë
origjinën nga Kina dhe është zbutur 4000 vjet më parë. Të dyja rracat janë zbutur dhe
përdorur nga fermerët. Të paktën 130 milion buaj të zbutur shtëpie ekzistojnë dhe
jetesa e shumë njerëzve varet më shumë prej tyre, sesa nga kafshë të tjera shtëpiake.
Këto kafshë janë veçanërisht të përshtatëshme për të punuar në orizore. Në Europë
mendohet së kanë ardhur nga India ose vende të tjera të Orientit rreth viteve 600.
Bualli që gjëndet në Europë (bualli mesdhetar i tipit buall lumi) është i shpërndarë në
shtete si: Rumania, Bullgaria, Shqipëria, Kosova, Mbretërina e Bashkuar, Gjermania,
Hungaria.
Regjimi ushqimor
Buallica ushqehet njësoj si gjedhët, me jonxhë të njomë e të thatë, frrat, degë misri
të thata e të njoma, bar kullote, sanë (bar i thatë) kripth (bar që rritet në toka të
kripura), misër, tërshërë, byk, silazh, bërsi etj. Mund ti japësh nga 6-10 kg ushqim në
ditë. Gjatë periudhës së parë të lindjes buallicat ushqehen vetëm me bar të thatë. Në
muajin prill nëse nuk ushqehen me ushqime të thata dhe të ashpra, por vetëm me bar
kullotë ulet rezistenca e nuk kanë fuqi sepse përqindjen më të madhe te bari e zë uji.
Ne regjimin e tyre ushqimor këshillohet ushqim me vlera fosfatike, albuminë dhe
kalcike (rreth 50-60 gr kripë ne ditë, 600 gr albuminë, 45 gr Ca dhe 32 gr P ).
Rraca
Bubalis është rracë shumë e vjetër qindravjeçare. Është kafshë dy thundrake,
ripërtypëse. Buallica nëse ushqehet mirë lind çdo vit një të vogël. Mbi 2 vjeçe, femra
(mushkore) është e maturuar dhe në moshën 3 vjeçe lind vetëm një kotorr, pas 315
ditësh nga ndërzimi natyral. I cili duhet ruajtur, mbikqyrur, ndryshe nëna e re e braktis
të voglin, largohet për në tufë dhe i vogli për mungesë kujdesi e shërbimi ngordh ose
e zhdukin egërsirat (çakalli). Shtatzënia zgjat 10 muaj e gjysmë ose 315 ditë. Kjo rracë
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jeton 28-30 vite. Janë raste ekstremisht të rralla të raportuara për buallica 40 vjeçare.
Realisht është një kafshë shumë e urtë, thuajse më e urte se lopa. Trëmbet shumë,
sidomos kur ka njerëz apo zhurmë. Kjo është arsyeja përse reagon, nuk të sulmon
por do të largohet vetëm sepse ka frikë, me përjashtim të meshkujve mbi 4 vjeç që
janë të paparashikueshëm. Këtu në Divjakë këto buallica nuk janë trajtuar me asgjë
as për shtimin e qumështit, as për shtimin e mishit dhe madje as farëzim artificial.
Kjo kafshë rritet pothuajse në gjëndje të egër. Nuk sëmuret lehtë, edhe kur sëmuret
nuk të lejon ti bësh injeksione. Ka pasur raste që vetëm me ndihmën e narkozës
janë trajtuar nga ana shëndetësore. Pesha e gjallë e buallicës arrin 400-500 kg , raste
të veçanta deri 800 kg. Kotorri I sapolindur peshon mesatarisht 35-38 kg. Pas 7-8
muajsh arrin të peshojë 150- 160 kg dhe në moshën 2 vjeçare peshon mesatarisht
250-270 kg
Vë në dukje këto të dhëna karakteristike për buallicën.
Gjatësia 2.00 – 2.15m
Lartësia 1.30-1.40m
Brirët 55cm
Bualli është një kafshë mjaft e fortë dhe e qëndrueshme. Në ekonominë tonë
shfrytëzohej kryesisht për punë, më pak për mish. Lëkura është gjithashtu shumë e
mirë për industrinë e shfrytëzimit të lëkurës. Lëkura e buallit të lumit është me ngjyrë
të errët, ndërsa bualli I moçalit ngjyrën e lëkurës e ka gri. Bualli i lumit e ka fytyrën
pak më të gjatë e gjymturë më të gjata. Brirët rriten poshtë duke u kthyer mbrapa
koke, bishti i tyre nuk është i gjatë. Një veçori tjetër është se sytë i ka me ngjyrë gri
ose të zinj të tejdukshëm dhe shikim depërtues. Bualli i lumit, nga mendohet se e ka
prejardhjen rraca që jeton ende në Divjakë e ka numrin e kromozome 2n=50. Bualli
i lumit, pëlqen ujrat e thella dhe e mban kokën gjithmonë jashtë ujit kur kalon. Disa
janë përshtatur me ushqim në toka të kripura bregdetare siç është buallica jonë. Në
vendin tonë ne vitin 1949 ka patur rreth 18.939 krerë buaj dhe buallica, kurse në
vitin 1960 numërohen vetëm 8.000 krerë. Ky pakësim i menjëhershëm ka ardhur si
pasojë e mekanizimit të bujqësisë dhe politikave të shtetit, për t’i dhënë përparësi
mbarështimit të lopëve. Rrethi i Beratit, buzë lumit Seman, buzë lumit Shkumbin dhe
në rrethinat e Karavastasë, kanë qenë zonat që përmendeshin për rritjen e buallicave.
Bualli hyn në familjen e gjedhit. Trupi i tĳ është i madh me lartësi mesatare 1.30- 1.35
m, kanë brirë të mëdhenj dhe të fortë, si femra edhe mashkulli. Peshon rreth 800 1000 kg. Ushqehet kryesisht me bimë të ashpra dhe ka enzima tretëse më shumë se
lopa. Buallicat jetojne në një klimë mesdhetare, sepse nuk e durojnë dot as të ftohtin e
madh e as vapën, prandaj rriten në Divjakë, sepse në vapën e nxehtë hyjnë në lagunë,
kanale, pellgje me ujë. Kjo kafshë jeton deri 30 vjeçe, por shfrytëzohet për pune deri
në moshën 15 vjeçe. Buajt futen në pune në moshën 3 vjeç, fillimisht në punë të lehta
pastaj në punë shumë më të rënda gjithmonë e vetëm nëse janë sterilizuar më pare.
Janë kafshë shumë të fuqishme për tërheqje qerresh, sidomos në toka të rënda dhe
me baltë.
Buallicat prodhojnë 7-8 litra qumësht në ditë për krerë me yndyrë 6.6-8.1 %,proteina
4.2-4.6% dhe periudhë prodhimi qumështi që zgjat 270 ditë në vit. Nuk është e lehtë
ta mjelësh buallicën pa e mëmëzuar kotorri i vogël (dhe qumësht do të marësh aq sa
të lerë pa pirë kotorri).Kur trajtohen në stallë edhe milen 2 herë në ditë, në mëngjez
dhe në mbrëmje, japin deri 10 litra qumësht për krerë, dhe kur mjelja bëhet me
makineri. Qumështi i saj ka vlera shumë të larta ushqyese dhe nga ky qumësht bëhet
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mozzarela e famshme italiane. Nga qumështi i buallicave prodhohet mozzarela më
e mirë dhe me shĳe të vecantë, djathi pa kripë i përpunuar në mënyrë artizanale.
Jorrallë herë qumështi i buallicave këshillohet për fëmĳët e sapolindur, pikerisht për
vlerat e tĳ të larta ushqimore. Me qumështin e saj bëhet një kos shumë i shĳshëm
me kosistence, saqë nuk derdhet nga tasi ku është zënë(bërë).Qumështi i buallicave
është më ushqyeshëm nga ai i lopës. Sipas specialistëve të veterinarisë, qumështi i
buallicës përmban më shumë yndyrë, zink dhe më shumë kalcium. Por edhe pse
përmban më shumë yndyrë se qumështi i gjedhëve të tjerë, në të gjendet 45% më
pak kolesterol sesa qumështi i lopës. Ndërkohë, veterinerët shtojnë se qumështi i
buallicës këshillohet të përdoret edhe nga personat alergjikë. Edhe mishi i kësaj race
të gjedhëve ka më shumë proteina dhe më pak yndyra të këqĳa se ai i lopës.Mishi i
buallicës është shumë i ushqyeshëm, por pas moshës 3 vjeçe nuk është i tillë sepse ka
fije të ashpra, ngjyra bëhet më e errët dhe ka një erë karakteristike. Mishi i buallicës
tregtohet në trajtë bërxollash kur është në moshë të re,në moshë të madhe i drejtohet
fabrikave të sallamit.
Tabelë e numrit të krerëve përkatësisht në vite:
Viti

1949

1960

1970

2015

2018

Nr i krerëve

18. 939

8.000

70

200

185

Vlera ekonomike e buallicave që japin qumësht nëse do të trajtoheshin në stallë dhe
do të mileshin me makineri.
Nga 130 femra që ka tufa e Divjakës 86 prodhojne qumësht
86 krerë X 8 litra/dite = 688 litra në ditë
688 litra X 270 ditë laktacion =185760 litra qumësht në vit, që do të sjellin të ardhura
mjaftueshem për t’u punësur më shumë se një familje.
Pjekuria seksuale e buallicave arrin në moshen 2.5 - 3 vjeç. Afshi shfaqet në çdo 21 –
27 ditë me shenja të dukëshme. Një mashkull konsiderohet pjellor nga mosha 2 vjeç
deri në moshën 12 -13 vjeç. Femrat duhen të mbarsen brënda 3 viteve të para të jetës
dhe shatzënia zgjat nga 300 ditë për rracën buall lumi, në 320 ditë për rracën buall
moçali. Buallicat e trajtuara mirë lindin çdo vit një të vogël. Nëse nuk ushqehen mirë
ulet pjelloria, lindin 2 vjet radhazi dhe pas një viti pushim lindin përseri nga një të
vogël.
Karakteristikë e vecantë që nuk duhet lënë pa përmendur është sensi i orientimit.
Bariu i buallicave thotë se ka pasur raste kur buallicat lindin të voglin e tyre në
pyll e meqënëse kotorri i sapolindur fle shumë ditën e parë e nuk mund te ngrihet
menjëherë në këmbë dhe të ecë, buallica e lë të voglin dhe bashkohet me tufën. Te
nesërmen shkon në vendin ku e ka lindur e merr dhe e bashkon me tufën.Buallica
e mbron shumë mirë të voglin e saj. Në Divjakë tre buallica dhe nje mashkull edhe
sot jetojnë pothuajse në gjendje të egër në pyll. Pak vite më parë kjo tufë ishte më
e madhe: Kotorrat që kishin lindur, buallicat i kanë mbrojtur dhe ushqyer vetem,
pa i ndihmuar bariu. Peshkatarët e zonës tregojnë se buallica e ndihmon të voglin
të kalojë nga njëra anë e kanalit me ujë në tjetrën duke e shtyrë përpara me turi, ose
duke e mbajtur në kurriz kur kishte thellësi uji.
I vogli lind mesatarisht me përmasa:
Gjatësi mesatare 82 centimetra
Lartësi mesatare 71 centimetra
Këto të dhëna janë një e mesme për kotorra jo më të mëdhenj se një javësh. Ushqehen
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me qumësht te nëna (deri 5-6 muajt e parë të jetës) ku duhen 4.5 njësi ushqimore për
të shtuar 1 kg peshë ditore.
Këtë vit deri tani kanë lindur 27 kotorra, 13 meshkuj dhe 14 femra, priten të lindin
edhe 3-4 kotorra të tjerë. Kanë ngordhur më shumë se 10 krerë. Arsyet jane mungesa
e kushteve, si: bokse të vecanta për buallicat që do të lindin të vegjël; buallicat e
sapolindura të mos jenë në të njëjtën satallë me buallicat e tjera, përkujdesi që duhet
treguar për ato buallica që lindin për herë të parë sepse e braktisin të voglin. Shumë
rrallë kanë ngordhur të vegjël nga sëmundjet.
Sot në Shqipëri ka vetëm një tufë buallicash. Tufa që rritet nga Lami Monçe në
Divjakë. Tufa ka 185 krerë (megjithëse këto ditë po lindin dhe pritet të lindin përsëri
të vegjël e tufa do të rritet përsëri). Kjo tufë ka mbi 40 meshkuj të rritur dhe të
vegjël. Meshkuj të rritur, por jo më shumë se 4 vjeç, janë 25 krerë. Femra të rritura
1vjeç e lart jane 130 krerë. Maksimalisht tufa ka arritur deri në 200 krerë, 20 krerë
janë shitur për të siguruar të ardhura për ushqimin dimëror të tufës. Një numër
I konsiderueshëm buallicash janë vrarë në pyll nga njerëzit, ose kanë mbetur në
pyll, janë bërë pothuajse të egër dhe nuk i bashkohen më tufës, veçanërisht kur me
buallicat ka edhe një mashkull. Bualli i frenon buallicat të bashkohen me tufën, edhe
kur afrohen barinjtë për t’i marre bualli bën shumë rezistencë. Janë jo më shumë se
tre barinj, që kujdesen për tufën gjate ditës.
Në zonën e Divjakës falë pasionit të këtĳ pensionisti ekziston kjo tufë buallicash.
Është qëndrimi i dëshpëruar i këtĳ pensionisti rreth të 80-ave ku me zërin e tĳ të
dridhur në përgjigjen e tĳ kur e pyet pohon: “Nuk i mbaj dot, duan ushqim, shërbim
veteriner, pagesë punëtorësh. Nuk kam më asnjë fuqi financiare vetjake. Shumë
keq më vjen, tufa më dhimbset, por jam i detyruar ti shes”. Dhe më tej vazhdon: “
Më vjen keq për faktin se zona Divjakë - Karavasta është shpallur park kombëtar i
mbrojtur nga shteti, është në konventën e Ramsarit. Në këtë park folenizon pelikani
kacurrel një shpend në rrezik zhdukje, por shteti po kujdeset që kjo gjë të mos
ndodh. Edhe buallicat në Shqipëri janë në zhdukje. Kjo kafshë rezistente e fuqishme,
prodhon qumesht dhe mish me vlera te larta ushqimore, lekura e saj perdoret ne
industrinë e përpunimit te lëkurës pra ndikon sadopak në ekonominë e vendit, përse
të mos mbrohet?” Mund të konsiderohet zgjidhje e situatës aktuale, menaxhimi i
buallicave nga ndërmarja e pyjores ashtu siç kujdeset për pelikanin kaçurrel, të
kujdeset edhe për buallicat. Por një interes i pakët i instancave përkatëse shtetërore
për të ndihmuar, për të investuar, kërcënon dhe rrezikon deri në zhdukje tufën me
këtë specie të veçantë.
Sipas ligjit në fuqi:
Për përcaktimin e procedurave dhe të mënyrës së mbështetjes financiare, për ruajtjen
e rezervës
gjenetike të racës autoktone të buajve, përcaktohet si kriter kryesor për të përfituar
subvencionim, është numri i krerëve, madhësia e tufës së buallicave që duhet të
mbarështohen në fermë. Sipas ketĳ ndyshimi, vetem fermat që mbarështojnë jo më
pak se 10 krerë buallica, mund të përfitojnë subvencionim vjetor.
Kjo tufë e përfiton të gjithë mbështetjen e nevojshme.
Në këndvështrimin dhe gjykimin tim si mësuese e biologjisë propozoj:
• Në librat shkollorë përkarshi kafshëve të rrezikuara në botë të përmenden edhe
kafshët dikur simbol dhe sot në rrezik zhdukje të vendit tonë.
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• Të nxjerr në pah vlerat që ka pasur dhe ka buallica në ekonominë e vendit.
• Të nxis sensibilizimin në mbrojtje të kësaj specie.
• Sygjeroj ndërtimin e një plani për menaxhimin, mbrojtjen, konservimin,
riabilitimin e buallicës.
• Të bëhet një kompromis me pushtenin vendor dhe qëndror për zbatimin e planit
mbrojtës.
• Të ketë angazhim për të vlerësuar ketë kafshë të kërcënuar për zhdukje dhe
përse jo të mos shpallet Monument Natyre.
• Të ndërmeren politika me interes të ndërsjelltë për të siguruar vazhdimsinë e
rracës së lashtë dhe autoktone të buallicave të Divjakës.
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Kënaqësia në punë e mësuesve në qytetin e Vlorës dhe faktorët e lidhur me të
Fatbardha Amzaj
Abstrakt
Kënaqësia në punë gjithmonë ka qënë në qëndër të vëmëndjes midis studiuesve dhe
shkollarëve që në kohët me të hershme të studimeve shkencore.Kjo temë kritike ka marrë
vëmendjen entuziaste në të gjithë botën pas fillimit të industrializimt, por tani kjo aplikohet
në të gjithë institucionet. Sistemi i edukimit gjathashtu është ndryshuar në një institucion.
Në fushën e edukimit matja e kënaqësisë në punë për mësuesit është bërë fokusi primar i
vëmendjes për kërkuesit në mënyrë që kërkimet të bëhën eficente dhe dinamike. Kënaqësia
në punë e mësuesve në nivelin sekondar dhe elementar është shumë jetësore. Vlera e edukimit
primar dhe sekondar është e pamohueshme; është shumë e rëndësishme që mësuesve tu
ofrohen ambientet më të mira që ata të jenë të kënaqur me statusin e punës së tyre. Kjo cështje
është shumë serioze jo vetëm për shkak të rëndësisë që ka vetë edukimi por edhe për shkak
të ndryshimeve të shumta që po kalon sistemi i edukimit në Shqipëri kohët e fundit. Nga
mësuesit duhet të pritet një performancë më e mirë vetëm kur ata janë plotësisht të kënaqur
me punën e tyre.

Elementët e kënaqësisë në punë
Ka disa faktorë që ndikojnë në kënaqësinë në punë si stresi i rolit, dhe përkushtimi
organizativ.
Stresi i rolit në punë sugjeron se një rol është manifestimi i sjelljes së duhur ndaj
pozicionit të një individi, Hseih Pc (2007).Në një organizatë, stresi i rolit të një
individi i referohet “stresi i formuar nga pritshmëritë e kombinuara të sjelljeve të një
individi nga të gjitha anët”. Ndërkohë që përjetohet stresi nga roli, një individ mund
të paraqesë sjellje jo të përshtatshme në një institucion, si reduktim në performancën
e punës, tejlodhje nga puna, dorëheqje, të cilat të gjitha kanë nevojë të merren
seriozisht. Teoria e rolit, Van Sell M (1991) e ndan stresin nga roli në dy lloje; konflikti
i rolit dhe dyshimin në rolin që ka individi i cili ndahet më tej në tejkalim i rolit, pra
janë tre lloje stresi Khan RL (1994) .
Besohet se kënaqësia në punë është një sjellje pozitive ose negative që punonjësi
ka ndaj punës së vet ose disa aspekteve specifike të punës, dhe është një gjendje
e brendshme mendore e individit Porter LW (1991). Kënaqësia është një ndjenjë
apo tërheqje e një anëtari në një sistem punë; në qoftë se ndjenja është pozitive
ose përgjigjja është aktive, atëherë punonjësi është i kënaqur dhe e kundërta, Judge
TA (2001). Ndjenjat e punonjësit drejtohen kundrejt punës, mbikqyrësit, grupit të
punës, organizatës dhe jetës, Judge TA (2001).Niveli i kënaqësisë në punë varet nga
ndryshimi midis asaj që personi aktualisht përfiton nga puna dhe cfarë ai/ajo prêt
Porter LW (1991) Disa e kanë konsideruar kënaqësinë si një nivel në të cilin punonjësi
e pëlqen ose jo punën e vet. Gjithashtu është parë se kënaqsia është jo vetëm një
ndjenjë e individit për punën, por edhe një sjellje e përgjithshme mbi vlerësimin e
përgjithshëm të të gjithë aspekteve të punës Dee Jr (2006).
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Kënaqësia në punë tek mësuesit
Kënaqësia në punë është e mundur kur puna i përmbush nevojat bazë të mësuesve
në termat e rrogës dhe një statusi më të mirë. Kjo është e shpjeguar më së miri nga
Khan (1999), i cili pohon se “ rroga përmbush nevojat material të punonjësve dhe
lejon një status dhe rëndësi në vetvete”. Sipas Newstrom (2007), “kënaqësia në punë
është një grup i ndjenjave të favorshme ose jo të favorshme me cdo punonjës që e
sheh punën e vet dhe sipërmarrësit duhet të jenë aleatë për nivelin e kënaqësisë
së punonjësve të tyre”. Kënaqësia në punë i referohet ndjenjave dhe emocioneve të
punonjësve në një organizatë. Progresi në punë është i lidhur në mënyrë direkte më
kënaqësinë në punë, kur punonjësit nuk janë të kënaqur, progresi i përgjithshëm
i sistemit është gjithmonë nën efektin e saj. Administratorët në mënyrë periodike
duhet të studiojnë kënaqësinë në punë të punonjësve dhe të përpiqen të promovojnë
vlera njerëzore dhe dinjitet.Rëndësia e kënaqësisë në punë në një sistem edukimi
është akoma dhe më shumë vitale sesa në sistemet e tjera. Edukimi nuk është thjesht
transferimi i informacioneve por zhvillimi i përtgjithshëm i personaliteti njerëzor.
Kjo është e mundur vetëm në qoftë se mësuesit e shkollave janë të kënaqur me punën
e tyre.Cilësia e edukimit dhe zhvillimi human është e mundur në qoftë se personat e
përfshirë në këtë process janë të kënaqur. Janë dy faktorë që ndikojnë në kënaqësinë
në punë, karakteristikat situacionale dhe ngjarjet situacionale; këto konsiderohen si
faktorët madhorë të kënaqësisë. Karakteristikat situacionale janë rroga, mbikqyrësi
i shkollës, mjedis dhe promovimi në punë.Ngjarjet situacionale janë ose pozitive si
pushimet, shpërblimet ose mund të jenë edhe negative si pamundësia për të patur
mjetet e duhura për mësimdhënie (Quarstein, McAfee, & Glassman, 1992). Një
pikëpamje tjetër për kënaqësinë në punë është sjellja që tregon nivelin e kënaqësisë
së një individi në vendin e tĳ të punës.(Griﬃn, 2000).Në cdo system edukimi të gjitha
fazat janë të rëndësishme si hallka për të lidhur një fazë më nje tjetër.Në mnëyrë të
vecantë një rëndësi të madhe luan edukimi sekondar sepse këtu nxënësit përgatiten
për edukimin e ardhshëm.Në qoftë se atyre nuk u jepet shpërblim për shërbimet
e ofruara, niveli i kënaqësisë bie dhe mësuesit nuk janë në gjendje të performojnë
detyrat e tyre ashtu si duhet.Sipas Bavendam (2000) kënaqësia në punë tek mësuesit
është shumë e rëndësishme sepse sjellja e tyre ndaj kënaqësisë në punë prek procesin
e ë mësuarit tek nxënënsit. Vetëm mësuesit e kënaqur nga puna e tyre mund të
performojnë mirë në klasa dhe cilësia e mësimdhënies rritet.Ata bëhen më prodhues
dhe tregojnë përkushtim me të lartë për procesin e mësimdhënies.Niveli i mbajtjes
së nxënësve rritet gjithashtu.
Përkufizimet operacionale dhe matjet
Kënaqësia në punë: Kënaqësia në punë është një sjellje pozitive ose negative që
punonjësi ka ndaj punës së vet ose disa aspekteve specifike të punës, dhe është një
gjendje e brendshme mendore e individit, matur me pyetesor.
Përkushtimi organizativ: Përkushtimi organizativ është gadishmëria e një individi për
t’iu dedikuar përpjekjeve dhe besnikëria ndaj një institucioni.
Zëvendësimi i mësuesve: Raporti i mësuesve që largohen në një vit me numrin
e pozicioneve ekuivalente me kohë të plotë në buxhet ku përfshihen ndalimet
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vullnetare dhe jo vullnetare.
Kënaqësia në punë e mësuesve: Ky është një gjendje emocionale pozitive ose jo që vjen
nga perceptimi i punës së dikujt apo eksperiencës në punë.
Pakënaqësia në punë: Ndjenja e pakënaqësisë për vetëvlerësim për punën që bën
dikush.
Mendimi për ta lënë punën: Mendimi ose qëllimi për të lënë punën aktuale dhe planin
e bërë për të gjetur një punë tjetër në të ardhmen e afërt.
Pavarësia në punë: Karakteristika në punë që e bën të mundur mësuesit të përdorin
vendime individuale për praktikën ditore dhe ndjenja e pavarësisë në punë.
Mjedisi në punë: Praktika profesionale dhe është perceptimi i integrimit në organizatë
dhe mjedisin me kolegët.
Promocioni: Interesi i perceptuar i zhvillimit të karrierës së dikujt në organizatën
shëndetsore.
Dallimi për punë të mirë: Ndjenja e të dalluarit në punë për punë të mirë dhe vlerësimi
nga administrata e organizata.
Përkushtimi profesional: Është përkufizuar si përfshirje profesionale e individit,
përkushtim, premtim dhe rezolucion ndaj profesionit të tĳ/saj.
Metodologjia
Qëllimi i studimit: Vlerёsimi i pikёpamjeve dhe eksperiencave tё mësuesve pёr sa i
pёrket komponentёve tё ndryshёm tё kёnaqёsisё nё punёn edukativetë mësuesve në
shkollat e qytetit të Vlorës dhe faktoret e lidhur me to.
Objektiva specifikë
1.
Evidentimi i tё dhёnave individuale demografike tё kampionit në studim
2.
Evidentimi i kënaqësisë së mësuesve të shkollave të qytetit Vlorë
3.
Evidentimi i pёrkushtimit organizativ tё mësuesve ndaj shkollave të tyre si
institucioni bazё i punёs sё tyre
4.
Evidentimi i pёrkatёsisё nё profesion i mësuesve
5.
Evidentimi i konfliktit tё roleve tё pritshёm tё mësuesit nga nxënsit dhe
kolegёt gjatё punёs nё shkollën e tyre
Hipotezat
Hipoteza 1.Aftësimi profesional sjell rritje të kënaqësisë në punë .
Hipoteza 2. Bashkëpunimi me kolegët rrit kënaqësinë në punë të mësuesve.
Hipoteza 3.Vlerësimet në punë rrisin kënaqësinë në punë të mësuesve.
Hipoteza 4 . Kenaqësia në punë ndikon në dëshirën per transferim të mësuesve.
Hipoteza 5. Përfshirja në vendimarrje në shkollë rrit kënaqësinë në punë të mësuesit.
Hipoteza 6. Ndryshimet në sistemin arsimor shqiptar ndikojnë në kenaqesinë në
punë të mësuesit
Hipoteza 7. Menyra e rekrutimit të mësuesve në sistemin arsimor ndikon në
kënaqësinë në punë.
Tipi i studimit: Ndër - seksional ( transversal ) I kryer gjatë periudhës 15 / 4 / 2015
deri 15 / 6 / 2015 me 114 mësuesit të tre cikleve nё shkollat e qytetit të Vlorёs të cilët
u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme, personel mësues, nëpër shkollat e qytetit
të Vlorës, të cilët pranuan të jepnin mendimin e tyre lidhur me kënaqesinë e tyre
me punën që kryenin. Të dhënat u realizua nëpërmjet një pyetësori i cili u bë i qartë
paraprakisht nga ana e intervistuesit. U ruajt anonimiteti i personit, privatësia si dhe
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komforti në plotësimin e tĳ. Per analizen statistikore është kryer një vrojtim në tre
cikle të ndryshme të mësimdhënies, Cikli i ulët, Cikli 9- vjecar dhe Cikli i mesëm në
shkollat e qytetit të Vlorës.
Për studimin janë ndërtuar pyetësorë me dy seksione: -të dhënat sociodemografike
-pyetjet mbi kënaqësinë në gjithë aspektet e procesit të mësimdhënies.
Lidhur me seksionin e parë të pyetësorit janë mbledhur të dhëna në lidhje me këta
tregues sociodemografikë dhe në pjesën e dytë janë ndërtuar 32 pyetje në lidhje
me aspektet e punës dhe mjedisit të saj për të përcaktuar kënaqësinë në punë të
mësuesve. Për cdo pyetje mësuesi duhet të rrethojë një përgjigje të vlerësuar me pikë
nga 1-5 sipas rendit: Shumë dakort (1), Dakort (2), Nuk kam opinion (3), Nuk jam
dakort (4), Nuk jam fare dakort (5)
Për analizën statistikore të të dhënave u përdor programi statistikor SAS (Statistical
Analysis System) version 9.1.
Për ndryshorët kategorike u raportuan numrat absolute dhe përqindjet respektive.
Për vlerësimin dhe lidhjeve midis variableve të ndryshme u përdorën teste statistikore
në përshtatje me natyrën e variableve që marrin pjesë në një lidhje të caktuar. Për
vlerësimin e shoqërimeve midis variableve kategorike u përdor testi statistikor hikatror, test ky i preferuar për vlerësimin e shoqërimeve midis variableve kategorike.
Ky test raporton vlerën e P-së, si dhe shkallët e lirisë.Në të gjitha rastet, u konsideruan
si statistikisht sinjifikante (të përfillshme) vlerat e P<0.05.
U përdorën tabelat e kryqëzuara për të vlerësuar lidhjen midis variablave të ndryshëm
në të cilat u vlerësua treguesi i Pearson Korrelacion,i cili per vlerat 0.1-0.29 tregon
lidhje të dobët,0.3-0.49 lidhje të moderuar ,0.5-0.69 lidhje substanciale dhe mbi 0.7
lidhje të fortë. Për paraqitjen grafike të të dhënave, krahas tabelave, u përdorën edhe
bar-diagramet pasi natyra e të dhënave tona favorizonte përdorimin e kësaj teknike
(e përshtatshme për vizualizimin e të dhënave kategorike).Gjithashtu, u përdorën
edhe grafikët në trajtë torte (pie charts).
Rezultate dhe Diskutime
Të dhënat në studimin tonë tregojnë se vetem 9% e mësuesve janë të kënaqur në punë,
24% shumë të pakënaqur dhe 67% të pakënaqur. Mësuesit në 43.86 % të tyre e kanë
përzgjedhur profesionin e tyre pasi kanë patur një pikëpamje realiste për arsimin
para fillimit të punës Nga tabela nr 6 duket se mësimdhënia është interesante për
41.23 % të mësuesve . 28.95% e femrave janë të kënaqura me pozicionin gjeografik të
shkollës kundrejt 11.40% që janë meshkujt të kënaqur dhe nuk janë të prirur për t,u
larguar vetëm nga vendi ku ndodhet shkolla. Ka dallim të rëndësishëm statistikor
midis femrave dhe meshkujve lidhur me mendimin për tu transferuar në shkollë
tjetër. 28.95 % e femrave kundrejt 6.14 % e meshkujve janë dakord me ndryshime
të mundshme. Nga vlerësimi në punë femrat ndihen më të kënqura sesa meshkujt,
47.37% kundrejt 6.14%. Femrat nuk janë të prirura për tu larguar nga puna. Nga
të dhënat evidentohet se mes nivelit të kënaqësisë nga puna dhe prirjes për t’u
larguar nga puna ekziston një korrelacion substancial, negativ dhe i vlefshëm nga
pikëpamja statistikore. Nuk kemi nivel të ulët të kënaqësisë pasi një nivel i ulët do të
evidentonte përqindje të ulët të kënaqësisë nga të dy gjinitë. Shpërndarja e mësuesve
sipas kënaqësise në punë dhe gjinisë tregon se 7.89% e femrave janë të kënaqura
në krahasim me meshkujt 0.88% dhe mёsuesit e grupmoshёs mbi 49 vjeç janё mё
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tё kёnaqur sesa mёsuesit e grupmoshёs 35-49 vjeç dhe grupmoshёs 25-34 vjeç.
Lidhur me shkallët e pyetësorit, pakënaqësinë e shprehin mësuesit me mbi 20 vite
eksperiencë . 30.70 % mësuesit e Ciklit të mesëm dhe 20.18 % mësuesit e Ciklit të Ulët
shprehin pakënaqësinë e tyre, duke qëndruar në shkallë të ndërmjetmje vlerësimi .
Ka një diferencë të vlefshme nga pikëpamja statistikore nё nivelin e kënaqësisë së
mësuesve në varësi të numrit të nxënësve në klasat ku japin mësim. Mësuesit në
klasat ku ka deri në 20 nxënës janë më të kënaqur se mësuesit që punojnë në klasa
me 21-35 nxënës dhe në klasat me mbi 35 nxënës.Studimi gjeti se ka një korrelacion
negativ mes madhësisë së klasës dhe nivelit të kënaqësisë së mësuesve.Në klasat me
më shumë nxënës, mësuesit shfaqin një nivel më të ulët kënaqësie sesa në klasat me
më pak nxënës. Në lidhje me influencimin nga prindërit për të zgjedhur profesionin
e mësuesit 28.95 % e femrave nuk janë dakord që kanë qenë të influencuara dhe
20.18 % nuk kanë opinion . Krahasuar me meshkujt përqindja më e lartë është te
femrat , të cilat janë shprehur se janë dakord që janë influencuar nga prindërit për
përzgjedhjen e tyre , me 2.63 % e meshkujve .
39 % e femrave gjithmonë kanë dashur të bëhen mësuese duke përzgjedhur opsionin
shumë dakord .Ndërsa përqindja më e lartë e përgjigjeve të dhëna nga meshkujt
është 13 në opsioni dakord ku femrat janë 35 % dakord.
Lidhur me pyetjen se sa të kënaqur e ndiejnë veten mësuesit lidhur me aftësinë e
tyre profesionale 44 .74 % e femrave dhe 17.54 % e meshkujve janë shprehur se janë
shumë dakord, pra kanë përzgjedhur shkallën maksimale .
Lidhur me pavarësinë në vendimmarrje për detyrat e ditës 47.37 % e femrave dhe
12.28 % e meshkujve janë dakord dhe 19.30 % e femrave shumë dakord krahasuar
me 7.02 % e meshkujve. Shihet se mësuesit e ndiejnë veten relativisht të pavarur
lidhur me detyrat e ditës.
Ka dallim të rëndësishëm statistikor mes përfshirjes në vendimmarrjen e shkollës.
38.60 % e femrave kundrejt 3.51 % e meshkujve. Bien në sy se në vendimmarrjen
e shkollës femrat prevalojnë në vendime, lidhur kjo edhe me numrin e ulët të
meshkujve në shkollat tona.
Mësuesit shprehen se janë të kënaqur me suksesin dhe arritjet në punë dhe me
bashkëpunimin me kolegët e tyre . Lidhur me trajnimet dhe workshopet të organizuar
brenda dhe jashtë shkollës nuk ka dallim në lidhje me kënaqësitë mbi mundësitë për
workshop brenda dhe jashtë shkollës .
Tabela 14 dhe 15 në lidhje me kënaqësinë ndermjet rritjes së pagës dhe vlerësimit
që marrin mësuesit për punën e mirë të bërë në shkollë ka dallim të konsiderueshëm
mes femrave dhe meshkujve. Ku 22 % e femrave janë dakord me rritjen vjetore te
pagës , përkundrejt 12 % të meshkujve . 91 % e femrave janë më të pakënaqura me
vlerësimet që marrin në punë .
Ka një dallim të rëndësishëm statistikor lidhur me kënaqësinë me mënyrën e rekrutimit
në arsim. Nuk japin opinion 30.70 % e femrave kundrejt 1.75% e meshkujve. Por ka
një rezultat të barabartë mes meshkujve dhe femrave të cilët kanë një përqindje të
barabartë me 8.77 % , duke u shprehur se janë shumë të kënaqur .
Rekomandimet e studimit
Rekomandohet të merren masa lidhur me krĳimin e njё atmosfere bashkëpunuese
mes mёsuesve.Për këtë duhen hartuar programe të veçanta për të rritur shkallën e
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bashkëpunimit mes mësuesve dhe menaxhimin e këtĳ bashkëpunimi nga drejtuesit
e shkollës.
Lidhur me ngarkesën e mësuesve në punë, rekomandohet që drejtuesit e shkollave
dhe të gjitha instancat drejtuese të arsimit të bëjnë kujdes për të evituar ngarkesat e
panevojshme të mësuesve, për t’u ngarkuar mësuesit vetëm me detyrat që u takojnë,
për të përmirësuar cilësinë e programeve dhe teksteve shkollore, për t’i lehtësuar
nga mbingarkesa që ato kanë, pasi ky faktor lidhet më fort me nivelin e përgjithshëm
të kënaqësisë.
Nevojitet hartimi i politikave mbështetëse për mësuesit e arsimit të mesëm të lartë
për të rritur nivelin e kënaqësisë në punë, si dhe hartimi i politikave mbështetëse për
mësuesit e rinj për të ulur synimin e tyre për të lënë punën.
Duhen hartuar politika ekonomike me qëllim uljen e numrit të nxënësve në klasa,
rritjen e nivelit të kënaqësisë dhe uljen e synimit që kanë mësuesit për të lënë punën.
Nevojitet hartimi i programeve të trajnimit për mësuesit e rinj, për mësuesit e arsimit
të mesëm të ulët dhe për mësuesit e qytetit, lidhur me problemet e komunikimit.
Kërkohet hartimi i një politike pagash të diferencuara si dhe rritja e pagave, me
qëllim nxitjen e motivimit të mësuesve të grupmoshave mё tё mёdha.
MASh si institucion qendror i arsimit dhe njësitë bazë të qeverisjes vendore duhet
të marrin masa për përmirësimin e infrastrukturës shkollore, me qëllim sigurimin e
kushteve optimale të punës dhe për mësuesit që punojnë në shkollat e fshatit.
Kërkohet hartimi i programeve të trajnimit për mësuesit e rinj, për mësuesit e
arsimit të mesëm të ulët dhe për mësuesit e qytetit lidhur me trajtimin e nxënësve
problematikë në orën e mësimit.
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Roli i te pyeturit ne zhvillimin e te menduarit kritik
Gladiola Mandi
Hyrje
Procesi I te pyeturit perben nje ceshtje shume te rendesishme te veprimtarise se mesimdhenies,te
ciles,sipas mendimit tim individual, nuk I eshte kushtuar rendesia e duhur sidomos kur behet
fjale per perdorimin e pyetjeve me qellim nxitjen dhe zhvillimin e te menduarit kritik.Prandaj
kam zgjedhur te trajtoj kete teme ,per te nxjerre ne pah vlerat e shumta qe teknika e pyetjes
ka,si nje menyre e pazevendesueshme persa I perket nxitjes dhe zhvillimit te te menduarit
kritik.
Duke pasur parasysh se objektivat e te nxenit ,ne shumicen e lendeve ne programet e
studimeve parauniversitare dhe profesionale shpesh kane per qellim te stimulojne proceset
njohese te niveleve te larta,pritet qe pyetjet e rendeve te larta te jene mbizoteruese pergjate
oreve mesimore.
Mirpo,fatkeqesisht vezhgimet e instruktoreve ne ambientet e klasave,ne menyre te perseritur,
kane treguar se ato qe gjejne perdorim me te shpeshte jane pyetjet e nivelit te ulet.
Ndoshta mesimdhenesit nuk I vleresojne pyetjet e niveleve te larta dhe mendojne se nuk jane
efektive,ose ndoshta mungesa e trajnimeve per te formuluar pyetje per te nxitur mendimin
kritik, eshte shkaku I vertete I ketĳ fenomeni.
Keto ceshtje do te trajtohen ne vĳim me gjeresisht per te kuptuar edhe me mire rolin e pyetjeve
ne stimulimin e niveleve te larta te te menduarit e kesisoj te mendimit kritik.Fillimisht do te
sqaroj se cfare jane te pyeturit dhe mendimi kritik si koncepte.

Te Pyeturit, te Menduarit dhe Mendimi Kritik
Te pyeturit perben nje nga ceshtjet me problematike ne procesin e mesimdhenies.Arti
I te pyeturit perbere nje teknike te vjeter e shekullore ku kane spikatur treshja Sokrati,
Aristoteli dhe Platoni,te cilet ishin mjeshtra te procesit te te pyeturit.Argumentat
e tyre mbi procesin e te pyeturit kane ndikuar ne menyren e te menduarit dhe te
civilizimit teknologjik te njerezve ne perendim.
Kjo teknike,e konsideruar globalisht si art, mbetet ende dhe ne ditet e sotme si nje
nga strategjite qe gjen me shume perdorim ne procesin e mesimdhnies.
Pyetjet jane nje aspekt I rendesishem ne nderveprimet ne klase midis mesuesit dhe
nxenesit.
Te pyeturit luan nje rol kritik si ne mesimdhenie dhe ne procesin e te nxenit.Pyetjet
cojne ne kerkime per zgjidhjen e aspekteve te papercaktuara te vet pyetjes.Ne keto
procese kerkimore nxenesi perfshihet jo vetem ne procesin e te pyeturit,por edhe ne
formulimin e pyetjeve ,ne kufizimin e saj,ne percaktimin e metodave me te mira qe
duhen perdorur edhe ne drejtimin e edukimit.
Te pyeturit eshte nje proces qe siguron nje dimension te ri ne mjedisin e klases ,gje te
cilen nuk mund ta sigurojne metoda te tjera mesimore-emocionale.Ato jo vetem qe
zhvillojne te mbajturit mend tek nxenesi,por I nxisin ata per nderveprim,veprimtari
te ndryshme gjate ores mesimore dhe zhvillojne te menduarit kritik.
Perpara se te trajtoj rolin e pyetjeve ne zhvillimin e te menduarit kritik,do te sqaroj
fillimisht konceptin e vet te menduarit e me pas te te menduarit kritik.
Te menduarit eshte nje term qe e perdorim per procese qe nuk I shohim ,por vetem
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I vezhgojme me ane te veprimeve.Pra ,te menduarit perfshin nje game aktivitetesh
konjitive,qe ne e perdorim si koncept per procese qe nuk mund t’I shohim,por qe
konkludojme nga ato qe njeriu ben,nga veprimet e vezhgueshme.
Te menduarit mund ta perkufizojme si nje kombinim I dĳeve ,aftesive ose proceseve
dhe qendrimeve.
Brenda procesit mesimor dhe per qellime mesimore te menduarit mund ta ndajme
ne disa lloje,por kjo ndarje do te ishte artificiale.Vete te menduarit eshte nje akt I
tere,shume here me I gjere se shuma e llojeve apo pjeseve te tĳ.Keshtu,sipas
psikologeve,ne baze te kategorive e proceseve qe perkufizon,per qellime mesimore,te
menduarit ndahet ne tri lloj:
•
Te menduarit problemor.
•
Te menduarit krĳues.
•
Te menduarit kritik.
Mendimi kritik eshte nje proces kompleks I integrimit te ideve dhe burimeve
ne menyre krĳuese,I rikonceotualizmit dhe eistrukturizmit te koncepteve dhe
informacionit.Ai eshte nje proces njohes,veprues dhe nderveprues I cili ndodh
njekohesisht ne mjaft nivele te te menduarit.
“Mendimi kritik perfshin nje komplekt procesesh te te menduarit qe fillojne me
informacionin dhe [perfundojne me marrjen e vendimeve.”Kapaciteti per te menduar
ne menyre kritike eshte dicka qe duhet te kultivohet me kujdes dhe te nxitet brenda
nje mjedisi qe mbeshtet te nxenet.Aftesimi I femĳeve per te menduar,per te pare
lidhjet dhe per te bere zbulime per veten e tyre eshte nje detyre paresore sot per
mesuesin.
Mendimi kritik eshte nje menyre e sofistikuar te menduari ,I mundshem ne te
gjitha moshat.Femĳet perfshihen me deshire ne detyrat per zgjidhjen e problemeve
komplekse,qe kerkojne arsyetim logjik,duke shfaqur kesisoj nivele te larta te te
menduarit dhe te vendimmarrjes.
Ndikimi I pyetjeve ne nxitjen e mendimit kritik
Nje nder qellimet me paresore te shkolles eshte t’u mesoje nxenesve te menduarit
kritik.Zhvillimi I aftesive mendore te nxenesve kerkon nxitjen e mendimit ne teresi
dhe te mendimit kritik ne vecanti,ndaj teknika e te pyeturit shihet si nje menyre mjaft
e mire per te shtyre nxenesin drejt nje te menduari te nje niveli te larte,qe eshte te
menduarit kritik.
Themeluesi I filozofise progresiste Dewey,per mjeshterine e teknikes se te pyeturit
efektiv shprehet:”Te dish te besh pyetje si duhet,do te thote ta japesh mesim.Arti
I mesimdhenies varet nga mjeshteria e perdorimit te pyetjeve,pasi ajo sherben si
drejtim per ide te gjalla e te qarta ,te nxit me shpejtesi imagjinaten dhe mendimin
,gje qe te shtyn per veprim.”
Ndaj propozohet vazhdimisht kjo metode shekullore si nje mjet shume I fuqishem
per te nxitur e zhvilluar mendimin kritik te nxenesve .
Ne procesin e mesimdhenies eshte vene re qe mesimdhenesit perdorin me shpesh
pyetjet e drejteperdrejta e konvergjente ,te cilat mbeshteten nje riprodhim te
thjeshte e rikujtim faktik te koncepteve e njohurive te nxenesve,ne vend qe te ngrene
pyetje te rendeve te larta,te cilat nxisin po ashtu nivele te larta te proceseve te te
menduarit,duke kerkuar qe nxenesit te analizojne dhe te vleresojne njohurite e tyre.
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Keto pyetje te nivelit te larte te te menduarit duhet te parapergatiten nga mesuesi,duke
u bere keshtu pjese e planit mesimor ditor.Mirpo planifikimi dhe ndertimi I pyetjeve
kerkon njohje profesionale dhe shkathtesi nga ana e mesuesit .Ndaj lind nevoja per
nje ngritje dhe persosje profesionale te mesimdhenesve per planifikim me te madh
te pyetjeve qe nxisin dhe zhvillojne te menduarit kritik ne menyre qe te krĳojme
nxenes mendimtare,e jo vetem riprodhues te fakteve.
“Hartimi I pyetjeve eshte nje proces dinamik.Si nje reaksion kimik,perfshin levizjen
dhe reagimin.Pyetjet shkaktojne levizjen e informacionit nga nxenesi te mesuesi dhe
nga nxenesi te nxenesi”(Tamo,A. , Rapti,E. ,Karaj,Th.2005)
Mesimdhenesi duhet te jete I kujdesshem jo vetem ne planifikimin e pyetjeve ,por
edhe ne parashtrimin e tyre si dhe ne menyren e trajtimit te pergjigjeve.Ne kete rast
mesuesi duhet te kete shkathtesi ne trajtimin dhe drejtimin e rasteve te tilla.
Perdorimi I pyetjeve te niveleve te larta zhvillon te menduarit e nxenesve duke
bere qe ata te reflektojne,te mendojne,te rindertojne,te perfytyrojne,te krĳojne ,te
analizojne e te vleresojne.Nxenesit behen te afte te ndertojne vet njohurite e tyre,te
bejne krahasime,te zberthejne,te grupojne e rigrupojne informacione,te japin
perfundime etj.
Prandaj pergatitja e pyetjeve te nje niveli te larte eshte shume e rendesishme dhe
duhet praktikuar nga cdo mesimdhenes pavaresisht moshes se femĳeve te cileve u
japin mesim.Edhe pse nxenesit mund te jene ne moshe me te re nuk do te thote se
atyre nuk mund t’u behen pyetje te te menuarit kritik.Ne te kundert tek ata do te
zhvillohet vetem procesi I te mbajturit mend mekanikisht dhe jo te menduarit.
Pervec procesit te planifikimit dhe pergatitjes se pyetjeve persa I perket rolit te tyre
ne veprimtarine e mesimdhenies,ne aspektin e nxitjes se te menduarit kritik,jane
dhe disa faktore te tjere qe ndikojne ne efektivitetin e tyre:”Efekti dhe suksesi I tyre
varen nga intonacioni I zerit,theksimi I fjaleve,perzgjedhjen e tyre dhe rrugen me te
cilen ato ndertohen.Do te quajme pyetje,me shkrim ose me goje(apo me gjeste),cdo
formulim qe nxit te menduarit dhe kerkon nga nxenesinje pergjigje”(Musai,B.2003,
fq.135).
Ndaj pyetjet duhet ta aktivizojne nxenesin gjate mesimdhenies,te nderveproje,te
pergatise pergjigjen per te dhene mendimin e tĳ lidhur me nje problem te caktuar.
Pyetjet divergjente si mjet per zhvillimin e te menduarit kritik
Pyetjet klasifikohen ne dy lloje baze:konvergjente dhe divergjente.Pyetjet
konvergjente kerkojne fokusim ne nje objektiv te ngushte,pergjigjet e se cilave jane te
shkurtra,faktike e qe mesuesit jane te vetedĳshem se perdorimi I pyetjeve konvergjente
ka te beje me aktivizimin e niveleve te uleta te proceseve te te menduarit,pra nivel I
ulet I njohjes,dĳes dhe te kuptuarit.
Per kete arsye ,ajo qe do te trajtoj ne vĳim eshte rendesia e pyetjeve divergjente ne
procesin e nxitjes se te menduarit te niveleve te larta duke vleresuar faktin se jane
keto lloj pyetjesh ato qe duhen marre ne konsiderate kur behet fjale per te menduarit
kritik.
Pyetjet divergjente jane ato lloj pyetjesh qe arrĳne te marrin nje game te gjere
pergjigjesh,te gjata te cilat nuk aktivizojne thjesht kujtesen e nxenesit,por e bejne ate
te shkoje ne nje nivel tjeter me te larte te te menduarit,gje qe nxit te menduarit kritik.
Ne kete kontekst,mesuesit duhet te perdorin pyetjet divergjente me qellim qe te
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evokojne pergjigje te ndryshme nga nxenesit.
I rendesishem eshte fakti qe mesuesit duhet te jene te pergatitur per diversitetin e
pergjigjeve,duke mos harruar qe nxitja e diversitetit te pergjigjeve dhe mendimeve
kerkon obligimin profesional te tyre per te pranuar keto pergjigje te nxenesve.
Koncepti I diversitetit te pergjigjeve eshte nje komponent shume I rendesishem I
artit te te pyeturit.
Gjate perdorimit te pyetjeve divergjente mesuesi duhet te kete durim te informoje
nxenesit se niveli I pyetjeve eshte I ndryshem nga pyetjet faktike e konvergjente,dhe
ne kete menyre duhet te ndryshoje dhe niveli I pergjigjeve.Keshtu,dhe nxenesit do
te pergjigjen ne kategorine e te menduarit te larte ne taksonomine e dĳes qe eshte:
-Aplikimi
-Analiza
-Sinteza
Pyetjet e mesuesit duhet te progresojne vazhdimisht ne pyetje te tjera divergjente me
qellim stimulimin e procesit te te menduarit analitik dhe sintetik,gje qe ka lidhje te
drejteperdrejte me te menduarit kritik.
Pra neqoftese mesuesit duan te gjejne tek nxenesit nje komplet sjelljesh qe perfshĳne
aftesite e te menduarit te nje niveli te larte ,atehere duhet te planifikojne nje zhvillim
sistematik te pyetjeve ne pershtatje te plote me objektivat e te nxenit,te pershtatshem
e te mirekompletuar.
Pergjigjet me te gjata dhe me te ndryshme jane kriteret qe karakterizojne skeletin e
pyetjes divergjente .U takon mesuesve vendimi qe te perdorin pyetje divergjente,duke
I ndihmuar nxenesit ne kete menyre qe te zbulojne burimet e ndryshme te
informacionit,duke bere te mundur qe ata te shprehin nje shumellojshmeri
pikepamjesh ne klase.
Keshilla per mesuesin
Nese mesuesit duan qe t’u zhvillojne nxenesve te tyre nje nivel te larte te te menduarit
ne nje shkalle me te larte duhet te marrin parasysh disa keshilla ose sugjerime:
Se pari,t’u mesojne nxenesve si te bejne pyetje te nje niveli te larte.
Se dyti,mesuesit duhet t’I inkurajojne nxenesit e tyre qe te bejne sa me shume
pyetje,ne menyre qe te nxisin sa me shume te menduarit,sidomos ne rast se do te
duan nje pjesemarrje sa me te madhe te nxenesve ne mesim.
Se treti,mesuesit duhet te vendosin vete per llojin e pyetjeve qe do t’u bejne nxenesve.
Se katerti,ne qoftese mesuesit duan me cdo kusht te nxisin mendimin kritik
tek nxenesit ,atehere duhet t’I mesojne ata se si te perdorin tekstet shkollore dhe
materialet e tjera burimore .
Se pesti mesuesi duhet te ndergjegjesohet per avantazhet dhe disavantazhet e tĳ.
Se gjashti,gjate hartimit te ditarit mesuesi duhet te pergatise pyetjet kryesore me
ane te se cilave te nxise vezhgimin ,krahasimin dhe aftesite grupuese te nxenesve ne
renditjen e shkakut dhe pasojes.Keto procese nxisin zhvillimin e te menduarit kritik.
Se fundi,mesuesi mund te perdore pyetje per te:
• Diagnostikuar perparimin e nxenesve
• Dalluar kompetencen ne nivelin fillestar.
• Parashtruar ndonje studim shtese.
• Pasuruar dĳen ne nje fushe te caktuar.
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Mesuesit gjithashtu :
Duhet t’I udhezojne nxenesit te kerkojne te dhenat:
-Me cfare prove e keni gjetur?
-Cfare ju ben te mendoni se…?
Duhet t’u kerkojne nxenesve te shpjegojne:
-Si do ta shpjegoni kete?
-Cilat jane disa nga shkaqet qe cuan ne…?
Duhet te bejne pyetje qe lidhen me konceptet,idete dhe mendimet:
-Si vepruat ne krahasim me…?
-Si mund ta perkufizoni kete koncept?
Duhet te bejne pyetje qe nxisin nxenesit te parashikojne:
-Cfare do te ndodhe nese ju…?
-Cfare mund te beni per te parandaluar kete?
Duhet t’u bejne nxenesve pyetje qe I inkurajojne ata per te pershkruar:
-Cfare ndodhie keni vezhguar?
Te gjitha keto sugjerime u jepen mesuesve ne menyre qe ata te perdorin praktika
efektive gjate procesit te te pyeturit.Eshte shume e rendesishme qe llojet e pyetjeve
te nivelit te larte te perdoren me frekuence me te madhe se sa pyetjet me nivel te ulet.
Pyetjet jane klasifikuar ne disa taksonomi qe synojne te pershkruajne thelbin e tyre
,te cilat u vĳne ne ndihme mesuesve per te perdorur procesin e te pyeturit ne baze te
niveleve te njohjes se nxenesve.Nje nga keto taksonomi eshte ajo e Blumit,qe perben
nje nga sistemet me te mira per klasifikimin e pyetjeve,sipas shkalles se veshtiresise
se njohjes.
Fusha e njohjes permban gjashte nivele:te njohurit,te kuptuarit,zbatimi,analiza,sitez
a dhe vleresimi.
Te njohurit perfshin rendin me te ulet te perpunimit konjitiv,ku kerkohet nga nxenesi
qe ai te riprodhoje informacionin,te pershkruaje,te percaktoje apo te njohe faktet
qe ai di ,duke aktivizuar keshtu vetem kujtesen.Keto pyetje gjejne nje perdorim te
shpeshte gjate procesit mesimor sidomos ne pjesen e pare te mesimit,ku mesuesi
ben kontroll frontal te njohurive dhe temave te meparshme qe kane marre nxenesit.
nuk duhet te ‘’eleminohen’’ si pyetje,por duke qene se aktivizojne vetem memorien e
nxenesve per njohurite faktike qe ata kane ,atehere ato nuk luajne aspak rol ndihmes
persa I perket nxitjes se niveleve te larta te te menduarit dhe te mendimit kritik.
Pyetjet e nivelit te dyte,pra te te kuptuarit,jane ato pyetje qe synojne ta bejne nxenesin
ta kuptojne materialin qe u jepet,ta shpjegojne ate,te permbledhin,te perpunojne dhe
te nxjerrin konkluzione.Keto pyetje,te bazuara ne nivelin e te kuptuarit kerkojne
aktivizimin e proceseve konjitive dhe shihet si I rendesishem perdorimi I tyre gjate
procesit mesimor,me qellim stimulimin e te menduarit kritik.
Gjithashtu pyetjet e niveleve ne vazhdim te hierarkise luajne nje rol te rendesishem
ne nxitjen e te menduarit kritik,pasi ato aktivizojne procese te larta konjitive duke
bere qe nxenesi te zbatoje faktet,te analizoje ,te sintetizoje e te vleresoje,procese keto
qe shpien ne stimulimin e mendimit kritik te nxenesi.
Si perfundim,mendoj se pyetjet jane nje mjet mjaft I fuqishem qe mesuesit kane ne
dore e qe duhet t’I perdorin me mjeshteri gjate procesit mesimor,per te aktivizuar
te gjithe potencialin e nxenesve lidhur me te nxenit si dhe per te nxitur tek ta te
menduarit kritik.
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Konkluzione
Duke qene se ,nga sa u tha me siper,jane pyetjet e niveleve te uleta te njohjes ato
qe gjejne me shume perdorim gjate procesit te mesimdhenies ,mendoj se shkak per
kete eshte mungesa e trajnimeve te mesuesve lidhur me perdorimin me efektivitet
te pyetjeve si dhe per shkak te mungeses se nje impenjimi te brendshem sistematik
te tyre ne shkolle.Ndoshta shihet si nje metode e vjeter dhe e lene pas dore,por ajo
qe ka rendesi eshte qe mesuesit duhet t’I njohin vlerat e te pyeturit dhe rendesine e
madhe qe ky proces ka ne stimulimin e te menduarit kritik.Ndaj mesuesi duhet ta
shtroje si domosdoshmeri te pajise veten me shprehite e te pyeturit,per te qene ne
gjendje t’I perdore ato ne menyre efektive.Vetem me nje kualifikim te organizuar do
te rritet teknika e te mesuarit efektiv ne oren e mesimit e per pasoje do te zhvillohet
me tej mendimi kritik I nxenesve.
Referenca
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2.Petrit Taraj,Arta Taraj,’’Modele te mesimdhenies.’’
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Treguesit e cilesise se mesimdhenies
Justina Alushi
Hyrje
Koncepti i mesimdhenies dhe mesimdhenia efektive.
Mesimdhenia eshte nje proces mjaft i nderlikuar,nje veprimtari e rendesishme shoqerore dhe
me pergjegjesi te madhe.
Ajo perfaqeson nje proces,qe planifikohet,drejtohet e organizohet nga mesimdhenesi
sipas stileve te te nxenit dhe me pjesemarrjen aktive te nxenesve,ku perdoren
metoda nga me te ndryshmet,teknika ndervepruese,pervetesohen njohuri,zhvillohen
aftesite,shkathtesite,formohen shprehite si dhe ndodh formimi I personalitetit te nxenesve
Lidhur me mesimdhenien kane ekzistuar mendime te ndryshme,nese duhet te shihet si
shkence apo si art,e megjithate jane pranuar te dyja keto pikepamje;”Aq sa eshte shkenc,po
aq eshte dhe art’’,sepse krahas dĳeve shkencore profesionale qe mesimdhenesi duhet te
zoteroje,duhet te kete edhe vlera te tjera kreative,si frymezim,intuite,talent,fleksibilitet duke
I dhene personalitetit te mesuesit pamjen e nje artisti ne vetvete,ne menyre qe ta percjelle me
mjeshteri informacionin tek nxenesi.
Mesimdhenia perben nje proces shume te komplikuar,ku duhet te merret parasysh se
duhen bere shume gjera njeheresh.Por pavaresisht nga kjo,ekzistojne disa elemente
psikologjike,didaktike e sociale qe ndihmojne ne realizimin e nje mesimdhenieje efektive.
Mesimdhenia efektive eshte baze per te nxenet e suksesshem .Ajo identifikohet dhe ndertohet
mbi njohurite e meparshme ,ben lidhjen me jeten reale,zhvillon te kuptuarit e thelle dhe
monitoron e reflekton mbi te nxenet.
Mesimdhenia efektive perbehet nga dy elemente shume te rendesishem dhe te lidhur mjaft
ngushte me njeri tjetrin,qe jane:
Njohurite mbi lenden. dhe
Aftesia per ta transmetuar ate.
Te posedosh vetem njerin prej tyre do te ishte e pamundur te garantohej nje mesimdhenie
efektive dhe me cilesi te larte.
Mesuesit duhet te dine se nuk ka receta e metoda teknike te gatshme per nje mesimdhenie
te tille.Cdo mesim ka vecorite e tĳ,cdo mesues,nxenes apo situate eshte gjithmone e vecante.
Por nga ana tjeter,ne nje nivel te pergjithshem,eshte e mundur te merren ne konsiderate dhe
te zbatohen disa rregulla te pergjithshme,pasi jo ne cdo moment te mesimdhenies mund te
kemi mundesi dhe kohe te reagojme ne cast.
Nje mesimdhenie efektive nuk lidhet thjesht me informimin e nxenesve.Kjo do te ishte gjeja me
e thjeshte,por ajo kerkon shume e me shume pune dhe perkushtim nga ana e mesuesit,nxenesit
dhe te te gjithe aktoreve te interesuar per mbarevajtjen e procesit edukativ ne teresi.
Per te percaktuar nese nje mesimdhenie eshte efektive ose jo, ekzistojne disa tregues te cilesise
se saj,te cilet do trajtohen ne vĳim.

Cilet jane treguesit e cilesise se mesimdhenies?
Mesimdhenia eshte faktori praktik qe sjell deri ne ndryshime sasiore dhe cilesore.
Per te percaktuar nese mesimdhenia ka qene apo jo efektive;ka qene apo jo e nje
cilesie te larte,duhet t’I referohemi indikatorit me te dukshem te ketĳ procesi,vet
nxenesit ,qe perfaqeson produktin perfundimtar te procesit te mesimdhenies.
Cilesia e mesimdhenies reflektohet tek cilesia e nxenesve qe ajo prodhon,pra,sa kane
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nxene nxenesit gjate dhe ne perfundim te ketĳ procesi.
Aspekti I mesimdhenies dhe I mesimnxenies jane dy procese arsimore te pandara si
dhe perfaqesojne dy ane te se njejtes medalje.
Rrjedhimisht mesimdhenien e mesimdhenesin I sheh ne rolin e lehtesuesit dhe
ne sherbim te nxenies.Njekohesisht nxenia shihet dhe kerkohet ne teresine e saj ,qe
haset gjithkund:ne klase ,ne shtepi,ne komunitet, ne natyre etj.
Duke qene se mesimdhenia dhe mesimnxenia shihen si pjese te lidhura,organike,ato
nuk mund te funksionojne pa njera-tjetren.
Ky bashkepunim behet I frytshem dhe efektiv vetem ne nderveprimin pedagogjik.
Nderveprimi pedagogjik nenkupton prirjen e sotme dhe kerkesen qe procesi
mesimor,te bazohet dhe te kete ne themel nderveprimin si filozofi dhe praktike,brenda
se ciles nxenesi ndihet mire ,motivohet vazhdimisht dhe nxe,duke u bazuar mbi
nevojat ,prirjet ,interesat e tĳ ne perputhje sa me te plote harmonike me kerkesat dhe
trysnine qe mbart ne vetvete kurrikula shkollore.
Te nxesh do te thote te pasurosh pervojen vetjake me nje pervoje te re.
Mesimdhenia mban fort parasysh njohurite,aftesite, dhe qendrimet paraprake te
nxenesve dhe e planifikon te nxenet mbi bazen e tyre.
Para se te nise nje proces i caktuar mesimdhenie-mesimnxenie ,mesuesi duhet te
sigurohet se nxenesit e tĳ I zoterojne te pakten njohurite dhe aftesite minimale te
domosdoshme paraprake pa te cilat do te jete I pamundur pervetesimi i njohurive
dhe zhvillimi i aftesive te reja,te pakten ne nivelin e tyre minimal te domosdoshem.
Te nxenet lidhet me menyrat,format,rruget,procedurat ,hapat,rregullat,strategjit
e,kerkimet,eksplorimet,zgjidhjet etj. ,qe nxenesit perdorin ne procesin e tyre te te
mesuarit.
Per vet natyren e tĳ te nxenet duhet trajtuar ne lidhje me nje bashkesi shume te
madhe elementesh,te cilat e bejne funksionale ate,vetem permes koordinimit dhe
bashkerendimit te ketyre elementeve ,si dhe duke I vendosur ato ne raporte te
balancuara dhe ndihmese per njeri-tjetrin.Keta elemente te rendesishem jane:
• Permbajtja kurrikulare e pershtatshme dhe motivuese,ne pershtatje me
interesat,vecorite fizike dhe psikologjike te nxenesve,e cila ben qe ajo te pranohet
me deshire nga ata.
• Atmosfera e pergjithshme psiko-shoqerore ne mjedisin e te nxenit.
• Mjedisi fizik i procesit te te nxenit(klasa,laboratoret,mjedisi natyror,mjediset
kulturoro-historike etj)
• Teresia e burimeve ,mjeteve dhe materialeve mesimore.
• Permbajtja e te nxenit ,njohurite ose objekti i njohurise me te gjitha karakteristikat
specifike te seciles fushe te dĳes.
• Sistemi social i marredhenieve shoqerore dhe rolet shoqerore (fuqia e
marredhenieve midis mesuesve dhe nxenesve,e nxenesve me njeri-tjetrin,lidhjet
e paraqitura dhe barazia)
• Format e komunikimit pedagogjik ose mungesa e tyre(mesues-nxenes,nxenesnxenes,nxenes-njohuri ose objekt i njohurise)
• Qellimet dhe rezultatet \objektivat e te nxenit.
• Metodat,teknikat e mesimdhenies dhe te nxenit qe plotesojne kerkesat per natyren
e njohurive dhe qellimet e te mesuarit.
• Percaktimi per secilin mesues se cfare do te mesoje dhe si mund te realizohen keto
percaktime.
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Te gjithe elementet e mesiperm duhet te jene integruar ne nje bashkesi te tere te
ideve pedagogjike,te cilat duhet te sigurojne kushte te mjaftueshme per gjenerimin
e veprimtarive mesimore ,te planifikuara per te nxenet e nxenesve.
Nese ky I nxene do te jete I nje cilesie te mire ,atehere kjo do te tregoje se dhe
mesimdhenia ka qene po ashtu e nje cilesie te mire.
Cilesia e mesimdhenies eshte e lidhur ngushte dhe me cilesine e arsimit.
Faktore te vecante qe tregojne cilesine arsimore jane rezultatet dhe
suksesi,profesionalizmi dhe kultura e mesimnxenies ne shkolle.
Fatkeqesisht nuk ka ka recete te lehte per cilesine arsimore pasi qe cilesia eshte
rezultat I shume faktoreve qe jane te ndervarur dhe e ndikojne njeri tjetrin ne
menyre reciproke.Kontribuesit e pergjithshem ne permiresimin e cilesise se arsimit
perfshĳne:
-trajnimin efektiv te mesimdhenesve,te mbeshtetur me nje sistem efektiv te
certifikimit te mesimdhenesve.
-praktikat efektive te mesimdhenies
-lidershipin dhe menaxhimin efektiv.
-transparencen e rritur permes publikimit te arritjeve arsimore te shkollave dhe
mesimdhenesve dhe permes fuqizimit te llogaridhenies se sektorit te arsimit tek
palet e interesuara dhe komunitetit ne pergjithesi.
Qellimi i studimit
Ky eshte dhe qellimi I realizimit te ketĳ studimi.Pra,te analizohet e gjithe bashkesia e
elementeve qe ndikon ne procesin e te nxenit,duke marre parasysh faktin se nepermjet
asaj se sa kane nxene nxenesit, mund te arrihet ne perfundime te caktuara;nese
mesimdhenia ka qene e nje cilesie te mire ose jo; gjithashtu te analizohen faktoret qe
kane ndikim te drejtperdrejt ne veprimtarine e mesimdhenies .
Te gjithe treguesit vene ne dukje se cilesia e mesimdhenies ne shkollat tona eshte e
dobet dhe mesimdhenesit jane nder elementet me te rendesishem qe ndikojne ne kete
dukuri..Prandaj eshte I domosdoshem nje vleresim I mesimdhenesve,ne menyre qe
te mund te konstatohet cilesia e tyre dhe mandej te ndermerren masat e nevojshme.
Testimi I mesimdhenesve eshte nje nga menyrat qe po ndiqet per te konstatuar dhe
vleresuar cilesine e mesimdhenies.Mirpo edhe ky testim duhet te realizohet nga nje
mekanizem objektiv e profesional dhe duhet te perfshĳe njohurite e kompetencat e
mesimdhenesve ne fushen e tyre profesionale,por edhe asetet pedagogjike,metodike
e psikologjike.
Mirpo vetem testimi nuk eshte I mjaftueshem,I nevojshem eshte vleresimi I
kombinuar edhe me masa te tjera qe te mund te rezultoje I suksesshem.
Te masesh cilesine e mesimdhenies,do te thote te matesh cilesine e punes se
mesimdhenesve;te matesh cilesine e procesit mesimor dhe te veprimtarise kerkimore
qe zhvillohen ne te.
Procesi mesimor permban dy komponente baze:procesin e dhenies se mesimit dhe
ate te marrjes se tĳ.
Te vleresosh cilesine e procesit te mesimdhenies,ne radhe te pare do te thote te matesh
shkallen e pervetesimit te njohurive baze ne fushen perkatese qe realizon ky proces.
Domethene ,ne cfare mase formeson apo ben te afte nxenesit me shprehi praktike
dhe njohuri te zbatueshme.
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Ne menyre qe te mund te matim cilesine e procesit te mesimdhenies ,kryesore do te
ishte qe te percaktoheshin dhe te mateshin indikatoret apo parametrat qe tregojne
shkallen e pranise dhe perdorimit te modeleve te tilla te njohurive lehtesisht te
zbatueshme ne fushen ne studim.
Nje vleresim I tille I shkalles se formimit te njohurive historikisht eshte bere ne
nje nivel mjaft te kenaqshem ne fushen e mesimdhenies se disiplinave ekzakte,si
matematike,fizike etj.
Pyetjet e hulumtimit
Duke marre shkas nga fakti qe mesimdhenesi shihet si faktori kryesor qe ka ndikim te
drejteperdrejte ne cilesine e mesimdhenies,nuk duhen lene pa u marr parasysh edhe
shume faktore te tjere ,sic jane:koha e mesimnxenies,kurrikula relevante,metodat
e mesimdhenies,politika e gjitheperfshirjes ,materialet per mesimdhenie dhe
mesimnxenie,infrastuktura fizike\objektet si dhe udheheqja.
Keshtu,ky hulumtim do te trajtoje me tej te gjithe keta faktore ndikues ne cilesine e
mesimdhenies.Jane perzgjedhur pyetjet e meposhtme kerkimore:
Cili eshte niveli profesional I mesuesve?
Sa ndikon koha e mesimnxenies ne cilesise e mesimdhenies?
Sa ndikon prania apo mungesa e materialeve dhe mjeteve te nevojshme ne procesin
e mesimdhenies,e ne kete menyre ne cilesine e saj?
Metodat
Per t’u dhene pergjigje pyetjeve te mesiperme kam perzgjedhur metoden e intervistes
dhe metoden e anketimit.
Metoden e intervisten e perdora per te vjele informacione te drejteperdrejta nga mesuesit
lidhur me kualifikimin e tyre ,me trajnimet qe ata kane nderrmare nder vite(nese kane
marre),metodologjite qe perdorin gjate veprimtarive mesimdhenese;gjithashtu per te
marre mendimin e tyre lidhur me ndikimin e sasise se kohes ne mesimdhenie,nese
duhet zgjatur apo jo koha e arsimimit apo vitet e ketĳ te fundit ,per te permiresuar te
nxenet,si dhe ne lidhje me mjetet dhe materialet ndihmese qe ata kane ne dispozicion
per te zhvilluar procesin e mesimdhenies ne menyren e duhur.
Intervista ishte e strukturuar dhe permbante 8 pyetje,te cilat ua drejtova nje stafi
pedagogjik te perbere nga 17 mesues te profileve te ndryshem nje shkolle 9-vjecare.
Ndersa metoden e anketimit e perdora per te mbledhur sa me shume informacione
nga nxenesit lidhur me mesimdhenesit e tyre,se si ata e drejtojne procesin e
mesimdhenies;cfare metodash perdorin;sa I perdorin mesuesit e tyre mjetet ndihmese
mesimore;si e perdorin kohen qe kane ne dispozicion mesuesit etj.
Anketa ishte e perbere nga 10 pyetje , 6 prej se cilave ishin pyetje te mbyllura dhe 4
te tjerat ishin pyetje te hapura.
Pjese e metodes se anketimit u ben 45 nxenes te klasave te ndryshme.
Diskutime
Rezultatet e metodave te perdorura ishin pak a shume te perputhshme me mendimin
tim individual ,pervec faktit se mesuesit nuk e shohin problemin tek vetja .Ata
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shpesh perpiqen te gjejne faktore te tjere qe kane ndikuar ne cilesine e mesimdhenies
,si psh duke vene theksin tek mungesa e mjeteve te nevojshme didaktike apo tek
pamjaftueshmeria e kohes qe kane ne dispozicion.
Keshtu,70.6% e mesuesve te intervistuar mendojne se niveli I tyre arsimor e
profesional eshte ne rendin e duhur dhe se shkak per cilesine e ulet te mesimdhenies
jane materialet mesimore te nevojshme per realizimin e procesit te mesimdhenies.
Mirpo ,pavaresisht kesaj,keta mesues nuk mohuan as nevojen e herepashereshme te
trajnimeve e specializimeve te caktuara per rezultate edhe me te kenaqshme.
Ndersa pjesa tjeter e mesuesve ,pra 29.4% e tyre e vendosen theksin tek kualifikimi I
tyre, duke pranuar disi ne menyre jo edhe aq te hapur se ndihej nevoja e kualifikimeve
te vazhdueshme per te ngritur mesimdhenien ne nivele te larta.
Megjithate keta mesues nuk lane gjithashtu pa permendur dhe mjetet didaktike te
cilat ishin te pamjaftueshme ose mugonin fare si edhe hapesirat e nevojshme per te
kryer procesin e mesimdhenies sic ishin laboratoret,sallat e kompjuterave,palestra
etj,qe perbejne nje aspekt qe nuk duhet lene menjane;perkundrazi duhet te ngrihen
si ceshtje mjaft te rendesishme ,te cilat luajne nje rol madje vendimtar ne ecurine
normale te veprimtarise se mesimdhenies.
Ndersa rezultatet e marra nga nxenesit qe u bene pjese e anketimit ,ishin te tilla:
66.7 % e nxenesve jane shprehur se mesimdhenia e mesuesve te tyre se bashku me
metodat qe ata perdorin jane mjaft te kuptueshme ,cka e ben me te asimilueshme
njohurite e reja qe nxenesit marrin e perforcojne cdo dite.
Vleresimi I tyre ka qene maksimal persa I perket mesimdhenesve te tyre lidhur me
perdorimin e kohes qe kane ne dispozicion gjate ores mesimore
Nderkohe qe 15.5 % e nxenesve kane pohuar se mesuesve te tyre asnjehere nuk
u del koha te zhvillojne veprimtarite mesimore qe kane planifikuar.Kjo sipas tyre
,shpesh,ka ndodhur per shkak te rikthimit te vemendjes tek mesimet dhe njohurite qe
jane dhene ne oret e meparshme mesimore,per shkak te paqartesive te nxenessve dhe
veshtiresive qe ata mund te kene hasur gjate marrjes se njohurive te reja.Mesuesit iu
kushtojne nje rendesi mjaft te madhe dhe detyrave te shtepise dhe insistojne shume
ne rishikimin dhe korrigjimin e tyre ne klase ,duke humbur keshtu ate pjese te ores
mesimore qe I perket nje etape tjeter te mesimit.
Sipas ketĳ perqindeshi te vogel,por te konsiderueshem te nxenesve,ka ndodhur jo
rralle qe mesuesit t’I jene kthyer e rikthyer te njejtit mesim disa here,madje madje
edhe te kryejne ore shtese mesimore te lendes.
Nje perqindje tjeter nxenesish e perbere prej 17.8% te tyre kane pohuar se rastet
kur mesuesit e tyre nuk e kane menaxhuar ne menyren e duhur kohen qe kane
patur ne dispozicion gjate ores se mesimit,jane te rralla,por nuk kane munguar.Ata
gjithashtu kane shprehur vleresim maksimal lidhur me mesimdhenien e mesuesve
te tyre ,mirpo persa I perket perdorimit te mjeteve didaktike ndihmese jane stepur
disi ne pergjigjet e tyre duke argumentuar se mesuesit e tyre nuk I perdorin shpesh
keto mjete.Madje ka patur raste pafund ,ku ata kane improvizuar vet mjete brenda
mjedisit te klases ,per te demostruar koncepte e dukuri te caktuara ne lende te
ndryshme.
Ne pergjigjet e nxenesve te anketuar vihet re nje unanimitet lidhur me mjetet didaktike
qe ofron shkolla.Sipas tyre keto mjete jane teper te kufizuara dhe nuk mundesojne
nje zhvillim normal te rrjedhes mesimore sic do te mund te ishte neqoftese ato nuk
do te mungonin.
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Gjithashtu ky unanimitet vihet re persa I perket mungeses se kushteve te duhura
per zhvillimin e mesimdhenies;mungesa e ambienteve qe ofrojne mundesi me te
medha per nje mesimdhenie efektive sic jane bibliotekat,salla e laboratoreve,salla e
informatikes,palestra etj.
Ne baze te te dhenave nga ky ministudim do te vĳoj trajtimin e problemeve te
ngritura me siper duke nxjerre dhe konkluzionet si dhe duke rekomanduar zgjidhje
te mundshme.
Konkluzione
Duke u nisur nga te dhenat e nxjerra nga metodat e perdorura ne kete studim,dalin ne
pah nje sere problemesh qe kane te bejne drejtpersedrejti apo ne menyre te terthorte
me cilesine e mesimdhenies.Le ti marrim me radhe keto ceshtje:
Se pari,nga sa u tha me siper ,por edhe duke u bazuar ne konkluzionet e studimeve te
meparshme si dhe ne mendimin tim individual,aspekti i pare dhe me i rendesishem
persa i perket cilesise se mesimdhenies eshte mesimdhenesi.
Pergjegjesia per pasojat jo te kenaqshme ne edukim dhe ne te nxene u percillet
nxenesve,pa e kuptuar se shkaku kryesor jane mesuesit,prinderit dhe shoqeria.
Ndoshta mesuesit duhet t’i bejne nje analize vetes lidhur me mangesite e nxenesve,te
cilat mund te jene rrjedhoje e paaftesive te tyre.
Per cilesine e mesimdhenies dhe per veprimtarine e mesuesve,ka funksionuar
pothuajse gjithmone vetem nje lloj testimi,ai qe u behet mesuesve nga nxenesit,vetem
ai i llojit anketim,nje aspekt testimi dhe vleresimi jo pa vlere,por i pamjaftueshem.
Vleresimi nepermjet metodes se anketimit,deklarimit te nxenesit anonim,perfaqeson
nje praktike vleresimi universale,e cila zhvillohet prej vitesh edhe ne shkollat
shqiptare,por roli i saj eshte i paket dhe i pamjaftueshem.
Ka edhe forma te tjera kontrolli per vleresimin e mesuesve,qe edhe pse aplikohen
mbi ta,pergjithesisht behen formalisht ose nenvleresohen maksimalisht.
Sugjerime ne lidhje me vleresimin e mesuesve
Rruga drejt cilesise se mesimdhenies mund te kaloje nepermjet certifikimit dhe
vleresimit te pavarur te mesuesve dhe stafit akademik,sigurimit te trajnimit
profesional para dhe gjate karrieres se mesuesve.
Marrja e informacioneve ne lidhje me arritjen e nxenesve eshte nje nga parimet
qendrore te shkolles.Marrja e informacioneve ne lidhje me cilesine e mesimdhenies
eshte pjese e trajnimeve profesionale.Ne te njejten menyre sikunder ne vleresojme
procesin e te mesuarit dhe fitimin e kompetencave ,aftesive dhe njohurive te nxenesve
tane ,eshte po aq me rendesi qe t’i bejme mesuesit te vleresojne mesimdhenien e tyre.
Pa nje baze solide te te kuptuarit te situates aktuale te mesimdhenies nuk do te jete e
mundur qe te behet ndonje rekomandim per permiresim ne te ardhmen ose ndonje
hap ne zhvillimin e metejshem te aftesive,metodave dhe praktikave te mesuesve.
Por,sa te mire jane mesuesit ne vleresimin e mesimdhenies se tyre?Ne fakt,shumica
e mesuesve priren te nenvleresojne arritjen e ardhshme te nxenesve te tyre. Per
me teper,ata shpesh nuk jane ne gjendje te ndryshojne metodat dhe stilin e tyre te
mesimdhenies ne nje drejtim nese lind nevoja.
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Vetvleresimi i mesuesve
Per praktiken e perditshme te shkolles,vetvleresimi i mesimdhenies eshte metoda
me e pragmatike dhe me e lehte e vleresimit.Zakonisht keto lloje vleresimesh kryhen
automatikisht ndermjet mesuesve,megjithese jo ne menyre sistematike.Ne shumicen
e rasteve mesuesit reflektojne per mesimdhenien e tyre sa here qe mendojne se
eshte e nevoshme ose sipas intuites,kryesisht ne rastet kur ata nuk jane te kenaqur
me rezultatet.Per te lehtesuar keto procese reflektimi mund te ndihmojne pyetjet e
meposhtme:
• Sa e ka nxitur mesuesi procesin e te mesuarit?
• Si mund te mbahet lart interesi I nxenesve per permbajtjen e lendes?
• A jane drejtuar nxenesit drejt problemeve dhe detyrave kryesore?
• A eshte I dukshem thelbi I problemit ne mesimin e dhene?
• Sa pyetje drejton mesuesi /
• Cfare lloj pyetjesh ishin ato?
• Cfare lloj pyetjesh drejtuan nxenesit?A ishin pyetjet te lidhura me problemet ose
detyrat?
• Cili problem i shkaktoi pyetjet e bera?
• A e ka degjuar mesuesi sa duhet nxenesit e tĳ?
• A respektohen rregullat e komunikimit te miratuara ne klase?
• A eshte nxitur bashkeveprimi ndermjet nxenesve?
• Cila ishte pjesemarrja e nxenesve ne mesim?
• A perqendrohet mesuesi vetem tek disa nxenes?
• A jane kuptuar nga nxenesit detyrat e dhena?
• Si u integruan detyrat ne proces?
• Cfare lloj mjetesh mbeshtetjeje ka siguruar mesuesi ?
• Si u prezantuan rezultatet?
• Si ishin njohurite,si jane regjistruar njohurite ose gjetjet? Etj.
Kur perdoren lista kontrolli si kjo,duhet te theksohet se perdorimi I tyre ka kuptim
vetem nese behet ne baze te njohurive solide ,me baza shkencore dhe empirikisht te
sigurta rreth mesimdhenies dhe efekteve te saj.Ne te gjitha rastet e tjera ,pergjigjet
e thjeshta per pyetjet do te cojne ne nje akt te detyrueshem dhe asgje tjeter.Se
dyti,shumica e listave te kontrollit te perdorura jane perzierje e aspekteve te
ndryshme ,por nuk paraqesin nje tablo te plote te te gjitha aspekteve qe mund te
lindin ne nje mesim te dhene.
Bashkepunimi dhe bashkerendimi I planeve mesimore dhe edukative me te gjithe
aktoret do bejne te mundur rritjen e cilesise ne shkolle.
Eshte mesuesi ai qe zbulon aftesite e nxenesit ne nje fushe te caktuar,por kjo arrihet nese
mesuesi punon me perkushtim dhe dashuri per te percuar dĳe te qendrueshme,per
te formuar shprehi dhe aftesi tek nxenesit e tĳ.
Mesuesi ose krĳon nje njeri te denje per shkollen,familjen dhe shoqerine,ose krĳon
nje viktime qe vuan gjate gjithe jeten ai vete,familja dhe shoqeria.
Nje aspekt I rendesishem eshte gjetja e mekanizmave te matjes se rezultateve
reale te nxenesve ne shkolle ne perputhje me arritjet e standardeve kombetare dhe
nderkombetare.Ne menyre qe te arrihen keto standarde ne mesimnxenie,duhet qe
vete mesuesit te jene te afte te arrĳne standardet e mesimdhenies.Nga kjo situate
lindin natyrshem pyetjet:Sa jane njohur mesuesit me standardet kombetare dhe
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nderkombetare?Sa jane kualifikuar keta mesues ne kete drejtim?Sa I pergatisin
keta mesues nxenesit e tyre qe te jene te pavarur ne mendimin kritik,jo per te
kritikuar tjetrin,por per te shprehur lirisht mendimin e tyre?A I mesojne keta mesues
nxenesit e tyre si te identifikojne,tregojne,argumentojne,analizojne dhe te vleresojne
dĳen qe u jepet?A u jepen nxenesve dĳe shkencore ,ku te vene ne levizje te gjitha
shqisat,energjite,te menduarit e te vepruarit ne perputhje me rezultatet e arritjes
dhe pritshmerite?A mesohen nxenesit se si te sillen me njeri-tjetrin,me mesuesin,me
prindin,me sanitarin apo me rojen e shkolles,dhe si te sillen ne ambientet jashte
shkolles?A jane mesuesit shembull I mire per nxenesit e tyre dhe sa I ndihmon figura
e tyre ne formimin edukativo-arsimor?
Mesimdhenia si proces duhet te realizohet ne perputhje me standardet e arritjes.
Pra,mesuesit duhet te ngrene profilin e mesimdhenies(kompetencat dhe
performancen ne shkolle)me qellim qe te kene pritshmerite e duhura te dhenia,thith
ja,pertypja,shprehja dhe vleresimi I dĳeve qe u percillen nxenesve.
Ceshtja e dyte, e cila lidhet po me mesimdhenesin, ka te beje me metodologjine qe
mesuesi zgjedh te perdore gjate veprimatrise mesimore. Metodat e perzgjedhura nga
mesuesi jane mjaft te rendesishme persa I perket mbarevajtjes me sukses te procesit
edukativ-mesimor ne shkolle.
Nderkohe ne ditet e sotme,ky term perben ‘’kryefjalen’’ e diskutimeve te te gjithe
aktoreve dhe te te interesuarve ne procesin e mesimdhenies dhe mesimnxenies;duke
filluar qe nga nxenesi,mesuesi,prindi etj.
Jane te shumte individet qe mendojne se perdorimi I metodave te duhura te
mesimdhenies eshte kritik ne procesin e te mesuarit dhe ne zhvillimin dhe ecurine e
te nxenit tek nxenesi.
Ekzistojne mendime te tipit se perdorimi I metodave te gabuara dhe jo adekuate
mund ta coje nxenesin ne nje situate kritike dhe jo te favorshme per te nxenet e tĳ.
Ne kahun tjeter te kesaj ceshtjeje qendron mendimi se njerez te ndryshem mesojne
ne menyra te ndryshme dhe qe metodat e perdorura nga mesuesit jane me pak te
rendesishme sesa permbajtja qe ato percjellin.
Dimensioni I metodave te mesimdhenies perfshin permbajtjen,kontekstin dhe procesin.
Mesuesit kane ndermarr rolin e lehtesuesit te procesit mesimor,mentor,lektor,ndersa
nxenesit jane degjues dhe pjesmarres aktiv te ketĳ procesi dhe qe objektivi I metodave
te mesimdhenies eshte qe te kete nje impakt mbi cilesine e komunikimit ne kembim
te informacionit.
Metodat e mesimdhenies mund te jene te orientuara nga mesuesit ose nga vet
nxenesit;mund te variojne nga vetem katedra te nje mesim interaktiv,qe mund te
perfshĳe metoda deduktive ose eksperimentale;mund te ndryshojne ne varesi te
fushes se mesimdhenies;mund te variojne ne saje te madhesise se klases,numrit te
nxenesve;mund te kerkojne kohe dhe perkushtim,lehtesira te ndryshme,mjete dhe
burime online etj;por ajo qe ka me shume rendesi ne kete rast eshte fokusimi tek
dhenia e informacionit te nxenesi.
Ajo qe ka me shume rendesi eshte qe mesuesi duhet te zoteroje aftesine dhe
profesionalizmin e duhur per perzgjedhjen e metodave te pershtatshme me nxenesit
qe ka perballe,duke u nisur nga shume aspekte,sic jane :mosha e nxenesve;nxenes
te moshave te ndryshme (qofte dhe te njejte) mesojne ne menyra te ndryshme ,andaj
mesuesi duhet te kete kapacitetin e duhur per te perdorur metoden adekuate ne
pershtatje me brezat qe ka perballe,duke marre parasysh edhe vecorite moshore te
214

ketyre nxenesve.
Mesuesi duhet te marre gjithashtu parasysh lenden qe po zhvillon.Ekzistojne metoda
universale qe mund te perdoren ne te gjitha lendet,ashtu sic ka edhe metoda qe gjejne
nje perdorim me te pershtatshem ne lende te caktuara .
Se treti ,ajo qe u vu ne dukje nga nxenesit e anketuar ishte menaxhimi I kohes nga
ana e mesuesit,gjate ores mesimore.Eshte vene re vazhdimisht qe mesuesit e perdorin
kohen akademike te mesimdhenies ne klase ne menyra te ndryshme.
Koha qe mesuesit kane ne dispozicion eshte nje aspekt shume I rendesishem ne vet
procesin e mesimdhenies ,por ajo qe duhet cilesuar akoma me e rendesishme eshte
menyra se si mesuesit e planifikojne dhe e perdorin minutazhin qe kane ne dore.
rendesi mjaft te vecante mesuesit duhet t’I kushtojne percaktimit te kohes se
mjaftueshme per pjesen akademike,gje e cila do te perbente dhe celesin e arritjeve
dhe I perparimit te nxenesve.
Menaxhimi I mire I kohes gjate ores mesimore kerkon qe mesuesi te jete nje njohes
I mire I nxenesve,nivelit te tyre ,I pikave te forta dhe te dobeta te tyre,parakushtet
e nxenesve ,I permbajtjes qe do te zhvilloje gjate nje ore te caktuar mesimore,I
parashikimit te rrjedhes mesimore etj.
Ne menyre qe koha te perdoret ne menyre efektive eshte mjaft e rendesishme qe
mesuesi te planifikoje deri ne detaje per lendet mesimore.
Eshte e qarte ketu qe gjithnje gjate oreve mesimore mund te ndodhin situata ,te cilat
e ndryshojne rrjedhen e planifikuar te nje ore mesimore ,mirpo mesuesi duhet te
kete aftesite e duhura menaxheriale dhe profesionale per t’I patur nen kontroll keto
situata.
A spekti I kohes mund te shihet dhe ne nje kendveshtrim tjeter,ne kohezgjatjen e
arsimit.
Ka ekzistuar gjithmone supozimi themelor se arsimi forcohet kur nxenesit kane
mundesi te qendrojne ne shkolla me gjate,pra kohezgjatja e arsimit,sasia e arsimit
eshte pare si faktore kryesor per arsim te mire Hulumtimet e ndryshme na kane
treguar se koha eshte faktor me rendesi,por me e rendesishme eshte ajo se cka
ndodh gjate asaj kohe:ne disa shtete ne bote femĳet rrine ulur ne klasa per vite e vite
dhe prapeseprape bazuar ne matje te rezultateve te provimeve nuk kane mesuar
mjaftueshem.
Per te ngritur nivelin e arsimit,nuk eshte e mjaftueshme zgjatja e kohes ne arsim apo
thjesht vitet e shkollimit
Ky zbulim ka ndryshuar perceptimin e shume studiuesve :cfare vertet ka rendesi
eshte cfare dhe si mesojne femĳet faktikisht gjate asaj kohe ,dmth cilesia e arsimimit
Se katerti,do te trajtoj ceshtjen e mjeteve didaktike dhe rendesine qe keto mjete kane
ne procesin e mesimdhenies dhe ne cilesine e kesaj te fundit.Nga rezultatet e nxjerra
nepermjet metodave te perdorura ne kete studim, u vu re nje dakortesi ndermjet dy
paleve ,persa I perket pyetjeve lidhur me mjetet didaktike;se sa I ofron shkolla keto
mjete dhe se sa I perdorin mesuesit gjate procesit te mesimdhenies,ku jane shprehur
se keto materiale ndihmese mesimore jane te paketa ne numer dhe jo ne cilesine e
duhur.
Nisur nga aspekti se atributi dhe aksenti kryesor I mesimit eshte formimi I
personalitetit te kompletuar dhe te gjithanshem te nxenesit ,ne menyre qe te aftesohet
per t’iu pergjigjur te gjitha kerkesave dhe arritjeve kohore,duhet qe te mundesohet
zbatimi,aplikimi dhe perdorimi I mjeteve te konkretizimit.Zbatimi dhe perdorimi
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I mjeteve mesimore eshte I nje rendesie te madhe,sepse mundesojne perparimin e
procesit edukativo-arsimore.
Pervec rolit te mesimdhenesit,rendesi te vecante kane dhe mjetet mesimore ,pa marre
parasysh se cilat jane dhe cilit grup u takojne ato .
Me ndihmen e mjeteve mesimore mesuesi jo vetem qe e permireson kualitetin ne
mesim,por ne mase te madhe racionalizon edhe punen e tĳ.
Ne mesimin bashkekohor pervec njohurive teorike,mesuesit duhet te sigurohen qe
te perdorin e te shfrytezojne sa me shume mjete didaktike adekuate per rastin.Ne
kete menyre do te arrihet rritja e kualitetit te procesit te mesimdhenies.
Se fundmi do te rendis disa nga faktoret ,qe sipas mendimit tim kane ndikuar ne
uljen e cilesise se mesimdhenies.
Ata jane :
• Niveli I ulet profesional dhe shkencor I mesuesve
• Neglizhenca e mesuesve per t’u aftesuar dhe kualifikuar vazhdimisht
• Vetkenaqesia e mesuesve me njohurite qe kane.
• Terheqja pas puneve private,duke mos u lene kohe fizike dhe mendore per t’ju
perkushtuar profesionit te mesuesit
• Mosbashkepunimi me koleget brenda shkolles dhe me shkollat e tjera
• Moskoordinimi I planit te tyre edukativ dhe mesimor me prinderit
• Mosnjohja e programit mesimor.
• Mosnjohja e nevojave dhe interesave te nxenesve Mosrespektimi I nxenesve dhe
shpeshhere dhunimi I tyre psikologjik.
• Vleresim jo ne perputhje me standardet e arritjes se dĳes.
• Moskrĳimi I kushteve fizike te klases per nje mesimdhenie optimale.
• Zhvillimi I kontrollit nga shkolla apo nga drejtorite arsimore dhe zyrat
arsimore,me shume me qellim per t’I vene mesuesit perpara pergjegjesise sesa
per t’I ndihmuar ne zhvillimin e mesimit bashkohor.
• Shpeshhere kualifikimi I mesuesve behet nga eksperte jo te fushes.
• Kthimi I mesimdhenies ne biznes etj.
Nje ceshtje shume e rendesishme qe ka ndikuar ne uljen e cilesise se mesimdhenies
eshte dhe lejimi I organizimit te kurseve private nga mesuesit e shkollave me
nxenesit e tyre, duke punuar ne menyre jolegale,madje edhe duke u ushtruar presion
nxenesve dhe prinderve te ketyre te fundit te shkojne ne qendra te ndryshme,ku keta
mesues punojne.
Nese objektivat e kurrikules dhe objektivat e mesimit planifikohet,zberthehen dhe
zbatohen me korrektesi dhe devotshmeri,nuk ka arsye qe nxenesi te detyrohet
te beje kurs privat ne matematike,fizike,kimi,biologji apo ne lende te tjera duke I
shumfishuar ngarkesen mesimore.
Rekomandime
1. Certifikimi I mesuesve nga bordet kombetare apo nderkombetare te kualifikimit,
pa dallim vjetersie pune,pasi mesimdhenia eshte nje proces qe vazhdon gjate
gjithe jetes.
2. Te perdoren mesuesit e kualifikuar,ekspertet,qpo trajneret qe jane te njohur
kombetarisht apo nderkombetarisht per trajnimin e mesuesve.
3. Te kerkohet Portofoli real I mesuesit ,ne baze te te cilit ai reflekton punen ne klase.
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4. Te ndihmohen mesuesit e rinj me kualifikimet perkatese.
5. Te percaktohet qarte roli dhe pergjegjesia e mesuesit ne klase dhe ne komunitet.Te
behet vleresim I vazhdueshem I dĳeve dhe I aftesive te mesimdhenies te te gjithe
mesuesve.
6. Te perfshihen shoqatat e mesuesve te fushave te ndryshme ne diskutimet e
Ministrise se Arsimit dhe Sportit me qellim qe te degjohen nevojat,interesat dhe
shqetesimet e mesuesve dhe te nxenesve.
Te gjithe faktoret e siperpermendur kane te bejne me faktorin kryesor te
mesimdhenies,qe sipas rezultateve te nxjerra nga ky studim , jane mesuesit aktoret
kryesore ,te cilet e kane ne dore te bejne ndryshimin dhe te ndermarrin hapat dhe
vendimet e duhura per ta ngritur mesimdhenien dhe cilesine e saj ne nje kualitet te
larte,pa perjashtuar ketu edhe kurrikulen , mjetet e materialet didaktike qe kane ne
dispozicion.
Pergjegjesia per pasojat jo te kenaqshme ne edukim dhe ne te nxene u percillet
nxenesve,pa e kuptuar se shkaku kryesor jane mesuesit,prinderit dhe shoqeria.
Ndoshta mesuesit duhet t’I bejne nje analize vetes lidhur me mangesite e nxenesve,te
cilat mund te jene rrjedhoje e paaftesive te tyre.
Prandaj eshte e rendesishme qe mesuesit te mos neglizhojne kualifikimin ,aftesimin
dhe trajnimin e tyre te herepashershem ,ne menyre qe te mund te arrĳne nje nivel te
larte shkencor e profesional te nevojshem,duke u bere keshtu te afte per te patur ne
dore breza te tere per t’I edukuar nepermjet nje mesimdhenieje cilesore.
Trajtimi profesional I figures se mesuesit,trajnimi cilesor I tyre si dhe krĳimi I
rrethanave lehtesuese dhe motivuese ne zhvillimin e mesimdhenies duhet te shihen
me perparesi nese duam te kemi nje mesimdhenie te sukseshme dhe cilesore.
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Mbrojtja e mjedisit mision i përbashkët
Ermelinda Muka
Mësuese, gjimnazi ”Miti Zoi Zaka “Divjakë
Abstrakt
Popullsia e botës ka ardhur duke u rritur,bashkë me te jane rritur edhe nevojat per shërbime
nga ekosistemet.Zhvillimi ekonomik,teknologjik kanë rritur veprimtarine dhe ndikimin e
njeriut mbi mjedisin duke u bërë faktori kryesorë i ndryshimit te biodiversitetit.Humbja
e biodiversitetit e redukton qëndrueshmerinë e nje ekosistemi duke e bërë me të prekshëme
ndaj ndryshimeve.Ne duhet te shfrytezojme burimet natyrore pa cenuar ekosistemet dhe
pa i shteruar ato.Zhvillimi i qendrueshëm është një mënyrë e rëndësishme për mbrojtjen e
biodiversitetit të biosferes sonë.Marrja e masave parandalon efektin serë,shiun acid,ngrohjen
globale ,ndotjen e mjedisit etj.Mbrojtja nga shkatërrimi i biodiversitetit eshte celsi per te
ruajtur boten tonë.

Hyrje
Planeti ynë është i populluar me nje larmi të shumëllojshme ekosistemesh,të cilat
kane ndryshuar ne periudha të ndryshme gjeologjike.Faktorët kryesor të ndryshimit
te biodiversitetit janë: temperatura,lagështia Kjo do te thotë që rreth 50% e të
gjitha llojeve bimore e shtazore të planetit jetojnë në pyjet tropikale.Biodiversiteti
i ofron njerëzimit shërbime të pa zëvëndësueshme si:riçiklimi i mbetjeve,i lëndëve
ushqyese,i dioksidit të karbonit,rigjeneron tokën,pasuron me oksigjen mjedisin etj.
Të mirat materiale që na sherbejnë për të plotësuar nevojat tona natyra nuk i jep
sipas dëshirës son,shndrrimet e këtyre të mirave materiale realizohen si bashkësi
veprimesh teknologjike.Shoqëria,individi,teknologjĳa dhe kultura janë të lidhura
me njëra –tjetren.Teknologjĳa është një koncept i gjërë,i cili ka të bëjë me përdorimin
e njohurive,mjeteve dhe tregon si ndikon në aftësinë e njeriut për të kontrolluar dhe
përshtatur mjedisin.Zhvillimi i teknologjise ka çuar ne rritjen e numrit te materialeve
ne dispozicion të inxhinierive projektuese,zbatuese,në rritjen e rolit dhe rëndësisë
së materialit për një zhvillim të qëndrueshëm teknologjik-industrial. Si rezultat i
përdorimit të energjisë dhe lëndës së parë, cdo sektor i industries ka një ndikim
te caktuar mbi mjedisin i cili do të vazhdoje të krĳojë probleme me zhvillimin
teknologjik e industrial.Ndikimi ne mjedis eshte me i madh nese keto materiale janë
të paripërtëritshme .Masat per te mbrojtur mjedisin dhe në zhvillim të shoqërisë
duhet t’i kërkojmë tek vetja.Mënyra më efikatese per mbrojtjen e mjedisit është
identifikimi i problemeve dhe përcaktimi i zgjidhjeve nëpërmjet teknologjive të
pastra mjedisore.Probleme të ndotjes së mjedisit janë disa:Ndotja atmosferike.Ndotja
e ujit.Ndotja e tokës.Hollimi i shtreses së ozonit.Riçiklimi i mbetjeve etj.
Ndotja atmosferike
Me ndotje atmosferike kuptohet “cdo modifikim” i përbërjes normale ose gjëndjes fizike
të ajrit atmosferik si pasojë e ndotesve të cilët janë:doiksidi i karbonit(co2),monoksidi
i karbonit (co),dioksidi i azotit(NO2),dioksid i sulfurit(SO2),O3 etj.Format kryesore
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të ndotjes atmosferike jane ndotjet urbane, të cilat shkaktohen nga nxjerria e gazit
të makinave,të impjanteve për ngrohje,të fabrikave,shkarkim substancave ndotëse
nga impjante industriale etj. Ndotja e ajrit është një problem serioz,sepse rrezikon të
gjitha grupmoshat,por më të rrezikuar mbeten të moshuarit dhe fëmĳët.Ndotja ka
efekte mbi organizmin e njeriut dhe vitet e fundit janë shtuar vdekjet ose alergjitë në
frymemarrje e si për pasojë sëmundjet e zëmrës,mushkrive,azmës,dhimbje koke etj.
Zgjidhjet e mundshme te problemit
Per të zvogëluar ndotjet përdoren teknologjitë më të përshtatshme të cilat
janë:proçeset e djegies mund të përdorin karburante me potencial më të vogël
ndotës, mund të përdorim kaldaja me kondesim,ose të përdorim filtra etj . Makinat
duhet të perdorin benzinë me përmbajtje të ulët plumbi,nafte të cilësisë së mirë dhe
të përdorin marmita katalike.Makinat duhet t’i ushtrohen një kontrolli periodik,ose
të përdoren makina të viteve të fundit.Levizja e makinave duhet të jetë i kufizuar
.Djegja e mbetjeve urbane duhet te zëvëndësohët me përpunim të tyre.Njerëzit
duhet të ndërgjegjësohen për t’i pasuruar dhe mos shkatërruar pyjet.Mbiellja e sa më
shumë pemëve, pastron ajrin, mbron shumëllojshmërinë e jetës ne tokë,parandalon
erozionin.Njohja e karakteristikave të bimësisë e shpërndarjes së saj në vëndin tonë
na nxit për të krĳuar një marrdhënie më paqësore me mjedisin dhe mbrojtjen e
ekosistemve.
Ndotja e ujit
Uji përbën pjesën më të madhe të planetit,i cili mbulon tre të katërtat e sipërfaqes
së Tokës(oqeane,dete,liqene,lumenj),ai gjëndet edhe në koren e ngurtë të Tokës,në
atmosferë,pjesë e rëndësishme në trupin e gjallesave, e bimëve.Uji është i përbërë
nga mikro organizma.Ai ndotet në mënyrë natyrale, në qoftë se sasia e oksigjenit
zvogëlohet e sasia e sentimentit rritet në një nivel të tillë që dekompozimi aerobik
nuk mund të vazhdojë,bakteret e tjera që jetojnë në mungesë të oksigjenit zëne vëndin
e tyre dhe vazhdojne të ushqehen me sentimentin , produkti nuk është i pëlqyeshëm
,uji mban eren e vezëve të prishura sepse përmban gaz sulfhidrik(H2S) ; (CH4) duke
e kthyer liqenin në mocal.përveç ndotësve natyrore në ujë ka edhe ndotës të tjere
nga veprimtaria e njeriut.Shkarkimi i lëndëve larese ne lumenj apo prrenj,i mbetjeve
urbane,i pesticideve janë faktor të tjerë ndotës.Një burim tjeter i ndotjes biologjike
e kimike përbëjnë edhe ujrat e zeza dhe mbetjet industriale,mbetjet urbane etj. Rol
teper ndikues në ndotjen kimike te ujrave ka edhe shiu acid,që formohet si rezultat
i tretjes se gazit sulfurorSO2,e gazit karbonik CO2 duke rritur pH e ujit të shiut.
Ndotje tjeter është edhe ndotja termike e ujrave e cila ka të bëj me shkarkimet që
rrisin temperaturen e ujit,duke zvogeluar tretshmërinë e oksigjenit ne ujë e dëmtuar
gjallesat që jetojne aty.Në ujin e përbërë me metalmerkurë jetojnë peshqit të cilët
e marrin atë në saj të ushqimit e velzave,njeriu konsumon këta llojë peshqish dhe
priret të helmohet me merkur. Ndotja e ujit shkakton shumellojshmeri semundjesh,
demton gjallesat dhe ne duhet te kujdesemi që uji të mos ndotet dhe shfrytëzohet
pa kritere.
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Zgjidhjet e mundshme të problemit
Uji si burim me më vlerë i jetës në tokë duhet të ruhet nga rreziku i ndotjes dhe i keq
menaxhimit.Përgjegjësit kryesor janë njerëzit të cilët duhet të mos hedhin mbetjet
urbane,lëndët larëse (detegjentet),pesticidet në prrenj e lumenj.Ujrat e zeza duhet të
përpunohen,fabrikat të vendosin filtra para derdhjes në lumenj.Krĳimi I impjanteve
për riciklim e filtrim.Më e rëndësishme është se nuk duhet të derdhet naftë në dete
sepse shkatërron cdo gjallesë dhe është shumë e vështirë, dhe e kushtueshme
pastrami nga kjo ndotje.
Ndotja e tokës
Në tokë jetojnë një shumëllojshmëri gjallesash e bimësh.Zhvillimi teknologjik
ka rritur ndjeshëm shfrytëzimin e mjedisit për të plotësuar nevojat dhe lehtësuar
jetesën .Shpyllëzimi pa kriter për ndërtim ose kullota përbën një shqetësim,hedhja
e mbetjeve në vënde jo të percaktuara,hedhja e materialeve kontaminuese ose
groposja e tyre,derdhja jo ne gropa skeptike,përbën një problem në mjedis.Fabrikat
e përpunimit të lëkurës,të gurit gëlqeror,përpunimit të naftës etj;janë të rrezikshme
për mjedisin.Ndotja e mjedisit,bimësisë ndikon në jetën e njeriut dhe gjallesave të
tjera.ky ndikim shfaqet me shumëllojshmeri sëmundjesh dhe mutacionesh.
Zgjidhjet e mundshme të poblemit
Për një të ardhme më të shëndetëshme ne duhet të shfrytëzojmë mjedisin,të nderojmë
dhe të krĳojmë, pa e cënuar vazhdimsinë e jetës në të.Mjedisi nuk është vetëm
hapsira jonë,ndaj duhet të përpiqemi që mbeturinat të mos kthehen në burim dhe
t’i grumbullojmë sipas disa rregullave .Shfrytëzimi i tokës në buqësi zë një vënd
të rëndësishëm dhe përdorimi i plerave kimik,pesticideve duhet të jetë në vlera të
lejueshme.Fabrikat e perpunimit të lëkurës,naftës,gurit gëlqeror nuk duhet të lejohen
në qëndra të banuara.Pesticidet apo lëndët radioaktive nuk duhet të groposen.
Ndërtimet duhet të kontrollohen dhe të lejohen në bazë të rregullave.Mbjellja e sa
më shumë bimëve zvogëlon problemin duke rritur jetëgjatësinë e planetit tonë.
Hollimi i shtresës së ozonit
Ozoni(O3),është një gaz që ndodhet në statosfere mes 10 – 50 Km mbi siperfaqen e tokës.
Kjo shtresë kryen funksionin e filtrimit të rrezeve të dëmshme të diellit.Në stratosferë
një sasi e vogël e ozonit prodhohet në mënyre konstante,e cila duhet të qëndroje e
pandryshueshme,por substancat e rrezikshme futen në atmosferë në shtresen e ozonit
duke e shkatërruar atë.
Zgjidhjet e mundshme të poblemit
Mënyra e vetme për mbrojtjen e shtreses së ozonit është ndalimi i emetimit në
atmospferë të substancave të dëmshme.Përdorimi i produkteve të etiketuar si
“miq të ozonit”,zvogëlimi i përdorimit të produkteve që përmbajnë substancë të
dëmshme,kontolli periodik i filtrave,pasurimi me oksigjen i ajrit.Mbjellja e pemeve
pasuron ajrin me oksigjen dhe ndihmon në ripërtëritjen e shtresës së ozonit duke
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mos lejuar rritjen e temperaturave dhe shkrirjen e akullnajave.
Riciklimi i mbetjeve
Riciklimi është një proçes ku mbetjet perpunohen në produkte,material ose substancë
për qëllime paqësore ose jo.Të planifikosh një sistem efiktiv riciklimi është një tjetër
problem,ai duhet te ndërtohet si një sistem kompleks ku të futen teknologjitë e reja.
Për ta bërë sa më të thjeshtë këtë proces dhe ripërfitimin e materialeve duhet vën në
funksion grumbullimi i diferencuar dhe ne bashkepunim me organizmat shtetërore.
Zgjidhjet e mundshme të problemit
Përmirësimi i teknologjisë,zgjedhja e materialeve të reja si lëndë e parë për
riciklim.Rëndësi ka piketimi i vendburimeve të mbeturinave ,niveli i mire
kulturor,arsimor,marrja e informacionit të nevojshem për diferencimin e
mbetjeve,krĳimi i politikave nxitëse për riciklim dhe krĳimi i ligjeve.Sistemi i
mbledhjes dhe i transportit mund të realizohet në bashkëpunim me donator,investitorë
apo organizata të ndryshme.Skema e grumbullimit dhe përpunimit duhet të jetë
bindëse e hartuar me një transparence të lartë.Lëndët e perpunuara të kalojne në
produkte në funksion të shoqërisë e mjedisit.Efekti i riciklimit nuk do të ndihet
vetëm në mjedis,por edhe në ekonomi me rritje të ndjeshme të saj.
Atë që natyra e krĳoi për dekada është në duart tona.
Misioni ynë i përbashkët është mbrojtja dhe jetëgjatësia e planetit tonë.
Referenca
Teknologji bërthamë klasa e XII.
Shkencë klasa e XII.
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Bashkëpunimi me prindërit, avantazhet dhe kujdesi në këtë bashkëpunim
Elda Rrëza
Gjimnazi “Miti Zoi Zaka” Divjakë
Abstrakt
Edukimi është i domosdoshëm për çdo qenie njerëzore që nga lindja, për të rritur cilësinë e
jetës së tĳ individuale dhe shoqërore. Megjithëse njerëzit mund tëjenë autodidakt, ata patjetër
kanë nevojë për dikë tjetër për ti edukuar. Arsimimi më i rëndësishëm vjen me familjen sepse
familja është thelbi i llojit të arsimit. Prandaj, është shumë e rëndësishme të flitet për rolin e
familjes në arsim së bashku me rëndësinë e arsimit. Jam munduar të përgatis një referat që
mendoj se duhet të lexohet nga të gjithë ata që kujdesen për arsimin. Një numër gjithnjë në
rritje i hulumtimeve tregon se ndërtimi i partneriteteve efektive midis prindërve, familjeve
dhe shkollave për të mbështetur të nxënit e fëmĳëve çon në përmirësimin e rezultateve të të
nxënit. Prindërit janë edukatorët e parë dhe të vazhdueshëm të fëmĳëve të tyre. Hulumtimet
gjithashtu tregojnë se cilësia e mësuesve, duke përfshirë standardet dhe trajnimet në
angazhimin prindëror, është e rëndësishme për lehtësimin e angazhimit efektiv të prindërve.
Ndihma për një fëmĳë në nivele të ndryshme është objektivi kryesor i integrimit të shkollës
dhe familjes. Përveç kësaj, një zgjidhje e tillë është gjithashtu e dobishme për prindërit,
punonjësit e arsimit dhe ndonjëherë edhe për mjedisin më të gjerë.
Fjalët kyçe: Familja , shkolla, bashkëpunimi mes shkollës dhe familjes.

Hyrje
Një ndër metodat më të përmendura dhe më të zbatuara ne zhvillimin e sotëm arsimor
për arritjen e rezultateve maksimale të përvetësimit te programit mësimor nga nxënësit
e të gjitha niveleve është bashkëpunimi me prindërit.Ky koncept është studiuar dhe
është zhvilluar aq sa kemi edhe fazën më të zhvilluar të saj që është “shkolla qendër
komunitare” për bashkëpunimin e ngushtë të tre komponentëve,shkollë-komunitetprindër ku përsëri vendin kryesor e zë bashkëpunimi me prindërit.
Vënien e theksit në bashkëpunimin me prindërit që nga udhëzimet e ndryshme
të Ministrisë së Arsimit e shikojmë dhe në mënyrat e ndryshme të marëdhënies
së shkollës me prindërit nga metodat e zakonshme siç janë interesimi i prindit në
shkollë duke takuar mësuesit dhe drejtuesit e saj deri në zbatimin e udhëzimeve të
fundit siç janë marja pjesë e prindërve në orë mësimi, në orët e hapura mësimore etj.
Sa i përket efektit të shkollës dhe familjes, ka katër skenarë të ndryshëm:
I pari lidhet me një situatë kur prindërit duhet të plotësojnë një sistem të
pamjaftueshëm shkollor. Në këtë rast, klasat e mbipopulluara, mungesa e mjeteve
mësimore, pamjaftueshmëria e sistemit arsimor dhe zbatimi tepër i përpiktë i
një kurrikula bërthamë nga mësuesit, shpesh shkaktojnë që një nxënës të ketë
vështirësi në të mësuar ose probleme të sjelljes.Prindërit e angazhuar përpiqen te
mbushin këto boshllëqe me mënyra të ndryshme në dobi të fëmĳës.
Skenari i dytë është krejt e kundërta: stafi i shkollës është i përfshirë në ndihmën
e fëmĳës që vjen nga një familje jofunksionale. Prindërit janë të pamundur për sa
i përket rritjes së fëmĳës; kështu ata nuk i plotësojnë nevojat themelore të fëmĳës,
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si ato emocionale, ashtu edhe ato materiale. Në një rast të tillë, mësuesi mund të
marrë detyrat prindërore, të motivojë nxënësin të mësojë dhe ofrojë mbështetje.
Në skenarin e tretë, që duket të jetë më tragjik në lidhje me pasojat për nxënësin,
si familja dhe shkolla janë jofunksionale dhe kështu nuk janë në gjendje të marrin
rolet e tyre bazë. Nevojat e tĳ mbeten të pakënaqura. Fëmĳa pastaj mund të
marrë ndihmë nga institucione të tjera shtetërore ose nga organizata joqeveritare
bamirëse si shoqatat, fondacionet, qendrat e komunitetit. Edukimi dhe kujdesi
prindëror ofrohen nga psikologët, edukatorët ose vullnetarët.
Nga këndvështrimi i nxënësit, skenari i katërt është më i dëshirueshmi. Në këtë
rast, ka një angazhim dhe bashkëpunim të përbashkët pozitiv midis shkollës
dhe familjes, duke rezultuar në një mbështetje shumëdimensionale në fushën e
arsimit dhe edukimit.
Sot po luftojmë me një numër në rritje të problemeve të sjelljes dhe prindërit duket
se janë gjithnjë e më të pafuqishëm. Atyre u mungojnë aftësitë dhe njohuritë për të
adresuar problemet që prekin fëmĳët e tyre. Krĳimi i mundësive për të integruar
shkollën dhe familjen në mënyrë që secili të mund të mbështesë tjetrin për të
mirën e fëmĳës dhe familjes së tĳ është një ide me vlerë. Është një përgjegjësi,
madje një detyrim, që të korrespondojë me proceset arsimore që kurrë nuk do të
përfundojnë si individualisht apo globalisht.
Një jetë njerëzore mund të dëshmojë standarte të jetesës shumë të ndryshme, sepse
sot është më e lehtë për të hyrë dhe përpunuar informacionin. Teknologjitë që nuk
mund të imagjinojmë njëzet vjet më parë, tani u bënë pjesë shumë e rëndësishme
të jetës sonë. Është e qartë se sidomos fëmĳët duhet të marrin një proces edukimi
efektiv dhe të saktë për të hyrë në këtë ndryshim të shpejtë.
Inteligjenca nuk është faktori i vetëm që ndikon në suksesin në arsim! Gjëja e
rëndësishme është aftësia për të përdorur inteligjencën mbi gjërat e duhura në
një mënyrë efektive. Në këtë pikë, karakteristikat e personalitetit dhe zakonet e
një individi kanë shumë rëndësi. Kjo temë është mjaft e rëndësishme, si dhe është
një çështje shumë e ndjeshme. Rëndësia e arsimit bazohet në kërkesën për rritjen
e cilësisë së jetës së njeriut dhe zhvillimin e pafund për një botë më të jetueshme.
Rëndësia e familjes bazohet në faktin se në të vërtetë ajo është baza e një edukimi të
mirë. Për të formuar një individ të suksesshëm, inteligjent dhe kreativ, prindërit e
tyre duhet të edukohen dhe të ndërgjegjësohen. Për shkak se fëmĳët që po rritim do
të jenë prindërit e së nesërmes, nuk duhet ta harrojmë kurrë rëndësinë e edukimit.
Të gjithë prindërit duan që fëmĳët e tyre të jenë një individ i dobishëm për veten dhe
mjedisin e tyre. Pra, le të flasim për rëndësinë e prindërve në arsim dhe për rritjen e
fëmĳëve të arsimuar.
Ky referat do te përqëndrohet në këto hapa kryesore:
A) Familja - rëndesia,çfarë mëson fëmĳa ne familje,detyrat e prindit ndaj fëmĳës,rritja
e punës së prindit për të qenë sa më i aftë të ndihmojë fëmĳën në të gjitha fushat
B) Shkolla - rëndësia, çfarë mëson nxënësi në shkollë,detyrat e mësuesit ndaj
nxënësit,rritja dhe plotësimi i gjithanshëm i mësuesit për ti dhënë nxënësit njohuritë
e nevojshme dhe plotësuese në të gjitha fushat
C) Shkolla dhe familja
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Plotësimi i kushteve per bashkëpunim
A) Avantazhet e bashkëpunimit të shkollës me prindërit janë të shumta
.Përpara se të kalojmë te bashkëpunimi i prindërve me shkollën duhet të njohim dhe
bindemi qartësisht për punën që duhet të bëjë secila palë veçmas me nxënësit.Kështu
puna e prindit me fëmĳën në lidhje me përgatitjen e tĳ mësimore duhet të jetë në një
shkallë të konsiderueshme.
prindi e ka fëmĳën në shtëpi në momentet më efikase të periudhës ditore.
prindi duhet të punojë me fëmĳën e tĳ për ta ndarë dhe për ta përdorur me efikasitet
të gjithë kohën në të cilën fëmĳa ndodhet në shtëpi.Në këtë kohë futen të ushqyerit
e fëmĳës, koha e shlodhjes dhe koha e lirë, koha e përgatitjes së mësimeve si edhe
pjesëmarrja e tĳ në vepritari të tjera.
Hulumtimet tregojnë se 65% e zhvillimit të personalitetit të fëmĳëve ndodhin midis
moshës 0 - 6 vjeç. Ky hulumtim ri-thekson rëndësinë e familjes në zhvillimin e
personalitetit të fëmĳës!
Pra, çfarë lloj efektesh pozitive apo negative kanë familjet për fëmĳën?
Në periudhën parashkollore, trajnimi dhe interesi i familjes është i rëndësishëm
për fëmĳët. Në periudhën parashkollore 0-6 vjeçare, fakti që familja është në një
qëndrim pozitiv ndaj fëmĳës dhe për të rritur fëmĳët e tyre të vetëdĳshëm dhe të
ndërgjegjshëm, po tregon se ëeshtë një faktor kyç për një sukses të qëndrueshëm
në periudhën shkollore. Përkundrazi, dihet se fëmĳët problematikë nuk janë të
suksesshëm në jetën e shkollës. Fëmĳët me personalitet dhe probleme të sjelljes
mund të përjetojnë probleme adaptimi kur fillojnë shkollën. Prindërit duhet të
kontrollojnë që fëmĳët e tyre të përmbushin përgjegjësitë e tyre. Fëmĳët duhet të
mbështeten në periudhën parashkollore dhe në periudhën e moshës shkollore. Ata
mund të kontrollojnë detyrat e tyre, duke bërë aktivitete edukative së bashku, duke
ndihmuar ne pregatitjen e detyrave te tyre e kështu me radhë.
Zhvillimi psikosocial (zhvillimi social-emocional) i fëmĳëve duhet të monitorohet
nga prindërit dhe ata të jenë të vetëdĳshëm për këtë çështje. Sipas teorisë Erickson,
zhvillimit psikosocial, ka qëllime zhvillimore dhe konflikte zhvillimore të të gjitha
moshave. Erickson ndan jetën njerëzore në 8 faza në aspektin e zhvillimit psikosocial
dhe argumenton se konfliktet e çdo faze duhet të zgjidhen me sukses. Konfliktet
emocionale të pazgjidhura të secilës fazë do të pasqyrohen në të ardhmen dhe deri
në gjetjen e një zgjidhjeje do të bëhen probleme të personalitetit. Në këtë drejtim,
rëndësia e familjes bëhet akoma më e dukshme.
Modeli multi-faktorial i dhuntisë nga Franz Mönks tregon se zhvillimi i talenteve
të shquara në një fëmĳë varet jo vetëm nga faktorët individualë të brendshëm (si
motivimi, kreativiteti dhe aftësia intelektuale), por edhe tek faktorët e jashtëm
mjedisorë, duke përfshirë shokët, shkollën dhe familjen. Interesat e nxënësve të
talentuar janë ndër faktorët me të cilët është e mundur të parashikohen arritjet e tyre.
Këto të fundit janë rezultat i ndikimeve të edukimit dhe prindërve - me fjalë të tjera,
ndikimet shkollore dhe familjare.Duhet të kihet parasysh se mjediset familjare dhe
shkollore mund të ndikojnë në personalitetin e një fëmĳe të talentuar si pozitivisht
edhe negativisht.
Familja është një faktor shumë i rëndësishëm që ndikon në mënyra nga më të
ndryshmet në formimin dhe zhvillimin e gjithanshëm të fëmĳës. Për Mönks, familja
është hapësira e parë dhe themelore për zhvillimin e një fëmĳe të talentuar; është
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familja që, përveç edukimit, formëson vlerat dhe personalitetin dhe nxit zhvillimin
intelektual.
Mjedisi në familje, sjellja dhe komunikimi midis pjesëtarëve të saj,ndikon ne mënyrë të
pashmangshme dhe direkte, në formimin edukativ dhe kulturor të fëmĳës,kështuqë
prindërit duhet të kënë parasysh këtë faktor mjaft të rëndësishëm në formimin dhe
në zhvillimin e intelektit të fëmĳës së tyre. Ne gjithashtu duhet të ndajmë diçka rreth
rëndësisë së komunikimit në zhvillimin e fëmĳës.
” Sa më e madhe aftësia e anëtarëve të familjes për të kuptuar njëri-tjetrin, për të
interpretuar sjelljen e tyre dhe për të perceptuar pritjet e tyre, aq më shumë fëmĳa
do të ketë aftësinë më të mirë për të komunikuar. Aftësia e komunikimit është e
rëndësishme jo vetëm në arsimin akademik, por është një aftësi e rëndësishme që i
jep individit një avantazh në çdo fazë të jetës. Pranoni fëmĳët tuaj pa kushte dhe mos
i gjykoni ata në mënyrë që të komunikoni mirë me fëmĳët. Kjo do të rrisë tendencën
dhe vullnetin e tyre për sjellje pozitive”.(MentalUP)
Prindi duhet të jetë i qartë në veten e tĳ për bashkëpunimin e shkollës me
familjen,çfarë kupton ai me këtë bashkëpunim dhe a është i bindur ai në pranimin
e këtĳ bashkëpunimi.Nqse prindi është plotësisht i qartë dhe i bindur në këto që
përmendëm atëherë ai duhet të punojë dhe për ngritjen e gjithanshme të tĳ,me
qëllim që ai të jetë sa më i aftë për të ndihmuar në radhë të parë fëmĳën e tĳ,por
edhe për të plotësuar sa më mirë kushtet nga ana e tĳ për dhënien e një kontributi
maksimal,në bashkëpunimin dhe integrimin e shkollës me familjen.Prindi duhet
të ketë të qartë se ashtu si mësuesi përgatitet pafundësisht për zhvillimin dhe
zgjerimin e njohurive të tĳ shkencore në dobi të nxënësit, ashtu dhe ai duhet të
punojë për të zhvilluar sa më shumë aftësitë e tĳ në mënyrën e të sjellurit dhe të
komunikimit me fëmĳën e tĳ, si dhe për ta ndihmuar atë në mënyrë specifike në
të gjitha fushat ku fëmĳa e dëshiron këtë ndihmë. Marrëdhëniet midis shkollave
dhe familjeve dhe përfshirja e prindërve në procesin arsimor kanë një ndikim të
madh në potencialin e zhvillimit të fëmĳës dhe arritjet e tĳ.
Kujdesi i prindit për zbatimin e këtĳ programi do të bëjë që fëmĳa të ndihet i
plotësuar në të gjithë komponentët përsa i përket kohës së të qënit të tĳ në familje
duke pritur me qetësi dhe pozitivitet shkuarjen në mësim në ditën pasardhëse.
E konsideruar gjerësisht, angazhimi prindëror përbëhet nga partneritete midis
familjeve, shkollave dhe komuniteteve, duke rritur ndërgjegjësimin prindëror për
përfitimet e përfshirjes në edukimin e fëmĳëve të tyre dhe duke u dhënë atyre
aftësi për ta bërë këtë. Hulumtimet kanë treguar se angazhimi prindëror (i llojeve
të ndryshme) ka një ndikim pozitiv në shumë tregues të arritjeve të nxënësve,
duke përfshirë:
Pikët më të larta në rezultatet e testimit
Regjistrimi në programet e nivelit të lartë dhe në klasat e avancuara
Niveli më i ulët i braktisjes së fshehtë
Nivele të larta të diplomimit
Një mundësi më e madhe për fillimin e arsimit të lartë.
Përtej arritjeve arsimore, angazhimi prindëror lidhet me tregues të ndryshëm të
zhvillimit të nxënësve. Kjo përfshin:
Aftësi më të mira sociale
Përmirësim i sjelljes
Përshtatje më e mirë në shkollë
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Rritja e kapitalit social
Një ndjenjë më e madhe e kompetencës personale dhe efikasitetit për mësim
Angazhim më i madh në punën e shkollës
Një besim më i fortë në rëndësinë e arsimit.
Në ditët e sotme, familjet kanë nevojë për mbështetje në këtë drejtim. Përpjekjet për
të rivendosur autoritetin e shkollave si një institucion arsimor dhe edukues, si dhe
për t'i themeluar ato si burime shtesë për familjen, kontribuon në përmirësimin e
mirëqenies së të dy këtyre mjediseve.
Marrëdhëniet e partneritetit midis prindërve dhe mësimdhënësve kanë një ndikim
pozitiv në zhvillimin e fëmĳës, si dhe në edukimin e tĳ. Komunikimi dhe mirëkuptimi
i mirë ndërmjet dy mjediseve u lejon atyre të plotësojnë nevojat e fëmĳës dhe familjes
së tĳ në një mënyrë më efikase. Është thelbësore që të edukohen mësuesit dhe t'i bëjnë
ata të kuptojnë nevojën për një integrim dhe bashkëpunim të tillë (Sewell, 2012).
B) Nga ana tjetër kemi shkollën ,Institucionet arsimore, me qëllim që të punojnë mirë
dhe me besnikëri të përmbushin rolet dhe detyrimet e tyre, duhet të marrin masa
për të bashkëpunuar me prindërit .Ky fakt duket të jetë i pamohueshëm. Ndikimi i
kombinuar i familjes dhe shkollës në formimin e personalitetit dhe aftësive të fëmĳës
është i padiskutueshëm dhe konfirmohet nga studime të shumta.
Arsimi është proces i të mësuarit të përgjithshëm dhe të personalizuar të mësimdhënies
që i mëson njerëzit mbi mënyrën më të mirë për të jetuar. Arsimi synon të ndryshojë
dhe zhvillojë sjelljen e individit në një mënyrë të qëllimshme dhe të përshtatshme me
parime të përcaktuara.
Pjesa tjetër e rëndësishme që ndikon në mënyrë direkte në plotësimin e bagazhit
mësimor edukativ të nxënësit është mësimdhënia në shkollë e cila është e varur nga
puna që bën mësuesi ndaj tĳ.Që mësuesi të kryejë punën e tĳ në mënyrën më të arrirë
duhet që ai të përmbushë të gjitha kriteret dhe standardet e plotësimit të tĳ nga ana
profesionale.Mësuesi duhet të ketë një përgatitje të lartë shkencore për lëndën që ai
jep.Kjo bën që nxënësi të fitojë koncepte të qarta dhe të drejta për lëndët përkatëse.
Pyetja: Cili është roli i mësuesit ?
Përgjigjja: Roli i mësuesit është të ndihmojë nxënësit të konkretizojnë
konceptet që mësojnë në lëndët shkollore nëpërmjet prezantimeve dhe shpjegimeve
në klasë. Gjithashtu mësuesit duhet të përgatisin mësimet, testimet, të takohen me
prindërit e nxënësve dhe të bashkëpunojnë me stafin e shkollës. Të jesh mësues nuk
do të thotë vetëm të shpjegosh, mësuesit e sotëm kryejnë disa role njëkohësisht; ata
mbajnë rolin e një prindi të dytë, mbajnë qetësi në klasë, janë modeli i nxënësve kur
të rriten, janë udhëheqës të nxënësve dhe shumë të tjera.(portali shkollor)
Gjithashtu mësuesi si një si një edukator dhe shpërndarës i dĳes nuk duhet të
reshtë kurrë së përgatituri çdo ditë,të zgjerojë njohuritë e tĳ të jetë i aftë të përgatisë
breza me dĳe dhe njohuri jo vetëm shkencore por dhe per tu bërë një qytetar i denjë
për shoqërinë.
Për këtë ai duhet të plotësojë disa standarde,të përgjithshme dhe të lëndës të
cilat karakterizojnë mësuesin bashkëkohor i cili synon të arrĳë dhe formojë nxënës
që janë aktive në shoqërinë demokratike,në një ekonomi të zhvilluar të tregut dhe
janë të përgatitur për bashkëjetesën europian edhe më gjerë.Shkurt, këto standarde
sintetizojnë kërkesat kryesore të sotme të shoqërisë ndaj mësuesve (standardet e
përgjithshme të mësuesit)
Këto standarde janë:
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1- Përgatitja shkencore
2-Kompetencat themelore
3-Zhvillimi profesional
4-Njohja dhe zbatimi i dokumentacionit arsimor
5-Mësimdhënia dhe nxënia
6-Përkujdesja për nxënësit me vështirësi në të nxënë
7-Vlerësimi i të nxënit
8-Mësuesi si anëtar aktiv i organizmave në institucion
9-Bashkëpunimi me komunitetin
10-Etika dhe sjellja
C) Bashkëpunimi shkollë – familje
Cilat janë disa nga alternativat dhe zgjidhjet që ofrojmë ne për rritjen dhe forcimin e
këtĳ partneriteti:
Organizmat ne shkollë (qeveria e nxënësve,këshilli i prindërve apo i klasës,bordi
i shkollës) a funksionojnë vërtet në nivelin që kërkon koha?Çfarë mund të bëjmë
ne që ato të jenë në nivelin funksional dhe ti shërbejnë forcimit.
Në “Shkolla qendër komunitare” a u arritën rezultatet e kërkuara?A ofrojmë
ne mundësi për të tërhequr komunitetin në oraret e mundshme (pas procesit
mësimor)?
A ofrojmë mundësi argëtimi, shlodhje në formën e veprimtarive të ndryshme që
nxisin pjesëmarrjen e komunitetit(familja)?
Sa pjesëmarrës i bëjmë ne prindërit në aktivitetet e zhvilluara?
Mendoj që përqëndrimi në çështjet e sipërpërmendura nga ana jonë por jo vetëm
(institucionet përkatëse të arsimit,Bashkia,Bizneset) do të rriste interesin e familjes
dhe komunitetit ndaj institucionit “shkollë”
Përfshirjen e prindërve në modulet shkollore si specialistë kur ata e mbulojnë nje
fushë të caktuar
Përfshirjen e institucioneve të tjera në orë të veçanta në ambientet e shkollës
Nga ana tjetër,përfshirja e nxënësve në aktivitetet në ndihmë të komunitetit me
qëllim sensibilizimin,përfshirjen e tyre në zgjidhje situatash problemore.
Takime sensibilizuese të shkollës në komunitetin me qëllim nxitjen dhe
promovimin e shkollës si i vetmi institucion ku meren dĳe të sigurta.
Përmbledhje
Ndikimi i kombinuar i familjes dhe shkollës në formimin e personalitetit dhe aftësive
të fëmĳës është i padiskutueshëm dhe konfirmohet nga studime të shumta.
Inkurajimi i prindërve dhe përkrahja për aktivitetet e mësimit në shtëpi të
kombinuara me përfshirjen e prindërve në shkollim është kritike për edukimin e
fëmĳëve E konsideruar gjerësisht, angazhimi prindëror përbëhet nga partneritete
midis familjeve, shkollave dhe komuniteteve, duke rritur ndërgjegjësimin prindëror
për përfitimet e përfshirjes në edukimin e fëmĳëve të tyre dhe duke u dhënë atyre
aftësi për ta bërë këtë.
Kur një fëmĳë fillon arsimin, një institucion arsimor bëhet mjedisi që nxit zhvillimin
e intelektit dhe nxitjen e proceseve njohëse dhe mësimore. Detyra e shkollës nuk
konsiston në zëvendësimin e rolit të familjes, por duke e mbështetur atë në disa
nivele. Çelësi i zhvillimit harmonik të fëmĳës është qëndrueshmëria dhe aftësia për
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të vendosur kufij dhe norma të përshtatshme. Vlen të përmendet se shkolla mund
të mbështesë familjen dhe anasjelltas, pasi është një proces dyanësh. . Ndër metodat
më interesante të integrimit është ftimi i prindërve për të marrë pjesë në klasa si
specialistë. . Prindërit mund të përfshihen në aktivitete ekologjike ose fushata
bamirësie që mbështesin mjedisin lokal, organizojnë shfaqje teatrore.
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Speciet e kërcënuara si rezultat i ndotjes ekologjike me origjine njerëzore
Anila (Qose)Jongari
Mësuese Biologji- Kimi, Gjimnazi “Miti Zoi Zaka”Divjakë
Abstrakt
“Ekologjia është studimi shkencor i ndërveprimit midis organizmave të gjallë dhe mjedisit të
tyre”.Nje ndërveprim midis organizmave dhe mjedisit të tyre qëështë qëllimi i këtĳ studimi.
Por shpeshhere organizmat nuk arrĳnë të ndërveprojnë me mjedisin e tyre për shkak se ky
mjedis i tyre nuk është më i përshtatshëm për to.Shumë faktorë të jashtëm kanë ndikuar në
ndryshimin e habitateve dhe ekosistemeve në të cilat këto organizma siguronin vazhdimësine
e tyre.Ndryshimi i ekosistemeve dhe habitateve sjell si rrjedhojë edhe ndryshimin e jetesës së
gjallesave në to dhe shpeshhere kjo sjell edhe zhdukjen e specieve.Një reaksion zinxhir i tille
mund të kete shume shkaqe,disa prej tyre mund të jene natyrore por me i rëndësishmi e më
i konsiderueshmi është efekti human,njeriu.Njeriu kapasur nje impakt shumë të madh në
vazhdimësine e organizmave.Ky impakt deri tani në Shqipëri sipas specialistëve mendohet të
jetë:rreth 122 llojë rruazoresh(27 gjitare,89 shpende,6 peshq)dhe 4 llojë bimësh në këto 25 vitet
e fundit mendohet të kenë humbur mbi 50% te popullates së tyre,tendencë qëështë në rritje.
Numri i llojeve të rruazoreve të përfshire në listën e llojeve të kërcënuara pritet të ketë arritur
në afro 273 ose 36% të rruazoreve në të gjithë vendin.Sipas specialistëve të mjedisit ritmi i
humbjeve të biodiversitetit në Shqipëri dhe numri i llojeve të njohur që rezultojnë të zhdukur
gjatë këtyre 50 viteve të fundit mendohet të jetë nga më të lartët nëevropë.4 lloje gjitarësh janë
zhdukur plotësisht ndërsa 17 lloje shpendësh nuk folezojnë më në territorin e vëndit tonë.
Prishja e habitateve ka ndikuar direkt në jetën dhe riprodhimin e kolonive të vecanta.

Hyrje
Laguna Kune-Vain
Laguna Kune-Vain shtrihet në perëndim të qytetit të Lezhës.Ajo ka një siperfaqe
prej 2200 ha,nga të cilat ne 200 ha jane mbuluar me bimësi pyjore.1900 ha sipërfaqe
ujore,100 ha janë sipërfaqe bujqësore e urbane.Mjediset lagunore janë nga
ekosistemet me produktive ne te gjithe botën e gjalle,për arsye se ndihmojnë në
pastrimin e mjedisit dhe luajnë një rol jetik në kontrollin e cikleve të ujit në natyrë.
Sistemi lagunor Kune-Vain është pjesa e ultërsirës bregdetare të Shqipërisë,ka afërsi
me detin,ka klimë mesdhetare.Nga vrojtimet e bëra del se zona merr mesatarisht
2547 orë diell në vit,me një numër mesatar prej 231 ditë në vit.Ererat në dimër arrĳnë
shpejtësine mesatare 5.5-5.8m/sek,temperaturat mesatare të ajrit që ndryshojnë në
kufijtë prej 6.9 gradë C ne janar deri 24 grade C në gusht,reshjet(ne forme shiu)kapin
vlera prej 1463 mm në vitë.
Ujërat me kripshmërine më të madhe në vënd
Nga elementet hidrologjike të studiuar për këtë lagunë jane:Temperaturat e ujit është
17 grade C (mesatare shumevjecare).Kripshmëria e ujerave është 36.3-39%,shifra që
tregojnë për përqindje relativisht të lartë.Ky tregues ka ndikuar edhe në perqindjen
e kripshmerise në toka përreth,
për rrjedhojë,edhe në florë e faunën që zhvillohet në të.Tipet e tokave,që hasen në
lagunë janë aluvionale,ranore të dunave,të kripura dhe kënetore.Pra në sistemin
lagunor Kune-Vain haset një kompleks i tërë faktoreve mjedisore që kanë reflektuar
në treguesit faunistike dhe floristike.Nga studimet e kryera del që në lagunë rriten
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rreth 196 llojë shpendesh që zënë rreth 60% të faunës prej ku 59 llojë shpendesh janë
të përhershëm,65 lloje dimërore,51 lloje verore dhe rreth 21 lloje janë të rastësishem.
Nga shpendet dimërues rendesi të vecante paraqisin atë të ujit.
Zona me bimësi të pasur
Në vegjetacionin pyjor të lagunës këto shoqërime zënë rreth 10% e sipërfaqes
totale.Përhapje më të gjërë kanë shoqërime pyjore me specie mbizotëruese si Alnus
glutinosa dhe Fraxinus angustifolia.Në këto shoqërime dallohen qartë katet e
bimësisë ku përveç specieve të përmëndura më lart marrin pjesë edhe sasi më të pakta
të specieve “Ulmus minor”,”Quercus robur”, “Populus alba”etj.Lartësia e drureve
të mbetur pa dëmtuar shkon deri në 20m.Kati shkurror është i dëndur ku marrin
pjesë një numër i madh speciesh.Me vlera më të larta të sasimbuluese janë “Rubus
ulmifolius”,”Crataegus monogyna”,”Raso sempervirens”,”Tamarix dalmatica”etj.
Nga shoqërimet e tjera bimore mbizotëruese mundë të përmendim ato të specieve
“Populus alba” dhe të specieve të gjinisë “Pinus”.Nga këto shoqërime ato të specieve
të gjinise Pinus përfaqësohen nga llojet e pishave bregdetare të mbjella në vitet 70.Në
këto shoqërime kati i shkurreve dhe i barishteve paraqitet mjaft i varfër.
Vegjetacioni pyjor i dëmtuar
Në ngastra të veçanta sidomos në lagunën Vain vegjetacioni pyjor ka pësuar shumë
dëmtime në vitet e fundit.Regjimi ujor ka pësuar ndryshime duke shkuar drejt
përkeqësimit,gjuetia pa kriter dhe me mjete të ndaluara e peshkut dhe e shpendeve
ka çuar në një pakësim të tyre.Lëvizjet masive e ndërtimet e pa kontrolluara gjithnjë
kanë ardhur duke u rritur. Raportet e mesipërme mjedisore në këtë kompleks lagunor
janë përkeqësuar cka po bën që laguna të humbas vit pas viti vlerat e saj.Komuniteti
që e qarkon e ka burim jetese këtë lagunë dhe me të drejtë ndihet i shqetësuar se
gradualisht po e humbet atë.Shqetësimi është edhe tek qytetarët e Lezhës e Shegjinit
tek intelektualet,shkencetarët,tek të gjithë ata që e njohin lagunën e Kune-Vainit.
Ajo çfare ka mbetur përsëri ka vlera ato duhen ruajtur e mirëadministruar për
një punë të mirë kurrë nuk është vonë në hapat e parë ne kete drejtim:Vendosje
të sovranitetit mbi territorin e lagunes,administrate profesionale e cila tu përgjigjet
kërkesave që ka ky mjedis për menaxhim profesional të integruar,pjesëmarrje e
komuniteteve vëndore në vendimmarrje dhe zbatim të projekteve,investim ne
kryerje të veprimtarive për përmirësimin e regjimit ujornë përmirësimin e kushteve
për faunën e florën,infrastrukturen,etj.
Laguna e Karavastasë
Pas pak vitesh nuk do të kemi më pelikanë shqiptarë,ashtu siç nuk kemi më drerë
sot.Popullatat e pelikanëve janë minimalizuar çdo vit,deri sa kanë mbërritur tani në
vetëm 57 çifte në parkun Kombëtar të Divjakës.Kjo nuk siguron vazhdimësinë dhe
është njëherësh prova e pakthyeshme për zdukjen e këtĳ shpendi nga vendi ynë.”Libri
i Kuq”,kështu e ka emrin lista e zhdukjeve ose rrezikshmërine për zhdukje,e cila nuk
bëhet e dukshme menjëhere,por me kalimin e viteve.Ky libër ka tani në faqet e tĳ
shifrat e detajuara për secilën bimë ose kafshë të zhdukur si edhe për të tjera që janë
në zhdukje e sipër.Shoqata për ruajtjen dhe mbrojitjen e shpëndëve dhe gjitarëve
tëshqipërisë ka pohuar se specia më e rrezikuar tani nëshqipëri është pelikani dhe,sipas
tĳ,popullata e shpendëve në fjalë ka pasur një zbritje drastike për numër individesh
që nga viti 1960.Në atë kohë nëshqipëri numëroheshin 200 çifte pelikanësh.Zologët
dhe ambientalistët kanë klasifikuar për vëndin tonë speciët e bimëve dhe kafshëve në
rrezik,duke bëre thirjie për popullatat në zhdukje.ata klasifikojnë në “Librin e Kuq” në
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të njëjtën shkallë zhdukjeje me pelikanin edhe 27 gjitarë,89 zogjë e peshq,përveç katër
specieve të bimëve që janë në të njëjtin nivel zhdukjeje.shtimi i zonave të mbrojtjes
dhe krĳimi i një legjislacioni bashkohor janë dy nga drejtimet ku kanë përqëndruar
sot për sot vëmëndjen specialistët dhe organizatat joqeveritare nëshqipëri dhe rajon.
Pelikani.(pelecanus). Shpend i famĳljes së pelikanëve (pelecanidae),më i madhi i
faunes sonë,i cili me krahë të hapura arrin afro 3 m,peshon 10-13 kg. Në vend njihen
dy lloj pelikanësh, ai kaçurrel dhe pelikani rozë. Pelikani Kaçurrel (pelecanus crispus
Bruch) që njihetdhe me emrin laradash,është shpend joshtegtar,ka puplim të bardhë
argjenti me nuanca të hirta,sqepi 40-50 cm të gjatë dhe gushen të pajisur me trastë
lëkurore të verdhë.Vëndi më perëndimor i folezimit në Europëështë Divjaka, jeton
në brĳgjet e liqeneve të Prespës ku ushqehet kryeshisht me peshk.Jeton rreth 50 vjet.
Ben 2-3 veze, me lëvozhge të bardhë të gëlqerizuar,të cilat i ngrohin dy prindërit
për rreth 40 ditë.Të vegjiëlit pas 75 ditëve fillojnë të fluturojnë.Pelikani rozëështë
vizitor i rrallë dimëror nëshqipëri.Megjithse pelikani ka arritur shifra drastike dhe
është në prag të zhdukjes së tĳ oranizatat joqeveritare kanë bërë të mundur krĳmin e
një habitati të posaçëm për rritjen e specĳeve në zhdukje kryesisht pelikaneve.Ështe
shtuar numri i shpendëve të rralla në lagunën e karavastasë.Pelikani Kaçurrel ka
kaluar rrezikun e shfarrosjes së tĳ nga gjuetarët e paligjshem.Laguna e Karavastase,
e njohur për faunen e saj të rrallë dhe bukurinë mahnitëse,e shpallur edhe si zonë
e mbrojtur nga shteti dhe nga projekti RAMSAR, sjell per çdo vizitor të huaj apo
vendas nje ndjesi të veçantë.

Nëse para disa viteve po shkonin drejt zhdukjes si kafshët edhe shpendët e egra,për
shkak të gjuetisë pa kriter,ndryshe paraqitet gjëndja në këtë periudhë kohore.
Kështu,një nga shpendët e rralla të Ballkanit, i mirënjohuri pelikani kaçurrel, i vetmi
ne llojin e tĳ, ka nje rritje dinamike prej pesë herësh.Sipas punonjësve,deri tani janë
të unazuar në këmbë rreth 200 krere.Në zonën e Divjakës ku ndodhet edhe laguna
e Karavastasë ekzistojne tashme specie që mund ti konsiderojmë të zdukura.Këtu
mund të përmendim Lopa e Egër,Kali i Egër edhe Buallica.Bualli (Bos Bubalus).
Kafshë e madhe e familjes se brirezgavroreve (Cavicornia).Paraardhes i buallit
shtëpiak është Bualli i Egër Indian.Bualli është ripërtypës dythundrak,trupin e ka të
mbuluar me qime të zeza,brirët i ka të kthyer prapa,arrin peshën e gjallë rreth 4400
kg dhe i pëlqejnë vëndet me ujë.Qumështi i Buallicës ka përmbajtje të lartëindyre.
Paraçlirimit numri i tyre ka rënë shumë për shkak të bonifikimit të fushave dhe
zhdukjes së moçaleve.Gjithashtu ajo nuk vazhdoi më të ishte nën kujdesin e fermave
për shkak se nuk ishte më leverdi për fshatarët.Si kafshe qumështi ajo u zëvëndësua
me lopën kurse punë me mushkat me makineritë e ndryshem.
Kafsha e zezë me trupin e madhë dhe brirët tipike të rrumbullakët rrezikon zhdukjen.
Ajo është e rralle jo vetem nëshqipëri por në të gjithe Europen.Sipas të dhënave të
PNUD-it 40 vjet me parë në vendit tonë gjëndeshin shumë më teper krerë bullicash
sesa sot.Në vitet 60 numëroheshin 2400 të tilla,pjesa dërrmuese e të cilave gjëndeshin
në fushen e Myzeqesë kurse sot kanë mbetur vetem 180 krerë në të gjithëshqipërinë.
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Fshatarët nuk i shtonin bullicat sepse ato hane shume ushqim dhe nuk përdoren për
të lëruar tokën.Alarmi per zhdukjen e species së rralle bëri që në vitin 2010 qeveria
shqipëtare të nxirrte njëvendim të vecantë për ta mbrojtur nga shfarosja.Cdo personi
që rrit bullica i jepet një shumë vjetore prej 50 mĳë lekësh të reja për secilën prej
tyre.”,thuhej aty.Aktualisht sot bariu që merret me mbarështimin e bullicave në
Divjakë psh 1 katorr shpërblehet nga shteti me 700 lekë të reja.Paratë janë një arsye
e fortë dhe për momentin bashkë me stallen që i ka ndërtuar PNUD-i janë të vetmet
që shtyjnë të mbajnë tre bullica e nje buall.
Si po ndryshon Biodiversiteti?
Ndryshimet e mëdha të dekadës së fundit nuk kishin se si të mos pasqyroheshin
edhe në mjedis.Shkaterrimi i inustrise së rëndë ngritja e punishteve dhe aktiviteteve
të tjera tregtare e prodhuese por mbi të gjitha liria e të menduarit dhe të vepruarit
që shqiptarët e kanë kuptuar se prap sollën pasojat e tyre të pakthyeshme në floren
dhe faunën në vendit tonë.Me pak gjelbërim me pak llojëshmëri bimësh llojë të tjera
kafshësh e shpendësh të zhdukura këto janë rezultatet e nxjerra nga nje studim i
specialistëve të Ministrisë së Mjedisit të publikuara në një raport që do të paraqitet
në Samitin Mjedisor të Johanesburgut.Sipas këtĳ raporti bota bimore dhe shtazore
e Shqipërise ndër më të pasurat në Evropë për shkak të pozicionit gjeografik dhe
shumëllojëshmerisë së relievit ka pësuar humbje të mëdha dhe në rast se nuk do të
merret një strategji e vecantë për ruajtjen e saj,humbjet do të vazhdojnë të rriten.
Humbja e Biodiversitetit
Një nga problemet kombëtare më kritike është pikërisht humbja e biodiversitetit.
Ndonëse në një sipërfaqe të kufizuar pozita gjeografike larmia e relievit dhe klimes
pasuritë gjeografike dhe hidrologjike i kanë falur Shqipërise gjithashtu edhe një
larmi botërore e shtazore.Vendi yne ka një larmi të rralle ekosistemesh detare,bregd
etare,laguna,lumenjë, liqene,shkurre mesdhetare,pyje halore dhe gjethegjëre,kullota
alpine,etj.E megjithatë shfrytëzimi pa kriter i saj,gjuetia dhe peshkimi i pakontrolluar
dhe prerja e drureve kane sjelle pasoja të rënda.Studimet kanë sjellë përfundimet se
në natyrën shqipëtare vihet re një varfërim dhe një degradim i ekosistmeve,shqetesim
i jetes së egër,zhdukje llojeapo kërcënime për zhdukje...

Ne prag të shkatërrimit
Shqipëria ofron bimë të larta 3200 lloje,vertebrore 756 lloje dhe molusqe 40 lloje.
Janë të rrezikuara 90 lloje bime dhe kafshe.Kane humbur 50%të popullatës-122 lloje
vertebroresh dhe 4 lloje bimesh.Jane zhdukur2 lloje bimesh,4 lloje gjitaresh,17 lloje
shpendësh nuk folenizojnë në vendin tonë,ka me pak se 2 metra siperfaqe të gjelbra
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për frymë.Erozioni i Tokës.Sipas specialistëve ky fenomen është i lidhur jo vetëm me
një llojë tendence natyrale që lidhet me karakteristikat gjeologjike dhe të relievit të
vendit tonë në 20%të tĳ por sidomos me njësere faktorësh të tjerë.Ndër këta mundë
të përmëndim shpyllëzimet masive,sidomos në zonat kodrinore e malore,kullotja pa
kriter e bagetive të imta sidomos e dhise e shtuar shumë dekadën e fundit,dëmtimi i
veprave që synojnë frenimin e erozionit rrejetit të kullimit etj...
Kaprolli dhe prania e tĳ në Shqipëri
Kaprolli është gjitar barëngrënës,ripertypës,ciftthundor i familjes së drerëve,me trup
të hĳshëm,të lartë 60-70cm,i gjatë 130 cm,peshon 15-25 kg,me ngjyre gri të përhimët
në dimër dhe të kuqerremtë në verë.Është kafshë me dimorfizëm seksual,femra njihet
me emrin sorkadhe dhe është pa brire,mashkulli ka brirë të degëzuar që i ndërron
cdo vit në periudhën nëntor-maj.Jeton në zonat pyjore me klime mesdhetare,Në
Shqipëri ndeshet në pjesën J,JL,VL dhe dikur ishte mjaft i përhapur edhe në zonat
pyjore bregdetare.Rron rreth 15 vjet.Ushqehet me bar gjethe,sythe,lastare të njomë
dhe fara të ndryshme. Femra mbarset në korrik-gusht,mbas 9 muajsh pjell deri në
tre të vegjël që qëndrojnë me mëmën deri ne vitin e dytë.Ne vjeshte dhe ne dimer
takohet ne tufe të vogla.Mbrohet me ligj.
Për shkak të gjuetisë së paligjshme dhe prishjes së habitatit të tyre si pasoje e veprimit
njerëzor,ku perfshihet neglizhenca e tĳ për mbrojtjen e zonave pyjore,kaprolli po
pakësohet gjithmonë e më shumë.Por për këtëështë gjetur një zgjedhje e pershtatshme.
Sipas një projekti të vecantë mendohet të sillen kaprojë nga Italia më sakte nga zona
e Aleksandrias, ku banorët kanë pasur probleme me shtimin e pakontrolluar të tyre.
Për te evidentuar vrasjen e tyre nga banorët vëndas,këshilli krahinor i Piemontes ka
vendosur qe ti sjelle këto kapronje për të populluar pyjet e shkretuara të Shqipërise.
Gjithashtu një kompani austriake ka marre parasysh propozimin e një veterineri
shqiptare për të mundësuar pasurimin e maleve të Bukanikut me kafshën e rrallë.
Propozim i ngritur nga veterineri është mirëpritur nga perfaqësuesit e shoqatës
austriake duke premtuar që gjatë këtĳ muaji të punohet për këtë projekt për të arritur
shume shpejt në konkretizimin e tĳ.Një nga drejtuesit e këtĳ fondacioni për bujqësine
dhe blektorine në shumë vëndë të botës Dr.Schauer,ka mirëpritur propozimin duke
premtuar së shumë shpejt do të bente prezent këtë propozim që rritja e kaprollit të
butë në shtetin austriak të shtrihej edhe në këtë treve të Shqipërise. Pritet që krahas
projekteve për përmirësimet rracore të lopëve dhe gjadhëve në Qarkun e Elbasanit
të materializohët edhe një projekt shtese për ngritjen e nje rezervati ne komunën e
Gjinarit,për rritjen e kaprollit të bute.
Biodiversiteti në bregdetin Adriatik
Bregdeti Adriatik shquhet për një larmi të habitateve dhe llojeve të ndryshme duke u
vecuar si një strehe optimale për botën bimore dhe shtazore.Perzgjedhja e habitateve
përfshin një numër të konsiderueshëm llojesh endemike të rralla apo të kërcënuara.
Një numër i rëndësishëm i këtyre llojeve të përshtatura ndaj kushteve specifike të një
rëndësie kombëtare apo edhe ndërkombëtare(të marra nën mbrojtje nga Konventa
Ramsar,Konventa e Bernes,etj)duke luajtur një rol të madh në ruajtjen e diversitetit
biologjik në rajon apo edhe më gjërë në Evropë.Këto llojë të cilat janë të përhapura
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në të gjithë bregdetin shqipëtar janë nën kërcënimin e vazhdueshëm të zhdukjes
si pasojë e faktorëve të ndryshëm.Tipi më i përkeqësuar dhe më i rrezikuar për
zhdukje i habitateve në rajonin bregdetar Adriatik të vendit tonëështë ai i ranishteve
dhe dunave ranore.Kjo si pasoje e zhvillimit të shpejt të turizmit në vitet e fundit
jo vetem pa ndonjë strategji të përcaktuar por i zhvilluar në mënyrë spontane
dhe aspak të studiuar.Shtrirja gjithmonë e më shumë e zonave që shfrytëzohen si
plazhe duke zëne siperfaqe të reja të pashfrytezuara më parë punimi dhe pastrimi
i përvitshem nga bimësia e zonave që shfrytëzohen si plazhe si dhe ndertimet e
paligjshme apo me leje ne kundërshtim me e gjitha kriteret për ndërtime ne këtë
brez kanë sjellë një kërcënim serioz nëdëmtimin deri në zhdukje të habitateve në
rajonin bregdetar.Një rol të vecantë luajnë edhe faktorët natyrore si erozioni shumë
i theksuar në disa nga zonat e këtĳ bregdeti por edhe zhvillimi i infrastrukturës ku
perfshihet improvizimi i rrugëve në brezin ranor dhe levizjet e automjeteve të cilat
kanë sjellë një përkeqësim të gjëndjes së llojeve të vecanta.Shqiponja e detit vite më
parë ka qënë një lloj i përhershëm në shumë vënde folenizimi në zonën bregdetare si
Velipoja,Lezha,Karavasta ndërsa tashmë po shihen vetëm si dimërues.Ndërkohë që
kafshë të tjera po zhduken tërësisht nga habitatet e tyre në vëndin tonë si karabullaku
i vogël qëështë zhdukur plotësisht nga luginat shqipëtare pas shqetësimit dhe
prishjes së habitatit të ushqimit.Përkeqesimi i vazhdueshëm i kushteve të përhapjes
për llojet bimore të florës së këtĳ brezi e bën të domosdoshme që krahas llojeve të
tipit ombrellë dhe indikatore të gjëndjes së këtyre habitateve tashme të konfirmuara
për shkallen e rrezikut që u kanoset si Cakile maritima,Salsola kali,Ammophila
arenaria,Stachys maritima,Pancratium maritimum etj.në “Librin e Kuq”të përfshihen
në kategoritë e rrezikuar edhe llojet e tjera të kortezhit floristik të këtĳ brezi të tilla si
Stachys maritima,Hordeum marinum,Cakile maritima,Alkanna tinctoria,Medicago
minima,M.marina,Euphorbia paralias,etj.Por krahas florës edhe habitatet duhet të
përfshihen në listën e habitateve tepër të rrezikuar.Kjo do të mund ti kushtonte këtyre
llojeve por edhe habitateve të vecantë një vëmëndje dhe një mbrojtje më të mire në
të ardhmen duke krĳuar kushte specifike në mbrojtje të skzistencës së tyre.Llojet
indikatorë të përzgjedhura për vlerësimin e gjëndjes ekologjike të ekosistemeve të
flores së bregdetit Adriatik si dhe te shkallës së ndikimit të faktorëve natyrore dhe
antropogjenë në to janë llojë të ndjeshme ndaj ndryshimeve ekologjike madhësise
dhe cilësisë së habitatit si dhe ndaj shqëtësimeve dhe ndikimeve të faktorit njëri.
Laguna bregdetare
Laguna bregdetare të cilat mbartin në vetvte një botë bimore dhe shtazore të
larmishme janë nën presionin dhe kërcënimin e vazhdueshëm të proceseve
natyrore por edhe aktiviteteve njerëzore të pastudiuara ku mund të përmëndim
mosqarkullimin e mire të ujerave apo mbyllja e kanaleve të komunikimit me detin
e cila është jetësore për një lagunë bregdetare,shkakton në muajin e nxehtë të verës
asfiksimin e lagunave dhe degradimin e livadheve nënujore,kalbëzimin e tyre(laguna
e Kularit,Karavastasë),ndotjet organike dhe inorganike të cilat në mënyre sistematike
depozitohen në ujerat e lagunave duke përbëre një ndër faktorët më të dëmshëm
në humbjen e vlerave të tyre,derdhja e ujerave të ndotura urbane(Lezhe,Vlore)dhe
mbeturinave industriale i shkaktojnë deme të konsiderueshme botës se gjallë apo
livadheve nënujore me mbizotërim të llojes indikatore Zostëra noltii,reduktimi
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i siperfaqeve të lagunave përsa i përket ndërtimeve pa kriter dhe mbushjeve nga
dherat e ndërtimeve(shtëpi banimi apo hotele,depozita karburanti etj)janë nje tjetër
kërcënim aktual për botën e gjallë të këtyre ambjenteve.
Ligatinat bregdetare
Përsa i përket ligatinave bregdetare gjendja paraqitet krejt e ndryshme nga ajo e
lagunave bregdetare.Vegjetacioni i ketyre mjediseve i dominuar nga “Arthrocnemum
fruticosum”,lloje indikatore e tipit të ulët të bimësisë se këtyre mjediseve dhe
Tamarix hampeana per tipin shkurror per vete kushtet shumë të ashpra të
rritjës(kripshmëri shumë e lartë dhe përmbytje të herëpasherëshme)paraqitet shumë
mirë i ruajtur në krahasim më tipet e tjere të bimesise së rajonit bregdetar në zonën
e Karavastasë,Nartës dhe Kune-Vainit në pjesët në thellësi të rezervatit.Por në zonat
periferike të Kune-Vainit në fillimet e saj menjeherë
pas plazhit të Shengjinit ndërtimet e paligjshme po
depërtojne gradualisht vit pas viti në brëndësi të
këtyre ligatinave.Në të njëjtën kohë këto ndërtime
janë bërë një faktor shqetësues për faunën specifike
të këtyre mjediseve.
Karavasta
Narte
Monitorimi i trofise së ujerave të lagunave të bregdetit Adriatik
Monitorimet periodike të ujerave të lagunave ose liqeneve për të kontrolluar
gjëndjen trofike të tyre janë të domosdoshme në dobi të mbrojtjes dhe të ruajtjes
nga faktorët demtues.Monitorimet e ujerave bazohet në 4 parametra që përcaktojne
gjëndjen trofike të sistemeve ujore:klorofila totale,fosfori total,azoti total dhe qartësia
e ujerave.Të katër parametrat shërbejne si indikatore për të vleresuar prodhimtarine
biologjike të sistemit ujor pra të aftësise së tĳ për të mbeshtetur jetën.Sipas një
monitori që bazohej në parametrat e klorofiles në ujë dhe të tre lagunave kryesore në
vend rezultoi se Laguna e Karavastasë dhe Nartës qëndrojnë në nivelin Mezotrofik
ndërsa Laguna Kune-Vain qëndrojnë në nivelin Oligotrofik.Për një vlerësim më të
saktë të gjëndjes trofike të lagunave të analizuara përvec përmbajtjes së pigmenteve
të fitoplanktonit është marrë në konsideratë edhe gjëndja e livadheve të tyre nenujore
duke analizuar shtrirjen e tyre dhe përmbajtjen e pigmendteve fotosintetike tek
të dy nga përfaqesuesit kryesorë Zostera noltii dhe Ruppia cirrhosa.Shpërndarja
dhe zhvillimi i bimeve ujore të livadheve shërben si indikator i gjëndjes trofike të
ujerave krahas përmbajtjes se klorofilave të fitoplanktonit për shkak të lidhjes së tyre
me organizmat e tjere ujore si nje habitat i përshtatshem për jetën e bimeve dhe të
kafshëve dhe si burim oksigjeni ne ujë.
Flora dhe fauna rrezikohen nga speciet ekzotike
Flora dhe fauna në vëndin tonë ne dekadat e fundit rrezikohet edhe nga”Pushtimit”i
specieve ekzotike shprehen specialistet e mjedisit.Sipas tyre “,ato futen ne
habitatet ekzistuese përmes rrugeve jo natyrale,ndaj njihen ndryshe edhe si speciet
“pushtuese”,dhe shume herë ato sjellin ato demtim te habitatit,madje kërcenojne
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dhe gjallesat e tjera autoktone”.Ne vendin tone speciet ekzotike kane ardhur në
mënyrë të ndërgjegjshme ose aksidentale.Në kete grup përfshihen speciet bimore
të drureve pyjore dhe dekorative si ekualiptus,arra e hindsit,akacia,disa specie
lagustrash,manjolash por edhe disa lloje peshqish si ballgjeri,omuri,trofa etj.
Specialistet theksojne se këto nderfutje kanë paraqitur probleme në ekuilibrat
natyrore.Shkaku kryesorë i këtyre pushtimeve kanë qënë periudhat e zbulimit të
kontinenteve të reja që janë shoqeruar më përhapjen e specieve të ndryshme të florës
dhe të faunës.Një rast i tille ka ndodhur pas eksplorimit të kontinentit amerikan prej
te cilit jane transferuar nga Evropa për në kontinentin e ri shume kafshe dhe bime
të reja dhe anasjelltas.Specialistët e mjedist vleresojne se shumica e bimeve arrĳnë te
mbĳetojnë si rezultat i makanizmave adaptues që ato zotërojne per tu përshtatur dhe
mbĳetuar në mjedisin e ri natyror.Për këtë arsye speciet ekzotike paraqiten agresive
ndaj mjedisit të ri duke dëmtuar habitatin ekzistues.Në mjediset natyrore si rezultat
i kësaj konkurence zhvillohen më shumë sëmundje ndaj dhe popullimi i tyre rritet
në menyrë të pakontrolluar.Për këtë arsye ato quhen specie invazive pasi eleminojne
dhe zhvëndosin speciet autoktone në mënyra të ndryshme.Speciet autoktone nuk
i kanë të zhvilluara mekanizmat e konkurrences pasi ato janë pershtatur ndërsa
speciet invazive janë të
detyruara ti përshtaten.Në grupin e këtyre bimeve përfshihen kryesisht bimët
zbukuruese ose dekorative.Gjithashtu ndikimi negativ i tyre vërehet në humbjen
e biodiversitetit dhe shumimin e barërave të këqĳa në bujqësinë,që shoqërohet me
rritjen e përdorimit të pesticideve.Ndërkohe, me ane te tyre përhapen edhe semundje
pë florën dhe faunën autoktone,duke i dëmtuar ato rëndë. Sipas specialistëve të
mjedisit një kosistem natyror duhët mbajtur në kontroll për të evituar shtimin e
specieve ekzotike,të cilat dëmtojnë habitatet ekzistuese.
Ekologjia ne Jug,tani më e mbrojtur
Një milion dollar për te ndaluar zhdukjen e pyjeve dhe kafsheve të rralla barbarise
së njeriut,mbi kafshet dhe bimet e rralla në malet dhe pyjet e jugut,po i vjen fundi.
Qytetarët e papërgjegjshëm dhe kontrabandistët e drurit do ta kene të vështire ta
përdorin mjetet shfarosese,sopaten dhe ciften pa vrare mendjen per ligjin.Këto
shpresa kane ngjallur 5 projekte të Bandes Botërore dhe të drejtorive të pyjeve dhe
të bujqësise në rrethet e prefekturës së Gjirokastrës .Sipas zyrtareve rajonale të
mbrojtjes së flores dhe të faunes në travat e Jugut,bëhet fjale për krĳimin e rezervatit
të Sinanajt në Tepelenë.për kategorizimin e lugines së Bënçes si zonë turistike,për
zgjërimin e parkut kombëtar të Bredhit të Hotoves,dhe krĳimit të rezervatit të
Carshovës në rrethin e Përmetit,si dhe ruajtjen e pyjeve te Sotires në Gjirokastër.
Projekte do të ralizohen në tre faza,brënda 10 vjetesh.Krĳimi i rezervatit të Sinanajt
do të mundesoj shumimin e thellëzës së malit që dallohët per bukurinë e rrallë nga
simotrat e saj edhe në Ballkan,në 1240 ha të Bredhit të Hotoves,vec ruajtjes së kësaj
speciejeje të rrallë bimore do ti vĳe fundi edhe arratisjes së kafsheve të rralla që e
popullojnë atë si ariu,macja dhe dhia e egër,sorkadhja etj.Këto projekte do të bejnë
nje hap të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit të florës e të faunës Shqipëtare,por ato
do të ringjallin edhe shpresën për zhvillimin e turizmit.
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Ndërthurja e lëndëve të ndryshme shkollore në një projekt aktiv
Edlira Angjeliu
Gjimnazi – Kristaq Capo Berat
Jorgaq Angjeliu
Gjimnazi-B.D.Karbunara Berat
“Lenia mundin e të kërkuemit dhe gëzimin e
të gjetunit nxanësit”.
A. Xhuvani
(“Didaktika” 1937 )
Detyra kryesore e një mesuesi në arsimin parauniversitar është që të ndërtojë një
veprimtari mësimore e cila të përmbushë rezultatet e të nxënit që parashikohen për
çdo
nxënës.
Ekziston një numër i madh veprimtarish për të mbajtur nxënësin në punë ,por ato
mund të mos ndihmojnë të nxënit e suksesshëm të tyre.Është e nevojshme të arrihet
një baraspeshë ndërmjet të nxënit potencial të një veprimtarie dhe shkallës së mbajtjes
së nxënësve të përqendruar nëpërmjet saj.Një gjë duhet mbajtur mirë në mendje
që rezultatet e të nxënit përfshĳnë zhvillimin e aftësive studimore,organizuese
dhe ruajtja e përqendrimit nga nxënësit. Për planifikimin e veprimtarive është e
domosdoshme të bazohemi në qëllimin e arsimit parauniversitar,rezultateve te
te nxenit,kompetencave kyc.
Qëllimi i planifikimit të veprimtarive është rritja
intelektuale e nxënësve,e cila shprehet në mënyrën e përvetësimit të dĳeve,në
zgjimin,thellimin dhe zgjerimin e ndjenjave intelektuale si:kurioziteti,kërshëria,
ndjenja e së resë,e sigurisë në arritjen e rezultatit, e dyshimit në mossuksesin etj.
Predispozicioni i zhvilluar intelektual u jep mundësi nxënësve të mos kufizohen
vetëm me njohuritë që përvetësojnë nga programi mësimor. Tek adoleshentët,pas
literaturës artistike qe është më e preferuar vjen literature shkencore.
Arsyet janë:
Së pari ai e ka kapacitetin e duhur për të vlerësuar shkencën por ka edhe nevojën e
njohjes së saj.
Së dyti nuk duhet të harrojmë se adoleshenti vlerëson shumë edhe pamjen e jashtme
të gjërave Duke qenë i prirur për të vështruar brenda një bote që po i afrohet gjithnjë
e më shumë,brenda botës së të rriturve,vetë termi “shkencore”bëhet joshës për
adoleshentin.
Meqënëse adoleshentët janë të aftë për të menduarit logjik,prej tyre pritet që të jenë
krĳues. Të qënit krĳues është cilësuar si proces për të qënit sensitiv ndaj problemeve,
mungesave,boshllëqeve në njohuri,ndaj elementeve të humbur,disharmonive etj.
Për të identifikuar të metat,për të kërkuar rrugëdalje,për të hamendësuar ose për
të formuluar hipoteza për mungesat ,për të testuar dhe ritestuar këto hipoteza dhe
mundësisht për t’i modifikuar dhe riprovuar ato dhe më në fund për të komunikuar
rezultat. Dhe adoleshentët bëhen të aftë që ti realizojnë këto munddësi.
Na mbetet ne mësuesve për të zgjedhur mënyrën e duhur të mësimdhënies
në përshtatje me nevojat ,dëshirat,aftësitë dhe pasionet e nxënësve. Nxënës të
apasionuar pas matematikës,historisë,letërsisë,arteve etj.duhet të gjejnë veten e tyre
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të përfshirë në çdo temë mësimore,projekt,veprimtari etj. Kjo mund të realizohet
shumë mirë nëpërmjet mësimdhënies së integruar,nëpërmjet të cilës lidhen shkencat
humane,shkencat natyrore, arti i komunikimit etj. Pra aftësitë dhe njohuritë
zhvillohen dhe zbatohen në më tepër se një fushë studimi.Mësimdhënia e integruar
i përgatit nxënësit për të nxënit afatgjatë. Shkolla duhet ta shohë arsimin si një
process për zhvillimin e aftësive të kërkuara nga jeta e shekulit të XXI.Programet
e integruara janë larg memorizimit,dhënies së fakteve të izoluara dhe priren më
fort në krĳimin e koncepteve të rëndësishme si dhe lidhjen ndërmjet tyre.Kërkesat
e shekullit ku jetojmë,për një përdorim më fleksibël të njohurive,kalojnë nga një
kuptim sipërfaqësor i ngjarjeve të shumta të izoluara në një depërtim më të thellë
në to. Mësimi i integruar bëhet motivues për të nxënit mbasi i lë mjaft hapësira
të nxënit zbulues. Gjatë të nxënit zbulues atmosfera e klasës nxit konkurimin dhe
bashkëpunimin ,të gjithë pjestarët e grupit punojnë për një qëllim të vetëm duke
shkëmbyer mes tyre materialet dhe përgjegjësitë. Ky bashkëveprim është i pëlqyer
nga nxënësit dhe bëhet pjesë e proçesit të të nxënit. Veprimtaria e integruar mësimore
kërkon pjesëmarrje në projekte,realizimi i të cilave bëhet përmes punëve të frytshme
kolegjiale,ku çdo pjestar luan një rol aktiv.
Mësimdhënia e integruar ka këto përparësi:
Ndikon në përmirësimin e cilësisë së arsimit.
Ndikon në përmirësimin e përmbajtjeve të fushave kurrikulare.
Ndikon në respektimin e synimeve globale të edukimit.
Krĳon mundësi të shumta për bashkëveprim.
Programet e integruara i ndihmojnë nxënësit për të zbatuar njohuritë,afësite,vlerat
dhe potencialin e tyre.
Të mësuarit e integruar çon në gjetjen dhe përfitimin e një informacioni më të
plotë
Programet e integruara rrisin qendrimet positive të aktorëve të proçesit me njëritjetrin.
Krĳon mundësi të shumta për respektimin e koherencës dhe të baraspeshës në
kurikul.
Një mundësi për një të nxënë ndërdisiplinor jep mësimdhënia e bazuar në projekte.
Ai lehtëson proçesin e përvetësimit të njohurive,të shprehive dhe qëndrimeve nga
ana e nxënësve ,duke bërë të mundur zbatimin dhe integrimin e njëkohshëm të
përmbajtjes së fushave të ndryshme lëndore gjatë proçesit të realizimit të produktit
përfundimtar,në vend të praktikave tradicionale të bashkangjitjes artificial të këtyre
njohurive në kontekstin përkatës lëndor. Kjo mësimdhënie i drejtohet problemeve
të botës reale dhe zhvillimit të cilësive të nevojshme per t’iu përshtatur kësaj jete.
Jep mundësi për ndërtimin e marrëdhënieve të shëndosha e korrekte të mësuesve
me nxënësit. Krĳon po aq mundësi për mësuesit për të ndërtuar marrëdhenie
bashkëpunimi me njeri-tjetrin dhe me një komunitet më të gjerë.
Të mos harrojmë,nëse nuk bëhet e qartë deri në detaje detyra mësimore për çdo
nxënës dhe grup,nëse nuk paraqitet hollësisht çdo fazë e realizimit të projektit
kërkimor,nëse nuk qartësohen nxënësit se cila është arritja përfundimtare e
projektit,atëherë projekti mund të dështojë,mund të shpenzohet koha në mënyrë të
pafrytshme dhe për rrjedhojë,nxënësi do të lëvizë në një rreth të mbyllur.
Le të konkretizojmë informacionin e mësipërm me anë të një shembulli:
238

Tema e projektit: “Qyteterimi i hershem egjiptian”
Fusha

Gjuhët dhe
komunikimi

Lënda

Nëntema

Gjuhë shqipe

Mbishkrimet dygjuhëshe-fjalorët e parë
të lashtësisë.

Letërsi

Gjuhë e huaj

Matematika

Matematikë

“Epi I Gilgameshit” analiza e veprës.

Përkthimi dhe përshtatja me gjuhën
kombëtare e një teksti historik.

Përmasat reale te piramidave të Egjiptit.

Fizikë

Enigmat mbi pozicionin gjeografik në të
cilin janë ndërtuar piramidat.

Kimi

“Sekretet e bukurisë së Kleopatrës”

Biologji

Mumifikimi, balcamosja

Shkencat sociale

Mënyra
e
konceptimit
të
jetës,vdekjes,kohës,hapësirës tek egjiptianët e lashtë.

Histori

Piramidat,objekte me vlerë të madhe në
studimin e historisë.

Gjeografi

Kushtet natyrore në zonën ku janë ndërtuar piramidat.

TIK
dhe
Teknologji

Teknologji

Planimetria e ndërtimit të piramidave dhe
“teknologjia”e përdorur për ndërtimin e
tyre.

Arte

Arte

Përjetësimi I veprës dhe fuqisë së faraonëve në muzikë,pikturë,artizanat nga
popujt e lashtë egjiptianë.

Edukim Fizik,
Sporte
dhe
Shëndeti

Edukim Fizik

Masa trupore e individit dhe pesha që
përballon.

Shkencat e
natyrës

Shoqëria dhe
mjedisi
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Kompetencat kyç

Tema nderkurikulare

•

Qytetetare

1.identiteti kombëtar dhe
njohja e kulturave.

•

Komunikimit dhe të
shprehurit

•

Të menduarit

•

Të mësuarit

•

Jetës,
sipërmarjes,mjedisit.

•

Personale

•

Digjitale.

2.Zhvillimi i qëndrueshëm.

3.Mjedisi.

Produkti

CD,
Broshura,
Fletëpalosje,
Makete,
Materiale
didaktike,

4.Ndërvarësia.

5.Bashkëjetesa paqësore.

Albume.

“Të mësuarit e nxënësit në shkollë duhet të imitojë të menduarit e shkencëtarit dhe
të hulumtuesit të ardhshëm”.
Referencat
B.Musaj: “Mjeshtritë themelore të mësimdhënies.”
E.Dragoti: “Adoleshenti”.
Udhëzues kurrikular : IZHA- Tiranë 2010.
“Mësimdhënia me në qendër nxënësin”.
G.Trandafili: “Të menduarit kritik dhe struktura ERR e planifikimit të mësimit.”
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Zgjidhja e problemave dhe mësimi logjik i matematikës
Elida Gjata
Erigerta Kola
Florinda Apostoli
Hyrje
Kemi bere kete studim mbi ceshjen e mesimit logjik te matematikes dhe standarteve te te
mesuarit me kopetenca.
Mesimdhenia me strategjite e reja te zgjidhjeve te problemave mbi bazen e shembujve te
eksperiencave vetjake.
Logjika, nocioni, gjykimi, përfundimi, njohja, e vërteta, domethënia, emërtimi, shenjat, simbolet,
termat, induksioni, deduksioni,analiza, sinteza, abstraktimi, konkretizimi,gjeneralizimi,
specifikimi,definicioni, argumentimi, etj, shfrytëzohet në të gjitha shkencat,në çdo veprimtari,
dhe në jetën e përditshme nga të gjithë njerëzit, qofshin ata dĳetarë apo filozofë, ekspertë apo
specialistë apo edhe njerëz të thjeshtë.
Ne kete menyre eshte hartuar edhe kurikula e re qe eshte vene ne zbatim keto vitet e fundit ne
arsimin parauniversitar lidhur me mesimdhenien e lendes se matematikes.

Në këtë temë do të trajtohen
• Të mësuarit logjik të matematikës si një ndër standardet e të mësuarit.
• Strategji të ndryshme të zgjidhjes së problemit
• Roli i shembujve dhe kundërshembujve.
• Logjika matematike
Logjika është konsideruar si çelës për të hyrë në të gjitha fushat e dĳes dhe shkences. . Logjika, nocioni, gjykimi, përfundimi, njohja, e vërteta, domethënia, emërtimi, shenjat, simbolet, termat, induksioni, deduksioni,analiza, sinteza, abstraktimi,
konkretizimi,gjeneralizimi, specifikimi,definicioni, argumentimi, etj, shfrytëzohet në
të gjitha shkencat,në çdo veprimtari, dhe në jetën e përditshme nga të gjithë njerëzit,
qofshin ata dĳetarë apo filozofë, ekspertë apo specialistë apo edhe njerëz të thjeshtë.
Pa iu referuar ligjësive të logjikës,te identitetit,te kundërthënies, të se tretës se përjashtuar, argumentimit të mjaftueshëm, etj. nuk do të ishte i mundshem komunikimi në jetën e përditshme ndërmjet njerëzve të thjeshtë,si dhe as komunikimi në
fushat më të larta të dĳes dhe të shkencës,ndërmjet vetë ekspertëve dhe dĳetarëve.
Disa individë janë në gjendje të mësojnë vetëm duke përdorur aftësitë e tyre logjike.
Ata llogarisin dhe punojnë pa marre parasysh lidhjet qe mund te kete midis elementeve . Gëzojnë aftesine mendore që eshte kusht i domosdoshem per zgjidhjen e
problemeve logjike, abstrakte, dhe matematike dhe kanë aftësi të mira te arsyetimit
deduktiv. Njerezit qe kane logjike matematike, mund të shkëlqejnë në lojëra që përfshĳnë aftësite dhe strategjite të tilla si shahu apo ne lojra kompjuterike.
Gardner (1993, f. 143) e përshkruan inteligjencën e logjikes matematike si "aftësia
për ti njohur problemet e rëndësishme dhe më pas për ti zgjidhur ato." Individët
me inteligjence matematike kane shume mundesi qe te kene: 1.Njohuri shume te
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mira matematike 2.Te studiojne per matematike ne shkolle te larte dhe te kene
rezultate shume te mira 3.Te shfrytëzojne aftësitë matematikore edhe ne jetën e
përditshme(njerezit me inteligjence matematike kane mundesi qe te jene shume te
suksesshem ne biznes) 4.Te zgjidhin me lehtesi problemet qe kane ne jeten e perditshme duke qene insistues , kurioz dhe hetimore 5.Te jene te mire ne lojra që përfshijnë aftësi dhe strategji
Nese përdorni stilin logjik per zgjidhjen e problemave, kjo do te thote qe ju e përdorni trurin tuaj për arsyetime logjike dhe matematike. Ju mund te lidhni lehte pjeset
e nje permbajtje e cila ne plan te pare duket e pakuptimtë ,duke e klasifikuar dhe
grupuar informacionin. Kjo gje ju ndihmon per ta mësuar ose per ta kuptuar atë.
Fale inteligjences matematikore ju punoni mire me numrat dhe ju mund të kryeni
llogaritje komplekse. Nese dikush ju kujton bazat e trigonometrise dhe te algjebres
, ju menjehere bëni llogaritje shume te nderlikuara në kokën tuaj.Nxenesit me inteligjence matematikore
Zakonisht punojne me problemat në një mënyrë sistematike.Atyre ju pëlqejne te
krĳojne axhenda, itinerare,si dhe berja e listave e gjerave qe jane per tu bere,duke i
rreshtuar ato para se ne ti kryejme.
Logjika matematike e juaja do të thotë që ju shpesh mbeshtesni pikat tuaja me shembuj logjike. Ju gjeni gabime logjike në fjalë të popujve të tjerë, të shkruarit apo
veprime, dhe ju mund ti nxjerrni keto ne pah .
Një matematikan duket se "ka sensin e zgjidhjes, ose te drejtimit, para se ata te punojne çdo hap me detaje "(Gardner, 1993, f. 143).
Per cdo problem ne krĳojme një algoritem qe I pershtatet ushtrimit.Te kuptuarit e
pse
se në matematikë, tregon një kuptim të proceseve matematikore. Njerezit me inteligjence te logjikes matematike zoterojne nje fuqi matematike.Fuqia matematike
shndërrohet ne besim dhe siguri. Fuqia matematike i lejon fëmĳës të zhvilloje, të
krĳojë, dhe të kontrollojë proceset e te menduarit.NCTM (Këshilli Kombëtar për
mësimin e matematikës) (1989) ka identifikuar njembedhjetë standardet kurrikulare
që ndihmojnë fëmĳët te fitojnë fuqi matematikore. Standardet janë të zbatueshme
për fëmĳët nga kopshti deri në klasën e katërt. Te mesuarit e ketyre koncepteve kyçe
matematikore ndihmojne fëmĳet të zhvillojë fuqite matematikore, te cilet krĳojne
bazën e nevojshme për inteligjencën matematikore.
Standartet përfshĳnë konceptet e mëposhtme matematikore
• Zgjidhja e Problemeve
• Komunikimi
• Arsyetimi
• Vlerësimi
• Kuptimi i numrave dhe numerimi
• Perdorimin e numrave te plote
• Llogaritja e numrave te plote
• Kuptimet gjeometrike dhe hapesinore
• Matja
• Statistikat dhe Probabiliteti
• Thyesat dhe numrat dhjetore.
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Standartet e te mesuarit perkufizim
Standardi përbën një sistem kërkesash ose parametrash të pranuar si normë shtetërore
për arsimin në sektorë të ndryshëm. Standardet e tënxënit përcaktojnë çfarë duhet
të dinë dhe të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit në fushën e njohurive, të aftësive dhe
të qëndrimeve, pasi të kenë mbaruar një nivel (cikël) të caktuarshkollimi.Fusha e
matematikës synon të pajisë nxënësit me modelet e të menduarit matematik, me idetë bazë dhe strukturat matematikore, të nevojshme për të kuptuar rolin që matematika luan në botën që na rrethon dhe për ta përdorur matematikën në plotësimin e
nevojave jetësore të individit si qytetar i përgjegjshëm. Matematika shkollore është
një nga faktorët kyç në përgatitjen enxënësve sipas kërkesave të shoqërisë së sotme.
Nëpërmjet mësimit të matematikës, nxënësit aftësohen dhe fitojnë besim në përdorimin e numrave dhe kuptimin e marrëdhënieve ndërmjettyre, përsosin aftësitë e
matjes, të ndërtimit dhe të interpretimit hapësinor. Ata mësojnë të grumbullojnë, të
organizojnë dhe të interpretojnë të dhëna, të gjykojnë për mundësinë e ndodhjes së
ngjarjeve e dukurive, të modelojnë e të zgjidhin matematikisht situata të ndryshme
praktike, të mendojnë në mënyrë abstrakte, si dhe të zbulojnë e të kuptojnë dobinë
e matematikës në jetën reale. Të mësuarit e matematikës ndikon ndjeshëm në formimin e aftësisë për t’u marrë me
veprimtari intelektuale, të aftësisë për të gjykuar dhe të aftësisë krĳuese. Standardet e matematikës përbëjnë një nga dokumentet kryesore kurrikulare të hartuara në
nivel qendror dhe përcaktojnë në mënyrë të përgjithshme pritshmëritë për nxënësit
në fushën e matematikës në fund të arsimit bazë. Ato janë organizuarsipas 6 linjave
të matematikës:
1. Numri dhe veprimet me numra.2. Matjet.3. Gjeometria.4. Algjebra dhe funksioni.5. Statistika dhe probabiliteti.6. Proceset matematike:
• zgjidhja problemore;
• komunikimi matematik dhe paraqitjet;
•arsyetimi dhe vërtetimi matematik;
•lidhjet konceptuale;
•përdorimi i teknologjisë.
Për secilën linjë janë formuluar disa standarde. Standardet e secilës linjë mbështeten
në mënyrëtë ndërsjellë në standardet e linjave të tjera. Standardet kanë karakter të
përgjithshëm, po rreflektohen më konkretisht në programet e matematikës për secilën klasë, të hartuara gjithashtunë nivel qendror. Standardet e pesë linjave të para
reflektohen në programet e lëndës së Matematikës, duke u detajuar në njohuri e
shprehi matematikore konkrete për secilën klasë.Standardet e linjës së proceseve
matematike u adresohen programeve të çdo klase, por në përshtatje me njohuritë
përkatëse.
2. Standardet sipas linjave
Linja 1: Numri dhe veprimet me numra
Standardet
Nxënësit përdorin kuptimin e numrave dhe marrëdhëniet ndërmjet llojeve të numrave (numra të plotë, thyesa, numra dhjetorë etj.), për të paraqitur sasi në botën
reale.
Nxënësit përdorin kuptimin e veprimeve me numra, algoritmet e veprimeve me
numra dhe lidhjet ndërmjet tyre, për të bërë njehsime me mend, njehsime me shkrim
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dhe parashikime të përafërta të rezultateve.
Ne klasen e 6te ky standartat arrihet nepermjet ketyre ushtrimeve:Kur mesuesi i pyet
nxenesit
psh se C′pjese e diteve te javes eshte e shtuna? Dhe ata duhet te pergjigjen se e shtuna eshte nje pjese e javes e cila kjo e fundit perbehet nga shtate pjese pra 1 ⁄ 7 •Apo
kur pyesim C′pjese e diteve te shtatorit jane mesim?Nese shkolla fillon ne daten 1
shtator pergjigja duhet te jete nga 30 dite qe ka shtatori 22 jane mesim dhe 8 jane
pushim pra ditet e shtatorit qe jane mesim jane
22 ⁄ 30.Nese shkolla fillon ne daten 8 jane 17 ⁄ 30,dhe varjanti Ifundit nese ajo fillon ne
15 ditet qe femĳet do te shkojne ne shkolle ne shtator jane 12 ⁄ 30
Dhe kur ne pyesim se C′pjese e perimetrit te katrorit jane tri brinjet e tĳ?Duke ditur
qe rombi ka kater brinje atehere nxenesi duhet te pergjigjet qe 3 brinjet jane 3 ⁄ 4 e
perimetrit te rombi.
Linja 2: Matjet Standardet
Nxënësit përdorin kuptimin e matjes dhe të njësive të matjes, për të dalluar cilësitë
e matshme të objekteve, për të përshkruar mjedisin që i rrethon, duke matur e përdorur numrat dhe për të parashikuar me afërsi rezultatin e matjes.
• Nxënësit zbatojnë procese të matjes, përzgjedhin teknika dhe formula të përshtatshme për të kryer matje direkte dhe indirekte. Ky standart ne klasen e 6 arrihet
Kur ne i pyesim nxenesit me ushtrime te ketĳ lloji:Psh nje femĳe I porsalindur e ka
peshen 3 kg e 700 gram.Ai shton ne muaj nga 2 hg.Gjeni sa hg do te jete pesha e
femĳes pas 6 muajsh.Pergjigja nga ana e nxenesve duhet te jete kjo:Se pari ata duhet
te dine qe hektogrami eshte sa 1 ⁄ 10 e kilogramit ose 1 hg=0.1kg duke pasur parasysh
kete lidhje gjejme qe 2hg=0.2kg ose 200 gram. Per 6 muaj femĳa shton 0.2kg*6=1.2 kg.
Pesha e femĳes pas 6 muajsh do te jete 3.7+1.2=4.9 kg. Ne problem na kerkohet qe
masa te jete ne hg dhe jo ne kg. Per to kthyer ne njesine qe kerkohet veprojme ne kete
menyre 1 hg=0.1 kg X hg=4.9 kg Perdorim rregullen e shumezimit kryq
1 hg*4.9kg=0.1 kg* x hg x=1 hg*4.9kg ⁄ 0.1 kg = 0.49 hg
Linja 3: Gjeometria Standardet
• Nxënësit dallojnë, përshkruajnë dhe klasifikojnë figura dhe trupa gjeometrikë bazuar në vetitë e tyre.
• Nxënësit përdorin arsyetimin, vërtetimin për të zbuluar e provuar marrëdhënie
gjeometrike.
• Nxënësit përcaktojnë vendndodhjen me anë të koordinatave.
• Nxënësit ndërtojnë shëmbëllimin sipas një transformimi gjeometrik dhe shpjegojnë e përdorin zbatime praktike të transformimeve gjeometrike.
Linja 4: Algjebra dhe Funksioni Standardet
• Nxënësit zbulojnë ligjësi dhe përdorin kuptimin për funksionin për të modeluar e
paraqitur marrëdhënie funksionale në disa mënyra.
• Nxënësit përdorin simbole algjebrike për të modeluar marrëdhënie dhe situata
matematikore.
• Nxënësit zbatojnë procedura algjebrike në transformimet e shprehjeve dhe zgjidhjen e ekuacioneve e inekuacioneve.
Linja 5: Statistika dhe probabiliteti Standardet
• Nxënësit lexojnë, kuptojnë dhe interpretojnë të dhëna statistikore për të marrë
vendime në jetën e përditshme.
Lidhjet konceptuale
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• Nxënësit kuptojnë ndërtimin e koncepteve matematike përmes njëri-tjetrit për të
formuar një të tërë dhe përdorin varësitë ndërmjet koncepteve matematike.
• Nxënësit dallojnë lidhjen e koncepteve matematike me ato të fushave të tjera jashtë
matematikës.
• Nxënësit ndjekin zhvillimin e koncepteve matematike përgjatë kohës dhe në kultura të ndryshme.
Përdorimi i teknologjisë
• Nxënësit përdorin teknologjinë për të mbledhur, analizuar, komunikuar dhe zbuluar informacion matematik.
• Nxënësit përdorin teknologjinë si mjet për të zgjidhur problema dhe për të verifikuar zgjidhjet.
• Nxënësit përdorin teknologjinë për zbatime të matematikës në shkencat e tjera.
Mësimi dhe teknika
• Gjeja me e rendesishme kur ju mesoni eshte qe te mesoni me logjik dhe jo të mësoni
përmendsh. Te kuptuarit e përmbajtjes deri ne detaje ju ndihmon të memorizoni dhe
të mësoni materialin që ju duhet të dini. Zbulo lidhjet ndërmjet sistemeve të ndryshme, dhe vini re ato
• Ndërsa studioni, krĳoni dhe përdorni listat duke nxjerrë ne pah pikat kryesore nga
materiali juaj. Ju mund të doni të përdorni statistika dhe analiza të tjera ndryshe nga
ato qe jepen ne materjalin tuaj , te cilat ju ndihmojne per të identifikuar pikat kyce ku
ju doni të përqëndroheni.
•Kushtoni vemendje gjendjes tuaj fizike, për shembull frymëmarrjes tuaj dhe nivelit
të stresit. Është e mundur që ju të izoloni trupin tuaj nga mendimet tuaja racionale.
Mos harroni se ju jeni vetëm një pjesë e 'sistemit' si cdo gje tjeter qe ju ndihmon juve
ne zgjidhjen e problemit.
• Gjithashtu mos harroni se lidhja ne nje sistem punon edhe kur ajo është e palogjikshme dhe e paarsyeshme. Nuk ka rëndësi se sa logjike eshte kur dy objekte janë së
bashku. Ju keni një shans të mire per të kujtuar më vonë, në qoftë se ju keni bërë
lidhje te palogjikshme.
• Në skenarin e mendimeve tuaja,duhet të nxirren në pah mendimet logjike. Të nxirret në pah aftësĳa tuaj per te marre sisteme dhe procedura të lehta, dhe ne te tilla
sisteme ju fare mire mund të zbuloni kur keni nevojë për të ndryshuar një procedurë
të caktuar e cila nuk shkon
• Përdorni sistemet e të menduarit te cilet ju ndihmojne te kuptoni lidhjet ndërmjet
pjesëve të ndryshme të një sistemi.Sistemet e të menduarit ju ndihmojne qe të kuptoni foto të mëdha. Shpesh e tëra është më e madhe se shuma e pjesëve.
Për shembull, ju mund të kuptoni sistemet e avionëve dhe sipërfaqet e fluturimit,
por ju nuk mund të keni një pamje të asaj se si të gjitha këto sisteme qe mbështesin
fluturim jane ne ekuilibër. Sistemet e diagramave mund të ju ndihmojne qe ju ta
kuptoni.
• Ju mund ta keni të vështirë për të ndryshuar zakonet tuaja. Ju mund te rendisni te
të gjitha ato qe do te arrinit ne qoftese ju do te ndryshoni një sjellje te caktuar. Provoni teknikën e devĳimit për të kuptuar se çfarë sjellje ju keni aktualisht dhe çfarë
sjellje do te dëshironit qe të kishit. Kur ju i kuptoni keto sjellje, përdorni teknikën e
devĳimit per te kaluar nga sjellja e vjetër tek e reja
• Mat shpejtesine e aktiviteteve te tuaja drejt qëllimit qe ju keni. Planifikimi me
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saktësi se sa shumë kohë duhet për tu shpenzuar në çdo kapitull te teorisë, nuk te
ndihmon ta mësosh atë shume shpejte. Nëse ju shpesh përqëndroheni ne analizen
paralize, shkruani 'beje ate tani "me shkronja të mëdha te shoqeruar me disa shenja.
Vendose ato në vende strategjike rreth punën tuaj apo zonës se studimit
Zgjidhja e problemave nepermjet arsyetimit induktiv
Zhvillimi I matematikes mund te gjurmohet nga kultura Babilonase dhe Egjiptiane
si nje nevoje per zgjidhjen e problemave.Duke pranuar se nje metode specifike ka
funksionuar per nje lloj caktuar te problemit,Babilonasit dhe Egjiptianet arriten ne
perfundimin se e njejta metode do te punoje per cdo lloj problem te ngjashem.Ky lloj
perfundimi quhet hipoteze.Nje hipoteze eshte nje hamendesim bazuar mbi vezhgimet e perseritura te nje procesi te vecante apo modeli.Metoda e arsyetimit qe kemi
pershkruar eshte quajtur arsyetim induktiv.
Arsyetimi Induktiv: Perkufizim
Induksion quhet ajo metodë arsyetimi me anën e së cilës nga një fakt i konstatuar në
disa shembuj, në disa vrojtime, ose në disa eksperimente ne nxjerrim një konkluzion
të përgjithshëm ose me ndryshe mund te themi qe
.Induksioni eshte ai perfundim me anen e te cilit nga nje ose disa fakte apo shembuj mbeshtesin nje perfundim te pergjithshem.Fjala induksion vjen nga latinishtja
ose nga flala latinisht induksion qe do te thote vrojtim ose pervoje.Ne kurrikulen e
gjimnazit si dhe ate te shkollave 9vjecare,arsyetimi induktiv eshte I pranishem duke
zene nje hapesire te caktuar ne librat e matematikes.Ne shkollat 9 vjecare arsyetimi
induktiv perdoret tek vargjet numerike pra duke pare disa numra ti arrin te nxjerresh aty nje rregull dhe po kte rregull qe ti zbulove do ta perdoresh per te gjetur
kufizat e tjera te vargut,
Në klasat I-IV të shkollës 8 - vjecare induksioni përdoret gjerësisht në nxjerrjen e
vetive të veprimeve, (p.sh., të vetisë së ndërrimit, të shoqërimit të mbledhjes), në
nxjerrjen e rregullave të ndryshme (p.sh. rregullat e shumëzimit me 10, 100, 1000 etj)
dhe në formimin e koncepteve të ndryshme.
Skematikish te arsyetimin induktiv e paraqesim kështu: Le të jetë A = {a1, a2, a3,
..... an} bashkësia e të gjitha rasteve të veçanta të mundshëm ku në secilin prej tyre
ndonje veti V mund të jetë e vërtetë ose e rremë.
Supozojme "se dihet që në K raste” është e vërtetë vetia V, d.m.th. janë të vërteta
premisat V(al),
V(a2), V(a3), ..... V(ak),. Aresyetimi induktiv V ndërtohet sipas skemës:
V(a1 )V(a2 )V(a3 ) ••• V(ak )(Vx)V(x)
3. Lidhja e ndërsjellë midis induksionit dhe deduksionit
Metoda induktive e deduktive në kërkimet shkencore, në proçesin mësimor dhe në
praktikë nuk përdoren të izoluara nga njëra-tjetra, ato gërshetohen reciprokisht dhe
plotësojnë njëra-tjetrën. Deduksioni është i pamundur pa induksionin, ashtu si dhe
induksioni është i pamundur pa deduksionin. Që të sigurohen njohuri të sakta e të
plota duhet të vendoset një raport i drejtë midis përdorimit të metodës induktive dhe
asaj deduktive. Praktikisht në mësimdhënien e matematikes në klasat I-IV të shkollës 8 - vjecare veprohet kështu:
● Shqyrtohen disa raste të vecanta (ushtrime, problema etj), realizohet kalimi në përfundime e
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rregulla të përgjithshme dhe pastaj nën "dritën'" e këtyre rregullave të përgjithshme
interpretohen e zgjidhen raste tëveçanta. P.sh me metodën induktive nxjerrim vetinë
ndërruese dhe shoqëruese të mbledhjes apo psh duke ndertuar disa lloje te ndryshme paralelogramesh ne nxjerrim ne perfundim qe te gjithe ata kane te njejtat veti
● Pastaj këto veti nxënësit i zbatojne për të thjeshtuar llogaritjet. P.sh. të gjendet shuma: 11 + 12+ 13 + 14+ 15+16+ 17+ 18+ 19 11 + 12+ 13 + 14+ 15+16+ 17+ 18+ 19=(11 +
19)+(12 + 18) + (13 + 17) +(14 + 16) + 15 .. =30'4+15 = 135 Zbatuam vetinë e ndërrimit
dhe shoqërimit të mbledhjes, pra përdorem metodën e induksionit.
Sekuencat numerike
Jepen numrat 3,9,15,21,27,……….. Ky
quhet nje varg numeric ose e thene ndryshe nje sekuence numerike.Nje sekuence
numerike ka nje numer te pare, nje te dyte, nje te trete e keshtu me radhe te
cilat quhen terma te sekuences.”Pikat” tregojne se termat ne nje sekuence vazhdojne.
Sekuencat ndahen ne sekuenca aritmetike dhe ne sekuenca gjeometrike.
Ne sekuencat aritmetike diferenca e cdo termi me ate paraardhes eshte nje numer
konstant ndersa ne sekuencat gjeometrike ka nje raport midis cdo termi me ate paraardhes dhe ky raport eshte nje numer constant
Sekuencat Aritmetike
Kthehemi tek vargu jone I cili ishte 3,9,15,21,27………..Per ta zgjidhur perdor arsyetimin
indiktiv kemi 9-3=6
15- 9=6 21-15=6 27-21=6 pra e nxorren rregullin cdo numer eshte marre duke I shtuar
numrit paraardhes numrin 6 Atehere numrat e tjere do te jene 27+6=33, 33+6=39,
39+6=45 e keshtu me rradhe ne mund te gjejme aq numra sa tna kerkohen. Shembull
2:
1,1,2,3,5,8,13,21,…………… Duke filluar nga numri I trete ne varg,cdo numer merret
nga
mbledhja e dy numrave paraardhes,Pra kemi : 1+1=2 1+2=3 2+3=5 e keshtu me rradhe
,numri ardhshem eshte 13+21=34, 34+21=55 e me radh e me radh
Sekuencat gjeometrike
Jepet vargu
1,2,4,8,16,……
Te gjenden disa terma te vargut te cilat mungojne. Me sa duket numri pasardhes
eshte perftuar duke e shumezuar numrin paraardhes me 2.Pra
numri I ardhshem eshte 16·2=32, 32·2=64….
Arsyetimi induktiv shpesh mund te perdoret per te parashikuar pergjigjen ne nje
liste te ngjashme ushtrimesh llogaritjeje,sic tregohet ne shembullin e meposhtem Shembull: Perdor listen per te parashikuar shumezimin tjeter ne liste
• 37 · 3=111
• 37 · 6=222
• 37 · 9=333
• 37 ·12=444
• 37 ·15=? Ne te tera keto raste,ana e majte e ekuacionit ka dy faktore,e para eshte 37
ndersa numri I dyte eshte shumefish I 3−shit duke filluar nga numri 3.Produkti perbehet nga tre
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shifra te njejta fillon me 111 ku ne shumezojme 37·3.ne kete varg, shumezimi I ardhshem do te jete 37·15=555,e cila eshte me te vertete e sakte nese ne e bejme me makine
llogaritese kete llogari.
Diferencat e suksesshme
Sekuencat e mesiperme ishin aq te thjeshta sa mund ta gjenim per secilen prej tyre
numrat pasardhes pa perdorur ndonje metode te caktuar.Por ne librat e gjimnazit ka
vargje numerike qe nuk mund ti zgjidhesh dot drejteperdrejte nese ti nuk perdor nje
metode te caktuar sic eshte psh metoda e Diferencave te Suksesshme
Shembull: Jepet sekuenca 2,6,22,56,114,….. te gjendet numri pasardhes
Meqe termi I radhes nuk eshte I qarte se kush mun te jete ne do te veprojme ne
kete menyre : termit te dyte I zbresim te parin,te tretin te dytin e keshtu me radhe.
Shkruaje sekuencen me numrat qe kane dale 6-2=4 22-6=16 56-22=34 114-56=58 Pra
perfituam vargun e ri,termat e te cilit jane: 4,16,34,58 te njejten gje do te bejme edhe
me vargun e ri pra nga kufiza e dyte do te zbresim te paren, nga e treta te dyten
dhe keshtu me radhe dhe kete gje do ta perserisim deri sa ne te perftojme nje varg
ku diferenca e termave te vargut midis numrit paraardhes dhe atĳ pasardhes te jete
nje numer constant 16-4=12 34-16=18 58-34=24 Vargu I trete I perftuar ka keto terma
12,18,24,Vazhdojme perseri duke zbritur termat nga I dyti te parin dhe nga I treti te
dytin 18-12=6 24-18=6
Ndertojme figuren
1)
2
6
22
56
114
202
2)
4
16
34
58
88
3)
12
18
24
30
4)
6
6
6
Mbasi eshte arritur nje linje me vlera konstante thjesht punohet duke ecur mbrapsht
duke vazhduar derisa te gjendet numri I deshiruar ne sekuence, pra qe ky varg te
vazhdoje nje
tjeter 6−te duhet te shfaqet ne linje e 4−tert duke nenkuptuar se termi tjeter ne linjen
3 duhet te jete 24+6=30 dhe termi tjeter ne linjen 2 do te jete 58+30=88, me ne fund
termi tjeter ne sekuencen e pare duhet te jete 114+88=202 Modelet numerike Nje nga
aspektet me mahnitese
te matematikes eshte varieteti I pafundem I modeleve numerike shiko modelet ne
vazhdim: 1=1² 1+3=2² 1+3+5=3² 1+3+5+7=4² 1+3+5+7+9=5²
Ne secilin rast ana e majte e barazimit eshte shuma e numrave natyrore te njepasnjeshem tek duke filluar nga numri 1 dhe ana e djathte eshte katrori I plote I kesaj shume. Nepermjet arsyetimit induktiv do te sygjeronim se rreshti tjeter ne kete
shume do te jete : 1+3+5+7+9+11=6² Duke perdorur kete arsyetim arrĳme ne perfundimin se
“Shuma e n numrave te pare tek te plote
eshte katror I plote I numrit n”
1+3+5+7+9+11+……….+(2n-1)=n² Numrat e figurshem
Matematikani grek Pitagora ishte themeluesi I “Vellazerise Pitagoriane”.Ky grup
midis te tjerash studionte numrat e vendosjes se pikave gjometrike te tilla si :numrat trekendore,numrat katerkendore,numrat pese kendore etj.numrat e figurshem
permbajne mjaft vargje numrash interesante si dhe shuma te tyre.
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Zhvillimi i faktorëve bioakumulues për mbrojtjen e peshkut dhe jetës së
egër në Liqenet e Mëdha
Zyra për kërkim dhe zhvillim, Duluth, Minnesota
Edlira Grëmi
Enkelejdi Grëmi
Përmbledhja
Zhvillimi i faktorëve të bioakumulimit, për tu përdorur në Liqenet e Mëdha, dhe në veçanti
përpjekja aktuale e inisiativës së Cilësisë së Ujit në Liqenet e Mëdha (GLWQI), me mbështetjen
e Agjensisë së Mbrojtjes së Mjedisit (U. S. EPA) dhe me shtetet e Liqeneve të Mëdha, tregojnë
rëndësinë e lidhjes midis ujit dhe sedimenteve, si dhe rolin e sedimenteve në të gjithë
organizmat ujorë. Ky prezantim përfshinte një diskutim të zhvillimit dhe përdorimit të
faktorëve bioakumulues për peshqit. Të dy faktorët uji dhe akumulimi i sedimenteve, tregojnë
rolin e sedimenteve në bioakumulimin e vazhdueshëm të kimikateve organike, jopolare dhe
hidrofobe nga organizmat bentik dhe pelagjik. Zgjedhjet e faktorëve bioakumulues janë të
rëndësishme, sepse ato ndikojnë fuqishëm parashikimet e efekteve toksike në organizmat
ujorë, veçanërisht kur përdoren lidhje kimike me bazë mbetje dhe përgjigje të dyanëshme.
Faktorët e bioakumulimit lehtësojnë parashikimet për ekosistemet që janë në rrezik.
Megjithëse faktorët e bioakumulimit mund të jenë të veçantë për kushtet e ekosistemit dhe
për strukturën e zinxhirit ushqimor, ata mund të jenë më pak specifik në lidhje me kushtet e
biopërthithshmërisë. Parimisht faktori i biopërthithshmërisë është shpërndarja e kimikateve
në ujë dhe në sedimente të cilat mund të variojnë midis ekosistemeve ose mund të variojnë
për një kohë të caktuar brenda në një ekosistem. Pjesa më e madhe e të dhënave jane marrë
nga analiza dhe llogaritjet e të dhenave për Liqenin Ontario. Në këtë studim tregohet qartë
roli i kimikateve në riprodhimin dhe dinamikën e popullatës së troftës liqenore në këtë liqen.
Proçedurat e përdorura nga (GLWQI) për të parashikuar bioakumulimin raportohen në
formën e një dokumenti mbështetës teknik (U. S. EPA 1995).

Materiali dhe metoda
Kanë qenë dy metodat kryesorë të faktorëve të bioakumulimit të përdorura nga
(GLWQI). I pari ka të bëjë me faktorët bioakumulues të bazuar në ujë (BAF), dhe
i dyti që ka të bëjë me faktorët bioakumulues të bazuar në sedimente (BSAF). Këto
dy metoda janë thelbësore për përdorimin e kriterit të kimikatit me bazë mbetje
kimike me rrezik vlerësimi dhe janë të lidhur nëpërmjet kuotës së përqëndrimit
të sedimenteve dhe ujit, veçanërisht për kimikatet organike hidrofobike. Ato janë
prodhimi kryesor i modeleve bioakumulues të zinxhirit ushqimor të përdorur për
vlerësimin e të dhënave. Në këtë material përcaktohet ndikimi i përbërjeve kimike në
riprodhimin e troftës dhe dinamikat e popullimit në Liqenin Ontario që nga viti 1920.
Ishin dy shprehje faktorësh bioakumulues të përdorura nga GLWQI. BAF bazohet në
përqendrimin e lipideve të normalizuara të kimikatit në organizëm, duke iu referuar
përqendrimit të kimikateve që shpërbëhen lirisht në ujë. BSAF është përqendrimi
lipid i normalizuar në organizëm duke iu referuar përqëndrimit organik në karbon të
normalizuar të përqëndrimit të sedimenteve. BSAF u përdor për të përcaktuar BAF në
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kimikate përqëndrimi i të cilave nuk është matur në ujin e Liqeneve të Mëdha por janë
të pranishme në sedimente dhe peshq. Ndarja e baraspeshuar e kimikateve jopolare
organike të qëndrueshme zakonisht ndodh midis sedimenteve dhe vertebrorëve dhe
një ekuilibri dinamik ose një teknike fugaciteti është e dobishme në përshkrimin e
shkallës së ekuilibrimit ose çekuilibrimit të lidhur, me bioakumulimin te peshqit.
Sidoqoftë BAF dhe BSAF e matura përgjithsisht tregojnë një gjendje të paekuilibruar
të pjesëzimit nga sedimentet te peshku. BAF dhe BSAF mund të përcaktohen dhe
aplikohen si ndërlidhje të qëndrueshme të cilat përfshĳne norma të çekuilibrimit siç
janë ato midis ujit dhe sedimentit ose midis peshkut dhe ujit si pasojë e fenomenit
të biozmadhimit. Një model konceptual, i cili përfshin faktorët gjenerues më të
rëndësishëm, të cilët duhen marrë në konsideratë kur parashikohet bioakumulimi
është kubi i akumulimit. Parashikimet e BAF u mbështetën në Modelin Gobas
(Burkhard, L. P. 1997) për të dhënat e marra nga Liqeni Ontario. Metoda në Liqenet
e Mëdha kishte si përparësi vlerat cilësore të matjeve në terren, sepse të dhënat u
analizuan me një kromatografi dhe spektometri me rezolucion të lartë.
Rezultate dhe diskutime
Kubi i bioakumulimit është një model konceptual, i cili përfshin faktorët gjenerues
më të rëndësishëm që duhet të merren parasysh kur të parashikohet bioakumulimi
nga përqëndrimet e matura apo të parashikuara të kimikateve në ujë dhe sedimentet
e ekosistemeve. Për kushte specifike të biopërthithshmërisë shpërndarja e kimikateve
midis ujit dhe sedimenteve mund të ndryshojë midis ekosistemeve ose të ndryshojë
në kohë dhe hapësirë brenda ekosistemit. Koeficenti i ndarjes së ujit oktanol (Kow)
është treguesi kryesorë kimikateve të potencialit hidrofobik dhe bioakumulimit.
Një faktor dytësor kimik është metabolizmi i organizmave në zinxhirin ushqimor.
Normat e metabolizmit dhe kimikateve bioakumulative nga organizmat e ndryshme
në zinxhirin ushqimor do të përcaktojnë shtrirjen në të cilën përqindjet e eleminimit
të kimikateve do të jenë më të shpejta se parashikimi sipas mungesës në metabolizëm
te Kow. Teorikisht efekti grumbullues i metabolizmit në zinxhirin ushqimor mund të
barazohet me faktorin K-metabolizëm i cili mund të merret nga Kow për të saktësuar
shkallën e bioakumulimit të reduktuar të lidhur me metabolizmin. Kushtet e
ekosistemit si karakteri lumor dhe lagunor temperatura dhe kushtet trofike, mund
të jenë një shqyrtim i rëndësishëm kur përpiqemi të kalojmë nga një ekosistem te
tjetri. Shkalla në të cilën ndryshimet sasiore në bioakumulim mund ti atribuohet
kushteve të vecanta të ekosistemit përveç ndikimit të karbonit organik i cili trajtohet
si një variabël i biopërthithshmërisë nuk është i mirënjohur. Të dhënat e cilësisë së
bioakumulimit të nevojitur për matjen sasiore të këtyre lidhjeve të ekosistemeve
të ndryshme janë shumë të kufizuara. Shpërbërja e kimikatit në ujë i cili nuk është
i ndarë në karbon organik dhe karbon organik të shpërbërë konsiderohet të jetë

f fd

) mund të
fraksion i cili është i aftë të përthithet. Fraksioni lirisht i shpërbërë (
1
1
=
1 + POC ⋅ K poc + DOC ⋅ K doc 1 + POC ⋅ Kow + DOC ⋅ Kow
fd
f
10
vlerësohet si:
(1)
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ku PoC është përqendrimi i pjesëzave të karbonit organik , DOC është përqendrimi
i karbonit organik të shpërbërë dhe Kpoc dhe Kdoc janë respektivisht koeficentë të
ndarjes së karbonit në ujë. Për GLWQI, Kpoc u vendos e barabartë me 1/10 e Kow për
secilin kimikat dhe Kdoc e bazuar në të dhënat e Liqeneve të Mëdha duke reflektuar
fuqinë e pjesëzimit të karbonit organik të shpërbërë. Shpërndarja e kimikateve
midis sedimenteve dhe kollonës së ujit mund të karakterizohen me nje koefiçent
përqendrimi ujë sediment cili është shkalla e përqendrimit të karbonit organik të
normalizuar në sedimentet e sipërfaqes deri tek përqendrimet e kimikateve lirisht të
shpërbëra në ujë. Metoda e shtresës së dytë e cila përdor BSAF për të llogaritur BAF
BAF lfd

u nxorën duke përdorur ekuacionin: Πsocv = BSAF

(2) Ku Πsocv është herësi i përqendrimit të mbetjeve në ujë. Për shumë përbërje
kimike në Liqenet e Mëdha në kushtet e sotme normat e ekuacionit (2) ndaj Kow janë
të ngjashme me ekuacionin
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Me këto kushte ekuacioni(2) mund të zëvendësohet me ekuacionin (3) dhe rezultati
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i cili mund të përdoret për të llogaritur BAF për përbërjet kimike të tilla si TCDD
(tetraklorodibenzo-p-dioksin) të cilat nuk mund të maten në mënyrë rutinë në
ujë. Metoda e BSAF përdor përbërje kimike referuese të tilla si PCB për të cilët
BAF shpesh mund matet me saktësi. Nëse zgjidhet një përbërje kimike referuese
që ka të njëjtin Kow me përbërjen kimike të panjohur vlera e Kow në ekuacion
bëhet 1 dhe llogaria thjeshtohet. Nga të dhënat e Liqenit Ontario me metodën
BSAF, shpërndarja e të ngjashmëve të PCB dhe BSAF na jep rritjen e pritshme ne
bioakumulimin dhe biozmadhimin me ndikim në magnitudën e Kow. Nga ana e
kundërt për dioksinat dhe furanet parashikimet thonë se faktorët e bioakumulimit
janë më të vegjël. Kjo kryesisht sepse efekti i metabolizmit te peshku e cila është
lehtësisht e matshme nga BSAF dhe e ndërfutur në BAF. Megjithëse vlerat e
metabolizmit janë të ulta rritja e vlerës së eliminimit të përbërjes kimike kryesore
është domethënëse dhe redukton jashtëzakonisht shumë potencialin e bioakumulimit
përsa i përket PCB me të njëjtën Kow. Për të vlerësuar metodën e BSAF, BAF e
matur në Liqenin Ontario krahasuar me llogaritjet e BAF të parashikuar në liqen
ishin në përputhje, me raportet e nxjera nga Oliver dhe Niimi (1988) Ekuacioni:

n

(

)

(

)

TEC fish = ∑ (C soc )i ⋅ BSAF fish i ⋅ ( f l ) ⋅ TEF fish i
i =1

përshtatur për vezët e troftës së liqenit u përdor më parë për të përcaktuar ndikimin
e TCDD dhe përbërjeve kimike të lidhura me riprodhimin e troftës dhe dinamikat
e popullimit në Liqenin Ontario që nga viti 1920 (Cook et al., 1994,1997) Sedimenti
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i regjistruar radionuklid dhe korja e sedimenteve ishin thelbësore për ndërtimin
e ekspozimit të hershëm të efekteve të TCDD në vezët e troftës në përcaktimin e
shkallës së vdeshkmërisë
Përfundime
Megjithëse faktorët e bioakumulimit mund të jenë specifikë për kushtet e ekosistemit
dhe për strukturën e zinxhirit ushqimor mund të jenë më pak specifikë përsa i përket
kushteve të biozmadhimit. Me të dhënat e Liqenit Ontario dhe modelit të pjesëzimit
të POC dhe DOC, ekuacioni (1) del se ∏ socw mund të ketë lidhje me shkallën e
ekuilibrimit ose çekuilibrimit kimik. Kur vlerat e log ∏ socw bëhen të barabarta me
logKow, kjo pasqyron një shkallë të çekuilibrimit kimik të Liqenit Ontario që ndoshta
është i zakonshëm në gjithë Liqenet e Mëdha që nga fillimi i vitit 1970. Domethënia
e këtĳ çekuilibrimi mund të jetë rrjedhim i ndryshimit midis fraksionit të karbonit
organik të asociuar me materiale të veçanta në shtresën e parë të ujit. Duke perdorur
Modelin Gobas, Burkhard tregoi se nje rritje 10% e Πsocw në Liqenin Ontario
është e njëjtë me përqendrimin e sedimentit me 10% duke mbajtur të qëndrueshëm
përqendrimin e sedimenteve të kollones së ujit rezulton me një ndryshim afersisht
10% të BAF. Regjistrimet epidemologjike në Liqenin Ontario treguan se në zhdukjen
e troftës rreth vitit 1960 kanë ndikuar dhe grabitqarët e detit dhe peshkimi i tepërt.
Gjatë periudhës së rimëkëmbjes së liqenit u shpëtuan shumë trofta që nuk mund të
riprodhoheshin. Megjithëse vezët e mbledhura u monitoruan në kushte laboratorike
shkalla e vdekshmërisë për shkak të sindromes blue-sak e lidhur me TCDD u vëzhgua
në laborator, përputhet me përqindjet e vdekshmërisë në modelin TEC (Cook et al.,
1994, 1997). BAF dhe BSAF mund të jenë përbërës kritik në mbrojtjen e kriterit të
zhvillimit të sedimentit. Pra për të krĳuar një kriter të popullimit të troftave liqenore
duhet të merren parasysh faktorët e mëposhtëm: përqendrimi i TCDD te vezët dhe
BSAF për troftën e liqenit nën një ∏socw të pritshme gjatë periudhës së dëshiruar.
Për të lidhur këto kritere të TCDD me organizmat e ekspozuar ndaj përzierjeve
komplekse, duhet të merren parasysh si efektet e bioakumulimit ashtu dhe ato
të potencialit toksik të TEC. Pra BAF dhe BSAF janë thelbësorë në përcaktimin e
rrezikut që vjen nga kimikatet organike hidrofobike. Përfundimisht faktorët e matur
të bioakumulimit janë të vlefshëm për parashikimin e bioakumulimit në lidhje me
kriteret e cilësisë së ujit dhe sedimenteve, duke na dhënë përfundime të sakta për
kimikatet organike të vazhdueshme, sidomos për ato me një Kow të lartë.
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Teoria sociale e te mesuarit aplikimi ne fushen e mesimdhenies
Alketa Mucohasanaj
Abstrakt
Mësimi do të ishte jashtëzakonisht i mundimshëm, për të mos përmendur rrezikshmërinë,nëse
njerëzit duhet të mbështeteshin vetëm në efektet e veprimeve të tyre për t'i informuar ata
se çfarë duhet të bëjnë. Për fat të mirë, shumica e sjelljes njerëzore mësohet duke vëzhguar
modele: nga vëzhgimi i të tjerëve formohet një ide se si sjelljet e reja janë kryer, dhe në raste të
mëvonshme ky informacion i koduar shërben si udhërrëfyes për veprim.

Hyrje
Që nga momenti që zgjohemi në mëngjes e derisa shtrihemi të flemë në darkë,
pothuajse çdo gjë përfshin të mësuarit. Në fakt të mësuarit është kaq i rëndësishëm
për jetën tonë, sa është e vështirë të gjesh situata ku nuk përfshihet. Zakonisht
psikologët e përkufizojnë të mësuarit si një ndryshim relativisht të përhershëm në
sjelljen ose aftësinë e individit për të manifestuar një sjellje të caktuar, që ndodh si
rezultat i përvojës. Një lloj i të mësuarit kognitiv është të mësuarit përmes vëzhgimit.
Psikologu social A. Bandura argumentoi se përforcimi është i rëndësishëm për
të mësuarit. Ashtu si Tolman, ai mendonte se përforcimi ka më shumë të bëjë me
motivimin sesa me vetë procesin e të mësuarit.Sot kjo teori njihet si teoria e të
mësuarit social. Në këtë punim do të trajtohet Teoria Sociale e të Mësuarit , e cila
është zhvilluar dhe formuluar nga psikologu Albert Bandura dhe është një nga
teoritë më influencuese të të mësuarit.
Teoria Sociale e të Mësuarit
Teoria Sociale e të Mësuarit fokusohet në “mësimin” që ndodh brenda një konteksti
social. Ajo thotë se njerëzit mësojnë nga njëri-tjetri, duke përfshirë koncepte të tilla
si mësimi vëzhgimor, imitimi dhe modelimi. Albert Bandura dhe Lev Vygotsky
janë kontribuesit kryesorë në këtë teori. Aktualisht, Bandura është psikologu më i
përmendur i gjallë, i përhapur gjerësisht si psikologu më i madh i gjallë dhe një
nga psikologët më me ndikim të të gjitha kohërave. Sipas Bandurës, qëniet humane
janë qënie aktive procesuese të informacionit që mendojnë për lidhjen mes sjelljeve
të tyre dhe pasojave për atë sjellje. Theksi i kësaj teorie është te rëndësia, modelimi
dhe pasqyrimi i sjelljeve, qëndrimeve dhe reagimeve emocionale të të tjerëve.Për
rrjedhojë,Teoria Sociale e të Mësuarit fokusohet në mësimin me anë të observimit
dhe pasqyrimit.
Sipas Lev Vygotsky çdo funksion në zhvillimin e fëmĳës shfaqet dy herë: së
pari në nivelin social dhe më pas në nivelin e individëve; së pari midis njerëzve
(ndërpsikologjike) dhe pastaj brenda fëmĳës (intrapsikologjike).Kjo vlen edhe për
vëmendjen vullnetare, për kujtesën logjike dhe për formimin e koncepteve. Të gjitha
funksionet më të larta burojnë si marrëdhënie aktuale mes individëve njerëzorë.
Vygotski jetoi gjatë Revolucionit Rus dhe puna e tĳ ishte kryesisht e panjohur
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deri në vitin 1962.Ai u përqendrua në ndërveprimet mes njerëzve në një kontekst
sociokulturor. Ai sugjeroi që kultura modelonte mjetet, të tilla si leximi dhe shkrimi,
që njerëzit përdorën për të mbĳetuar në mjedisin e tyre. Këto mjete janë zhvilluar
fillimisht nga fëmĳët thjesht si një mënyrë për të komunikuar nevojat. Proceset e larta
mendore, të tilla si zgjidhja e problemeve, zhvillohen fillimisht përmes aktiviteteve
të përbashkëta. (duke folur me veten), të cilën ai e konsideronte si "shkathtësinë më
të lartë të të menduarit". Përfundimisht, këto aftësi bëhen të brendshme.Vygotski
besonte se zhvillimi i fëmĳëve u nxit nëpërmjet ndërveprimit me individë që janë më
të avancuar në mendimet e tyre - mësuesit, për shembull. Shumica e psikologëve e
studiojnë sjelljen e individit si diçka që shprehet në veprime specifike, të cilat quhen
reagime.Po ta shikojmë një individ të izoluar dhe të injorojmë mjedisin ku ai jeton,
nuk do të përparojmë shumë në kuptimin e sjelljes së tĳ.
Është e qartë se duhet të llogarisim edhe mjedisin e individit, ngjarjet që ndodhin
jashtë organizmit.Sikurse sjellja, mjedisi duhet copëzuar në njësi të kuptueshme, të
cilat janë quajtur ngacmime(stimuj). Ngacmuesit mjedisorë na detyrojnë të veprojmë
në mënyra të caktuara (dritat e semaforëve, bilbili i policit). Të mësuarit nënkupton
vendosjen e shoqërimeve midis ngjarjeve në mjedis (ngacmuesit) dhe sjelljes sonë
(reagimit). Individët që vëzhgohen quhen modele.Në shoqëri, fëmĳët janë të
rrethuar nga shumë modele me ndikim, si prindërit brenda familjes, personazhet
në televizionin e fëmĳëve, miqtë brenda grupit të tyre të bashkëmoshatarëve dhe
mësuesit në shkollë.Këto modele japin shembuj të sjelljes për të vëzhguar dhe
imituar, p.sh., mashkullore dhe femërore, pro dhe anti-sociale etj.Fëmĳët i kushtojnë
vëmendje disa prej këtyre njerëzve (modele) dhe kodojnë sjelljen e tyre.Në një kohë
më vonë ata mund të imitojnë (dmth., Kopjojnë) sjelljen që ata kanë vërejtur.
Ata mund ta bëjnë këtë pavarësisht nëse sjellja është "e përshtatshme për gjininë"
apo jo, por ka një numër procesesh që e bëjnë më të mundshme që një fëmĳë të
riprodhojë sjelljen që shoqëria e tĳ e konsideron të përshtatshme për gjininë e saj. Së
pari, fëmĳa ka më shumë gjasa të ndjekë dhe imitojë ata njerëz që i percepton si të
ngjashëm me veten.Rrjedhimisht, ka më shumë gjasa të imitojë sjelljen e modeluar
nga njerëz të së njëjtës gjini.
Së dyti, njerëzit rreth fëmĳës do t'i përgjigjen sjelljes që imiton ai me përforcim ose
dënim.Nëse një fëmĳë imiton sjelljen e një modeli dhe pasojat janë të dobishme,
fëmĳa ka të ngjarë të vazhdojë të kryejë sjelljen.Nëse një prind e sheh një vajzë të
vogël që e ngushëllon arushën e saj dhe thotë "çfarë vajze e mirë që je", kjo është e
dobishme për fëmĳën dhe e bën më të mundshme që ajo të përsërisë sjelljen.Sjellja
e saj është përforcuar.Përforcimi mund të jetë i jashtëm ose i brendshëm,pozitiv ose
negativ.Nëse një fëmĳë dëshiron miratimin nga prindërit ose bashkëmoshatarët, ky
miratim është një përforcim i jashtëm, por ndjenja e lumtur për t'u miratuar është
një përforcim i brendshëm.Një fëmĳë do të sillet në një mënyrë që beson se do të
fitojë miratimin sepse dëshiron miratim.Përforcimi pozitiv (ose negativ) do të ketë
pak ndikim nëse përforcimi i ofruar jashtë nuk përputhet me nevojat e një individi.
Përforcimi mund të jetë pozitiv ose negativ, por faktori më i rëndësishëm është se
zakonisht do të çojë në një ndryshim në sjelljen e një personi.
Së treti, fëmĳa do të marrë parasysh edhe atë që ndodh me njerëzit e tjerë kur të
vendosë nëse do të kopjojë apo jo veprimet e dikujt.Një person mëson duke vëzhguar
pasojat e sjelljes së një personi tjetër, p.sh., një motër më e vogël që vëzhgon motrën
më të madhe që shpërblehet për një sjellje të veçantë ka më shumë gjasa të përsërisë
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atë sjellje.Kjo njihet si përforcim shtesë.
Parimet e përgjithshme të teorisë
Njerëzit mësojnë duke vëzhguar sjelljet e të tjerëve dhe rezultatet e atyre sjelljeve.
Mësimi mund të ndodhë pa ndonjë ndryshim në sjellje.Bihejvioristët thonë se të
mësuarit duhet të përfaqësohet nga një ndryshim i përhershëm në sjellje;megjithatë,
teoricienët e të mësuarit social besojnë se për shkak se njerëzit mund të mësojnë
vetëm nëpërmjet vëzhgimit, mësimi i tyre nuk mund të tregohet domosdoshmërisht
në punën e tyre.Mësimi mund ose nuk mund të rezultojë në një ndryshim të sjelljes.
Kognitivizmi luan rol në mësim.Gjatë 30 viteve të fundit, teoria e të mësuarit social
është bërë gjithnjë e më kognitive në interpretimin e saj të të nxënit njerëzor.
Teoria Sociale e të Mësuarit mund të konsiderohet një urë ose një kalim midis teorive
bihejvioriste dhe teorive kognitivie.
Pse duhet të mbështesim Teorinë Sociale të të Mësuarit?
Në Teorinë Sociale të të Mësuarit, Albert Bandura (1977) pajtohet me teoritë e mësimit
të sjelljes së sjelljes së kushtëzimit klasik dhe kushtëzimit operant.Megjithatë, ai
shton dy ide të rëndësishme:
Proceset e ndërmjetësimit ndodhin midis stimujve dhe përgjigjeve. Sjellja mësohet
nga mjedisi përmes procesit të të mësuarit vëzhgues.
Janë pikërisht këto dy arsye:mesimi vëzhgues dhe proceset e ndërjetësimit që
shërbejnë si bazë për të mbështetur këtë teori. Këto dy procese shpjegojnë mjaft mirë
raportet mes sjelljeve dhe reagimeve si dhe përdorimin e modeleve për të imituar
një sjellje.Nga njëra anë kjo është një teori e pastër bihejvioriste e imitimit,që bazohet
në parimin se shumë prej sjelljeve njerëzore formohen përmes imitimit të modeleve
të ndryshmë,ndërsa nja ana tjetër është një teori kognitiviste që njeh dhe pranon
rëndësinë e aftësisë që ka njeriu për tmenduar,simbolizuar,ndjerë dhe parashikuar
pasojat.
Të mësuarit vëzhgues
Fëmĳët vëzhgojnë njerëzit rreth tyre duke u sjellur në mënyra të ndryshme.Kjo
ilustrohet gjatë eksperimentit të njohur të kukulles “Bobo”. Një nga studimet më të
mira të Bandurës ishte eksperimenti i vitit 1961 me të cilin ai studioi ndikimin e të
mësuarit vëzhgues në agresivitetin e fëmĳëve. Fëmĳët e kopshtit vëzhguan të rriturit
që ishin duke u sjellë ose në mënyrë pasive ose në mënyrë agresive me një kukull
me përmasa njerëzore. Fëmĳët ishin në gjendje të imitonin modelin e sjelljes agresive
të të rriturve, veçanërisht kur sjellja u përforcua. Edhe pse nuk është një përfundim
absolut, vëzhgimet kanë treguar se kur fëmĳët shikojnë emisione televizive me
akte dhune, sjellja e tyre bëhet më agresive. Por kur u paraqitën modele sjelljesh
joagresive, fëmĳët mundën të mësojnë lehtësisht të bashkëpunojnë me të tjerët.
Bandura mendonte se shumë lloje sjelljesh mësohen përmes vëzhgimit. Shpesh
sjelljet e përshtatshme dhe rolet gjinore të tilla si të veshurit si mami, të rruajturit
si babai, apo të gatuarit, fëmĳët i përvetësojnë me anë të vëzhgimit dhe imitimit të
prindërve të tyre.Shpesh prindërit as i përforcojnë e as ua shpjegojnë sjelljet fëmĳëve,
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por ata shërbejnë si modele, që vëzhgohen prej fëmĳëve dhe bëhen për ta burim
mësimi.
Janë identifikuar tre modele themelore të mësimit vëzhgimor:
Një model i drejtpërdrejtë, i cili përfshin një individ të vërtetë që demonstron sjelljen
e dëshiruar.
Një model mësimor verbal, në të cilën një individ përshkruan sjelljen e dëshiruar në
detaje dhe udhëzon pjesëmarrësin se si të angazhohet në sjelljen
Një model simbolik, në të cilën modelimi ndodh me anë të mediave, duke përfshirë
filma, televizion, internet, literaturë dhe radio.Stimujt mund të jenë karaktere
reale ose imagjinar.
Që të jetë efektiv të mësuarit vëzhgues duhet të kalojë nëpër katër faza:
Së pari, duhet ti kushtojmë vëmendje modelit të rolit.
Ne jemi të prirur ta bëjmë këtë më shpesh kur jemi të motivuar dhe kur besojmë
se ai model sjelljeje na përshtatet.Kjo na ndihmon të shpjegojmë se përse disa herë
studentët e kanë të vështirë të mësojnë konceptet e lëndëve mësimore, ndërkohë
që mësojnë fare lehtë të kryejnë aktivitete sportive apo të mbajnë mend këngët e
suksesshme të kohëve të fundit.
Së dyti, ne duhet të depozitojmë vëzhgimet në kujtesën tonë.
Së treti, duhet të jemi në gjendje të kujtojmë ç’ka kemi mësuar, në momentin që jemi
të motivuar për t’u sjellë në një mënyrë të caktuar.
Së katërti, nëse dëshirojmë që sjellja jonë të përsëritet rregullisht, ajo duhet përforcuar.
Proceset e ndërmjetësimit
SLT(Social Learning Theory) shpesh përshkruhet si 'urë' midis teorisë tradicionale
të të mësuarit (pra, sjelljes) dhe qasjes njohëse.Kjo është për shkak se fokusohet
në faktin se si faktorët mendorë (njohës) përfshihen në të mësuarit.Ndryshe nga
Skinner, Bandura (1977) beson se njerëzit janë përpunues aktivë të informacionit
dhe mendojnë për marrëdhënien ndërmjet sjelljes së tyre dhe pasojave të saj.Mësimi
i vëzhgimit nuk mund të ndodhte nëse proceset kognitive nuk përfshiheshin.Këta
faktorë mendorë ndërmjetësojnë (dmth. Ndërhyjnë) në procesin e të mësuarit për
të përcaktuar nëse një përgjigje e re është fituar.Prandaj, individët nuk e vëzhgojnë
automatikisht sjelljen e një modeli dhe e imitojnë atë.Ka disa mendime para imitimit,
dhe këto përfaqësojnë proceset e ndërmjetësimit. Kjo ndodh ndërmjet vëzhgimit të
sjelljes (stimulimit) dhe imitimit apo jo (përgjigjes).
Ekzistojnë katër procese ndërmjetësuese të propozuara nga Bandura:
Vëmendja: Për të imituar një sjellje, ajo duhet të kapë vëmendjen tonë.Ne vëzhgojmë
shumë sjellje në baza ditore, dhe shumë nga këto nuk janë të rëndësishme.Vëmendja
është, pra, jashtëzakonisht e rëndësishme nëse një sjellje ndikon të tjerët që imitojnë
atë.
Ruajtja: Sa mirë mbahet mend sjellja.Sjellja mund të vihet re, por a nuk kujtohet
gjithmonë ajo që qartë pengon imitimin.Prandaj, është e rëndësishme që një kujtim
i sjelljes të formohet që të kryhet më vonë nga vëzhguesi.Pjesa më e madhe e të
mësuarit shoqëror nuk është i menjëhershëm, prandaj ky proces është veçanërisht i
rëndësishëm në ato raste.Edhe nëse sjellja riprodhohet menjëherë pas shikimit të saj,
duhet të ketë një memorie për t'iu referuar.
Riprodhimi: Kjo është aftësia për të kryer sjelljen që modeli ka treguar vetëm.Ne
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shohim shumë sjellje në baza ditore që ne do të donim të ishim në gjendje të imitonim,
por kjo jo gjithmonë e mundur. Ne jemi të kufizuar nga aftësia jonë fizike dhe për
këtë arsye, edhe nëse dëshirojmë të riprodhojmë sjelljen, nuk mundemi.Kjo ndikon
në vendimet tona nëse do të përpiqemi ta imitojmë apo jo.Imagjinoni skenarin e një
gruaje 90-vjeçare që përpiqet të ecë duke parë Dancing on Ice.Ajo mund të vlerësojë
se aftësia është e dëshirueshme, por ajo nuk do të përpiqet ta imitojë, sepse ajo
fizikisht nuk mund ta bëjë këtë.
Motivimi: Vullneti për të kryer sjelljen.Shpërblimet dhe ndëshkimet që ndjekin
një sjellje do të merren parasysh nga vëzhguesi.Nëse përfitimet e perceptuara janë
më të mëdha se shpenzimet e perceptuara (nëse ka), atëherë sjellja do të jetë më
e mundshme që të imitohet nga vëzhguesi. Nëse përforcimi i ndërmjetësimit nuk
shihet si i rëndësishëm për vëzhguesin, atëherë ata nuk do të imitojnë sjelljen.
Cilat janë disa nga kritikat e Teorisë Sociale së të Mësuarit?
Qasja shoqërore e të mësuarit merr në konsideratë proceset e mendimit dhe pranon
rolin që ata luajnë në përcaktimin nëse një sjellje duhet të imitohet apo jo.Si e
tillë, SLT ofron një shpjegim më të plotë të të nxënit njerëzor duke njohur rolin e
proceseve ndërmjetësuese. Megjithatë, megjithëse mund të shpjegojë një sjellje mjaft
komplekse, ajo nuk mund të llogarisë në mënyrë adekuate se si zhvillojmë një sërë
sjelljesh, përfshirë mendimet dhe ndjenjat.Ne kemi një shumë të kontrollit njohës
mbi sjelljen tonë dhe vetëm për shkak se ne kemi pasur përvoja të dhunës nuk do të
thotë që ne duhet të riprodhojmë një sjellje të tillë.Për këtë arsye Bandura modifikoi
teorinë e tĳ dhe në vitin 1986 riemërtoi Teorinë e tĳ të të Mësuarit Social, Teoria
Sociale Kognitive (SCT), si një përshkrim më të mirë se si mësojmë nga përvojat tona
shoqërore.
Disa kritika të teorisë së të nxënit shoqëror lindin nga angazhimi i tyre në mjedis
si ndikimi kryesor në sjellje.Ajo është e kufizuar për të përshkruar sjelljen vetëm
në aspektin e natyrës ose ushqim dhe përpjekjet për ta bërë këtë nënvlerësojnë
kompleksitetin e sjelljes njerëzore.Ka më shumë gjasa që sjellja të jetë për shkak
të ndërveprimit ndërmjet natyrës (biologjisë) dhe edukimit (mjedisit).Teoria e të
mësuarit social nuk është një shpjegim i plotë për të gjitha sjelljet. Kjo është veçanërisht
kur nuk ekziston një model i dukshëm në jetën e personit për të imituar për një sjellje
të caktuar.Zbulimi i neuroneve pasqyrqë i ka dhënë mbështetje biologjike teorisë
së të nxënit shoqëror.Megjithëse hulumtimi është në fillimet e tĳ, zbulimi i fundit i
"neuroneve pasqyrë" në primatë mund të përbëjë një bazë neurologjike për imitim.
Këto janë neuronet që funksionojnë, nëse kafsha bën diçka vetë dhe nëse vëzhgon
veprimin që bëhet nga një tjetër.
Aplikimi i kësaj teorie në fushën e mesimdhenies
Ndërsa teoria e të mësuarit social është teoria e sjelljes më e rëndësishme për
kriminologjinë, ka shumë aplikacione në klasë. Nxënësit duhet të dëshmojnë
dhe të blejnë me sjelljen e duhur të dëshiruar dhe / ose përforcimet e dëshiruara.
Nxënësit kërkojnë zvogëlimin e tensionit, fitimin e shpërblimeve financiare, fitimin e
lavdërimit te të tjerët ose ndërtimin e vetëbesimit. Njohja e shpërblimit të dëshiruar
që nxënësit kërkojnë u mundëson mësuesve që të sigurojnë shpërblimin e njëjtë për
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sjelljet e dëshiruara.
Albert Bandura besonte se sjelljet e përforcuara nga anëtarët e familjes ishin burimi
më i spikatur i modelimit të sjelljes. Sjelljet gjithashtu mund të mësohen nga shikimi
i televizionit.Mësuesit kanë pak kontroll mbi atë që ndodh në shtëpi ose atë që
dëshmohet në televizion, por ato nuk janë pa ndikim. Mësimdhënësit jo vetëm
që duhet të jenë modele të përshtatshme, por edhe t'i pajisin studentët të vetërregullojnë, vetë-monitorojnë, vetë-korrektojnë.
Komponentët kryesorë teorikë të Teorisë Sociale të të Mësuarit që zbatohen në arsim
janë vetë-efikasiteti, vetërregullimi, mësimi vëzhgues dhe determinizmi reciprok.
Teoria Sociale e të Mësuarit mund të zbatohet për motivimin dhe mësimin për
nxënësit dhe mësuesit.Hulumtimet e Bandurës tregojnë se vetëfikasiteti i lartë i
nxit mësuesit dhe studentët të vendosin qëllime më të larta dhe rrit gjasat që ata
të përkushtohen për këto qëllime.Në një mjedis edukimi vetë-efikasiteti i referohet
besimit të një studenti ose mësuesi për të marrë pjesë në veprime të caktuara që do t'i
ndihmojnë ata të arrĳnë qëllime të veçanta.Vetë-rregullimi është procesi nëpërmjet të
cilit një individ përcakton qëllimet e ardhshme dhe menaxhon sjelljen e tĳ dhe planet
për t'i përmbushur ato.Ai vepron nën funksionet e përditshme të klasave të tilla si
përcaktimi i qëllimit, vetë-monitorimi dhe vetë-ndikimi.Hulumtimi i teorisë së të
mesuarit social ofron mbështetje se modeli mund të jetë i dobishëm për përfshirjen e
strategjive të reja në trajnim për mësuesit.
Sipas kësaj teorie të Bandurës, nxënësit marrin funksione vetë-rregulluese nga
modelet e vëzhgimit.Mësimi i vëzhgimit ndodh kur nxënësit ose mësuesit
respektojnë një model të trajnuar mirë dhe përvoja rrit njohuritë dhe mirëkuptimin
e tyre.Së fundi, marrëdhëniet e ndërsjellta në mes të një nxënësi ose mësuesi, mjedisi
i tyre dhe sjellja e tyre vihet në dukje si komponentë kyç në teorinë reciproke të
determinizmit të Triadiës së Bandurës.Marrëdhëniet reciproke brenda determinizmit
reciprok tregojnë se sa ndikon sjellja dhe rezultatet në mendimet e ardhshme.Me fjalë
të tjera, kur një nxënës ose mësues vendos të përsëritë një sjellje të vëzhguar, vetëefikasiteti i nxënësit ose mësuesit u siguron atyre besimin që të përpiqen të kryejnë
sjelljen e vëzhguar.Vetë-rregullimi është procesi që ai ose ajo do të përdorë për të
përcaktuar qëllimet për të kryer sjelljen e vëzhguar.Nëse sjellja e kryer sjell rezultate
të suksesshme, ajo do t'i inkurajojë ata që të kryejnë sjellje të ngjashme përsëri dhe të
vërtetojnë përdorimin e tyre të vetë-efikasitetit të lartë.
Shumë strategji në klasë dhe në mësimdhënie merren me parimet e të mësuarit
social për të rritur njohuritë dhe mbajtjen e njohurive të nxënësve. Për shembull,
duke përdorur teknikën e pjesëmarrjes së udhëzuar, një mësues thotë një frazë dhe i
kërkon klasës të përsërisë frazën. Kështu, nxënësit imitojnë dhe riprodhojnë veprimin
e mësuesit, duke ndihmuar ruajtjen.Një shtrirje e pjesëmarrjes së udhëzuar është të
mësuarit reciprok, në të cilin të dy: nxënësit dhe mësuesit ndajnë përgjegjësinë në
diskutimet kryesore.Përveç kësaj, mësuesit mund të formësojnë sjelljen në klasë të
nxënësve duke modeluar sjelljen e duhur dhe duke i shpërblyer studentët në mënyrë
të dukshme për sjellje të mirë.Duke theksuar rolin e mësuesit si model dhe duke
inkurajuar nxënësit që të adoptojnë pozicionin e vëzhguesit, mësuesi mund të bëjë
njohuri dhe praktika të qarta për studentët, duke rritur rezultatet e tyre të të nxënit
Në klasë si mësues, ne do të përballemi me një larmi të madhe nxënësish,me një larmi
të madhe të stileve të të mësuarit.Të mësuarit për të balancuar stilet e mësimdhënies
që përdorim do të jetë vendimtare për sukseset e nxënësve tanë.Meqë kemi të bëjmë
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më një teori social-kognitiviste do të thotë se përveç imitimit, si pjesë kryesore
,funksionion të rëndësishëm ka dhe interaktiviti.Kjo çon në një nga zbatimet e kësaj
teorie në klasë,që është puna në grup.Llojet e grupeve që mund të përdoreE para
është grupim heterogjen. Kjo është kur nxënësit me nivele të ndryshme aftësish
kombinohen.Përkufizimi i grupimit heterogjen gjithashtu mund të zgjerohet për të
përfshirë grupimin e nxënësve të moshave dhe racave të ndryshme.Kjo qasje mund
të jetë veçanërisht e dobishme në fillim të vitit shkollor, në mënyrë që nxënësit të
njihen me njëri-tjetrin.
Lloji i dytë i grupimit është grupimi homogjen.Kjo do të thotë bashkimin e nxënësve
që janë të ngjashëm.Ngjashmëritë mund t'i referohen aftësisë, racës ose moshës.Si
mësues, mund të jemi në gjendje të identifikojmë nxënës të niveleve të ngjashme të
aftësisë duke ju referuar rezultateve të vlerësimit të mëparshme.Grupet ka të ngjarë
të ndryshojnë sipas mësimit.Kjo qasje mund të jetë e dobishme për të grupuar së
bashku nxënësit që mund të kenë nevojë për ndihmë shtesë në mënyrë që mësuesi
të mund të punojë më shumë me ta, ndërsa nxënësit që nuk kanë nevojë për ndihmë
shtesë mund të grupohen së bashku dhe të punojnë në diçka tjetër.
Në veçanti, të mësuarit social ka mundësi të pafundme në mënyrën se si mund të
përdorim punën e grupit brenda klasës. Disa shembuj konkretë përfshĳnë:
ROLE PLAYING- Role-playing është një teknikë që funksionon mirë me të tjerët,
pavarësisht nëse zbatohet për një person ose për një grup njerëzish.Një shembull
mund të jetë luajtja e roleve me një person që është mësuesi dhe tjetri nxënësi.
DEBATIMI I TEMAVE - Debatet zhvillohen kur një grup studentësh i caktohet njëra
anë e një çështjeje, ndërsa një grup tjetër argumenton për anën tjetër.Pastaj mund
tu ndërrojmë rolet grupeve dhe çdo grup të argumentoj anën e kundërt.Së fundi,të
gjithë studentët mund të arrĳnë një konsensus në lidhje me temën, ose mund të
shkruajnë një një raport që përmbën provat dhe arsyetimet më të mira nga të dyja
palët.Debatet janë një mënyrë e shkëlqyer për të mësuar rreth ngjarjeve të Studimeve
Sociale.
KRĲONI QUIZZES- I gruponi nxënësit në në grupe të vogla dhe jepini secilit grup
një segment të vogël të materialit tuaj të mësimit.Kërkojuni secilit grup të përgatisë
një kuiz të shkurtër në segmentin që ju është caktuar.Pastaj secili grup mund të
bëjë kuiz grupeve të tjera ose kuzet mund të mblidhen dhe ti jepet çdo nxenesi një
paketë e të gjitha kuizeve dhe nxënësit mund ti përdorin ato si material studimor.Kjo
metodë do të jetë me të vërtetë e dobishme për nxënësit në qoftë se mësuesi rishikon
pyetjet dhe jep përgjigjet e duhura.
GROUP TEST TALKING- Krĳoni një test që mund të bëhët në klasë ose të marret
në shtëpi. Grupi pritet të bashkëpunojë për përgjigjet, dhe secili student shqyrton
rezultatin e grupit.
MIND MAPS - Diagramet e hartave dhe sistemeve të mendjes janë të mrekullueshme
për të punuar në klasë si një grup.Një person do të jetë menaxheri I përcaktuar ,
ndërsa pjesa tjetër e klasës punon me materialin dhe sugjeron ide.Grupi mund të
ketë pikëpamje të ndryshme se si të përfaqësojnë disa ide, megjithatë kjo është një
pjesë pozitive e të mësuarit në grupe.
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Frazeologjia gjuhësore dhe përdorimi i saj në veprat e Andon Zako Çajupit
Anila Mamaj
Abstrakt
E kam zgjedhur këtë temë duke qenë e ndërgjegjshme se kjo fushë studimi do të na japë
mundësi të gjera trajtimi dhe interpretimi.
Frazeologjia mund të trajtohet jo vetëm nga pikëpamja e brendshme, nga përqasje të ndryshme
(studime gjuhësore në diakroni, në sinkroni, në përkthim, në tipologji, në didaktikë etj.), por
edhe nga pikëpamja e jashtme, nga fusha të tjera (nga psikolinguistika, nga sociolinguistika,
nga informatika etj.). Edhe në gjuhësinë shqipe, “sido që togfjalëshat frazeologjikë dëshmohen
që me librat më të parë, pasqyrimi i tyre në gramatikat e shqipes ose në studimet e veçanta
është mjaft i vonë”. Teoria frazeologjike e shqipes nisi pas gjysmës së dytë të shekullit të 20. Që
nga ajo periudhë, ajo ka arritur rezultate të rëndësishme teorike dhe praktike (leksikografike).
Objekti që ajo studion paraqitet me emërtime të ndryshme si “shprehje”, “fraza”, “njësi
frazeologjike” etj. Duke hedhur një vështrim në historinë e frazeologjisë shqipe, hasim
vazhdimisht emrin e themeluesit të saj, Jani Thomait (1981). Por sa e gjerë është frazeologjia
shqipe? Cilat njësi shumëfjalëshe duhet të studiojë frazeologjia në kuptimin e gjerë? Cilat
janë kriteret e përcaktimit të vëllimit të saj? Shumica e gjuhëtarëve shqiptarë kanë trajtuar një
aspekt- gramatikor apo leksikor, apo një lloj të caktuar të shprehjeve të ngurosura (kryesisht
togfjalëshat e qëndrueshëm me funksionin sintaksor të kallëzuesit foljor). Ajo që i bashkon të
gjithë këta gjuhëtarë është fakti se të gjithë flasin për qëndrueshmëri të njësive shumëfjalëshe
që studiojnë, dhe do të quajnë frazeologjike vetëm njësitë shumëfjalëshe të qëndrueshme që
janë të barasvlershëm me një fjalë të vetme, që kanë kuptim tërësor, që janë të figurshme.
Fjalë kyçe: frazeologji, strukurë, rendi, Çajupi, problematika.

Rendi i fjalëve në strukturën e frazeologjizmave të shqipes
Siç dihet, ndërmjet tipareve dalluese të frazeologjizmave të gjuhës, njësimi kuptimor
i komponentëve dhe funksioni gramatikor i frazeologjizmit në tërësi përbëjnë dy më
të rëndësishmit.
Megjithatë, shpesh herë, kur frazeologjizmat hyjnë në fjali të ndryshme, jo vetëm
nuk e ruajnë skemën, rendin e fjalëve të modelit tyre fillestar, por edhe shpërbëhen,
meqenëse këputet lidhja, njësimi kuptimor dhe gramatikor i frazeologjizmit:
gjymtyrët e tĳ mund të kryejnë funksione të ndryshme brenda në fjali ose në fjali
të ndryshme. Në rastin e fundit fenomeni është më i qartë, sepse frazeologjizmi
pëson edhe ndryshime të tjera të dukshme, kurse brenda një fjalie problemi merr
një karakter relativ. Thelbi i çështjes zbulohet në këtë formë: në gjuhën shqipe gjatë
prishjes së rendit të fjalëve të modelit fillestar të frazeologjizmit, gjatë ndërfutjes së
fjalëve të tjera në mes komponentëve të tĳ dhe gjatë shpërndarjes së gjymtyrëve të tĳ
në fjali të ndryshme a ndryshon funksioni sintatik i frazeologjizmit, a prishet njësimi
kuptimor i frazeologjizmit,shkurt a shpërbëhet ai? Në qoftë se po, atëherë në ç’drejtim
dhe deri në ç’shkallë?
Zgjidhja e këtĳ problemi do t’i jepte përgjigje edhe një pyetjeje tjetër të rëndësishme,
që karakterizon vetë frazeologjizmat gjuhësorë të shqipes, si edhe të disa gjuhëve
të tjera: cili nga këto dy tipare (njësimi kuptimor apo funksioni gramatikor) është
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më esenciali për frazeologjizmat e gjuhës? Ndryshe këtë mund ta formulonim edhe
kështu: në qoftë se frazeologjizmi nuk përbën më një gjymtyrë të vetme të fjalisë, a
prishet njësimi kuptimor i tĳ, a shpërbëhet ai?
Këto çështje po i shtrojmë përmbledhtas, duke prekur kalimthi edhe disa çështje të
tjera, si p.sh. shkaqet që sjellin ndryshimin e kuptimit të frazeologjizmit, shkaqet
që prishin rendin e fjalëve të modelit fillestar të frazeologjizmit etj. Duhet mbajtur
parasysh se kur flasim për «rend fillestar të fjalëve», nuk e absolutizojmë atë, e
përdorim në mënyrë konvencionale, sepse për shqipen e sotme i ashtuquajturi rend
fillestar i fjalëve, që përqaset me rendin logjik të gjymtyrëve, nuk është tipar absolut.
Zakonisht në shqipe shumë frazeologjizma, sidomos ata me karakter të theksuar
idiomatik, ka mundësi të hyjnë në fjali si një gjymtyrë e vetme, si kryefjalë, kallëzues,
plotës etj1. Por,
sikurse është mundësia e prishjes së rendittë fjalëve të modelit fillestar, ashtu është
mundësia edhe e shpërndarjes së gjymtyrëve të frazeologjizmit. Shpërndarja e
komponentëve ndodh jo vetëm brenda një fjalie, por edhe nëpër fjali të ndryshme.
Në rastin e parë shpërndarja e komponentëve bëhet për shkak të futjes në mes tyre
të fjalëve të tjera plotësuese, qe lidhen herë me njërin herë me tjetrin komponent.
Kategoria leksiko – gramatikore e fjalës që ndërfutet në mes komponentëve të
frazeologjizmit, përcaktohet nga komponenti prej të cilit varet formalisht; në një
frazeologjizëm foljor folje + emër mund të ndërfutet si ndajfolja (a pjesëz) e lidhur
më foljen, ashtu edhe mbiemri i lidhur me emrin etj., p.sh.: «Që ta marrë me të mirë,
/ Zoti dha këtë këshillë2». Ndërfuten edhe fjalë të tjera që lidhen me frazeologjizmin
në tërësi, ose që s’lidhen fare me të drejtpërdrejtë, por nëpërmjet marrëdhënieve
sintaktike në fjali, p.sh.: «Dera s’u hap me të parë, / si kish e gërcira shpresë, se keci s’i
zuri besë3». «Mos bëj kurrë njeri / me të mëdhenj shoqëri»4.
Gjithë këto tregojnë se bashkësia strukturore formale e frazeologjizmave të shqipes
nuk është një gjë absolute dhe në këtë karakteristikë togfjalëshat frazeologjikë të kësaj
natyra përputhen me togfjalëshat e lirë. Do thënë gjithashtu se nuk duhet absolutizuar
edhe mundësia e ndërfutjes së fjalëve në frazeologjizmat. Tipi i frazeologjizmave me
karakter idiomatik të theksuar (si vë re, baj pallë, i jap dum, më ra bretku etj.) është
më kompakt jo vetëm nga shkrirja e linjave të brendshme kuptimore, por edhe nga
ndërtimi formal, që nuk lejon ose, së paku, «nuk pëlqen» ndërfutjen e fjalëve të tjera.
Shkaqet e ndërfutjes së fjalëve në togfjalëshat frazeologjikë janë të ndryshme.
Po kështu të ndryshme janë edhe shkaqet e ndryshimit të rendit të fjalëve të modelit
fillestar të frazeologjizmit. Tek rastet «Ç’faj ka bërë, ç’gjynahe paguan5? » «Që ditënë
që të pashë, / zëmërnë time ta dhashë6. », «... po të tërë vdiqnë dhe në varr i vunë7!»,
«Shihni Adhamutn’e mjerë, / se ç’heq fatziu me grua / Sos qirinë do t’i mbajë, / sos të
shara do të durojë8», «..., kur të vdes do të më qani, / për mua zi do të mbani9! », «Prapa
diellit të venë,
1
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Gramatika e gjuhës shqipe (Pjesa e dytë, Sintaksa.) M. Domi, Botimi III; Tiranë, 1975, fq. 28.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 73.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 133.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 14.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 66.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 79.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 74.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 104.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958 f. 264.
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(tradhëtarët) / se ç’nderuan mëmëdhenë10», «nga hunda s’më heq dot kurrë, / se nuk
jam si çdo burrë11!», «Haxhi Aliu paska vdekur! Fatziu deputet, sa rëndë më vjen12!».
Duket që mospërputhja e rendit të fjalëve me skemën e modelit fillestar ka ardhur
si rezultat i përforcimit emfatik, i kërkesave të stilit a gjinisë letrare etj. Po për këtë
shkak ndryshon struktura e frazeologjizmit edhe tek urimet, sharjet, mallkimet, etj.
Duke qenë se në to vlera ekspresive emocionale është e përhershme, ajo ka sjellë që
pikërisht skema sekondare e rendit fillestar jo në përputhje me skemën e modelit
fillestar, të jetë më e zakonshme në përdorim për shkak të një fosilizmi më të madh
të atyre lidhjeve sintaktike; ndërtimi i tyre me dëshiroren e foljes shpreh ngarkesën
emocionale që mbajnë dhe nga kjo ana e saj ka çuar në ngurosjen e këtyre lidhjeve
sintaktike sekondare. Pikërisht tek mallkimet, urimet, sharjet kryesisht edhe pastaj
më pak tek proverbat, fjalët e urta e shprehje të tjera emocionale del qartë roli që luan
ngarkesa emocionale në prishjen e rendit fillestar të fjalëve, p.sh.: «M’i ka mësuar
gjyshja, ndjesë pastë13!», «Na! Porrato paç / kur kërkon të shaç14!», «Nalet paç mos
dashuri / se më trete si qiri15!», «I pasur, të palltë varri! / Ti që bleve dashurinë / dhe
nuk e le si më pari, / të marrtë djalli shpyrtinë16!», «Vaj më rëntë pika! Moj korba, s’më
thoi, / kush e pagëzoi17?», «Zoti ta dhuroftë! / Këmbë mbarë qoftë18!», «Se nga ajo ha e
pi... / Ndaj e mori me një sy, / i dalçinë që të dy19!», «Tek unë mir’ se të vish20», «Zoti nun,
mir’ se më erdhe, / po verën pse na e derdhe21?» etj. Megjithatë shpesh herë konstrukte
të tilla gjenden në të folur e në të shkruar edhe në skemën fillestare që përputhet
me rregullat e rendimit logjik të gjymtyrëve të gjykimit; kështu tek po ai autor kemi
edhe: «Po paçi uratë, / se me këtë msim / mike, që më dhatë / sot mendja m’u kthye22.
», «Qoftë këmbë mbarë. / Dy dit’ që ke pjellë / dhe ngriej bën gjellë23.». Po dhe në këta
shembuj lidhja sintatike është e ngurosur. I njëjti fenomen duket, siç thamë, edhe
tek proverbat, gjëzat, fjalët e urta etj., p.sh.: «Tym pa zjarr nukë ka kurrë24.». Interesant
është të vërehet se «ngrirja» e frazeologjizmit në lidhje sintaktike të brendshme, që
nuk përputhen me ato të modelit fillestar, nga një herë është kaq e madhe sa që sot
pikërisht ajo duket e zakonshme, p.sh.: «nga hekur bëhet dhe thika, / kur e zëmë na
zë frika25.»; «eja se më mori gjumi..., / fli të mart ë lumi26», «Jorgjin e la Perëndia (=nuk
vdiq) / shpresë për mëmën e tia27», «i mori dreqi të tërë28!». Një gjë e tillë vihet re bile
edhe jashtë kushtëzimit ekspresivo – emocional e stilistikor, sidomos me dy grupe
frazeologjizmash shqip.
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Së pari, vihet re me grupin e frazeologjizmave me strukturë folje + emër në rasën
emërore, që me një analizë të brendshme sintaksore të mundshme do t’i përgjigjej
formulës kallëzues + kryefjalë, - siç shihet e anasjellta e modelit fillestar kryefjale
+ kallëzues. Kontrukte të tilla i gjejmë si në prozë, si në poezi, pra s’janë pjellë e
kërkesave të gjinisë letrare.
Së dyti, vihet re me grupin e frazeologjizmave që kanë më shumë se dy komponentë,
por përsëri me një emër në emërore, i cili vjen edhe në këtë rast pas foljes. Vërtetohet
se skema formale e frazeologjizmave të shqipes shpesh herë shmanget nga skema
«klasike» e togfjalëshave të lirë dhe për një arsye a një tjetre ajo mund të kristalizohet
në një skemë që duket si e përmbysur, por që sot në të vërtetë s’ndjehet më si e tillë,
sido që në një analizë të brendshme sintaktike të mundshme kryefjala vjen gjithnjë
pas kallëzuesit dhe ky pas kundrinës. Përkundrazi, konstrukti fillestar i këtyre
kryefjalë-kallëzues-kundrinë në vend të kundrinë-kallëzues-kryefjalë nuk është
më neutral dhe gjendet gjithnjë në shprehje me vlerë ekspresive – emocionale ose
në ndërtime të kushtëzuara nga kërkesat e stilit. P.sh. «Fjala mos na daltë e marrtë
dhenë29...», «Duket mendja të ka lënë30», «Tani, dreqi do t’u marrë31», «Në bëjnë kshu të
mëdhejtë, / djalli t’i marrë për jetë32», «Mos më shaj, Zoti të faltë33» etj. Lind pyetja: me
këtë ndryshim të rendit të fjalëve a ndodh që ta humbasin ngarkesën emocionale
këto shprehje? Jo, edhe pse skema e ndërtimit të tyre përputhet me skemën logjike
të gjymtyrëve të gjykimit. Mund të mendohet që skema e tyre jetë zhvilluar në këtë
mënyrë: në fillim skema kryefjalë-kallëzues-kundrinë; ky konstrukt, për shkak të
ngarkesës emocionale që kanë marrë këto shprehje, e ka prishur rendin fillestar
të fjalëve, duke u kthyer në skemën kundrinë-kallëzues-kryefjalë (ose kallëzueskryefjalë-plotës etj.), pastaj me kohë ky konstrukt u bë kaq i zakonshëm në përdorim
sa që, për të shprehur emocionet, u ndje nevoja të riprishej rendi i fjalëve, kështu që
konstrukti sekondar kundrinë-kallëzues-kryefjalë etj. u rikthye në skemën primare
kryefjalë-kallëzues-kundrinë, me ekspresivitet.
Mospërputhja e rendit të fjalëve në frazeologjizëm me rendin e fjalëve të modelit
fillestar vihet re edhe në togfjalëshat frazeologjikë që hyjnë në fjalitë (zakonisht të
pavarura, të bashkërenditura me fjali kundërshtore) me kuptim konkluziv, në të cilat
shprehet përgjigja e një pyetjeje të bërë a të supozuar më parë, por që vërtetësia e
përmbajtjes së kësaj përgjigjeje, e para, merret si e padiskutueshme dhe, e dyta, me
të mund të vĳë në kundërshtim diçka tjetër, p.sh. durim kam po lodhem shpejt; frikë
s’kam as nga ti as nga ai; udhë marr edhe kur bie dëborë; «Dhëria në vëshë /.../ hap
degat e mbulon vendë, / dhe përpjetë s’mund të vejë, / se ka një barrë të rëndë »; siç
shihet, ndryshimi i rendit të fjalëve në rrethana të tilla bëhet me qëllim që të nxirret
në krye të fjalisë ajo fjalë, e cila përmban kuptimin themelor të bashkimit të fjalëve, e
cila është vatër kuptimore e frazeologjizmit (kur është komponent i tĳ).
Një vend në vargun e fjalëve të disa frazeologjizmave zë edhe trajta e shkurtër
përemërore në funksion të kundrinës së drejtë a të zhdrejtë, gjë që e ndryshon
skemën në kundrinë-kallëzues-kundrinë. Po jo në çdo rast ajo është gjymtyrë
e frazeologjizmit. Siç u tha, rendi i fjalëve, si në fjali përgjithësisht ashtu edhe në
frazeologjizma veças, ndryshon edhe për shkak të gjinisë letrare, ku është përdorur
29
30
31
32
33

Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958, f. 51.
Vepra, Çajupi, f. 73.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958, f. 143.
Mëmëdheu, Çajupi, Tiranë, 1958, f. 30.
Vepra, Çajupi, f. 261.
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shprehja e dhënë. Kështu në përputhje me kërkesat e vargjeve të poezisë dhe
shprehjet më të ngurosura mund të shpërbëhen në komponentët e tyre dhe këta të
ndërrojnë vend, bile dhe të shpërndahen në vargje të ndryshme, p.sh. «nga mëndj’ e
vet s’do të dalë », «s’më bën dot gjë Shqipëria. / Dhe sa të jem vet’ i gjallë, / nga zgjedha
s’ka për të dalë », «Mikja nër mënt e vu, / në shtëpi të saj më shpu », «të tërakëto të
gjara / ndër mën i shkon », «po mbarë s’vanë, / se shumë u vranë». Po kështu ka raste
edhe të shpërndarjes së komponentëve të frazeologjizmit në vargje të ndryshme:
«Dy mushka një ditë muar / udhë bashkë ndë rrëpirë », «Kush rrëmon në këtë jetë /
varrë shokut, bie vetë». etj.
Ndryshimi i komponentëve të frazeologjizmit dhe ndërfutja e fjalëve në mes
komponentëve të tĳ në gjuhën shqipe, kur nuk ndryshohet lidhja e brendshme e
gjymtyrëve të frazeologjizmit, nuk çon në ndryshimin e kuptimit të tĳ. Për këtë
mjafton të krahasohen këta dy shembujt te Çajupi: “Ndë kohë të vjetër / një lop’e e
një dhi / dhe një dele tjetër / bënë shoqëri/ bashkë me luanë .”, “Mos bëj kurrë njeri /
me të mëdhenj shoqëri .” Nuk shpërbëhet frazeologjizmi e nuk ndryshon kuptimi i
tĳ edhe me një rend sekondar të komponentëve brenda një fjalie kohore, kur lidhëza
kohore kur hyn në mes fjalëve përbërëse të frazeologjizmit, p.sh. “...edhe shpyrti kur
të më dalë, / moj mike do të të dua .”, “po ndë duar kur t’u bjerë, / mos e lini / se s’e zini
/ tjatër herë .”. Këtu “çrregullimi” i shkaktuar na nevojat e vargut, nuk i prish lidhjet
e brendshme kuptimore ndërmjet gjymtyrëve të frazeologjizmit.
Kur komponentët e frazeologjizmit shpërndahen dhe kanë funksione të veçanta
sintaksore në fjali të ndryshme, - e themi që në krye, - frazeologjizmi pushon së
qeni njësi tërësore. Për frazeologjizmat foljorë të tipit folje + emër shpërndarja e
komponentëve bëhet në këtë mënyrë-. Emri shërben si kryefjalë a kundrinë (kjo
varet nga funksioni i brendshëm që ka pasur në frazeologjizëm, d.m.th. nga diateza
e foljes) e një fjalie kryesore a të varur të një shkalle më të lartë, prej së cilës varet
një fjali me kallëzues komponentin tjetër të frazeologjizmit, - foljen. Fjalia e dytë
është një fjali lidhore caktuese, e paraprirë nga një përemër lidhor, - i cili zëvendëson
emrin ish komponent të frazeologjizmit dhe lidh këtë fjali pikërisht me atë fjalë të
fjalisë së mëparshme, e cila ka qenë komponent i frazeologjizmit.
P.sh. “Burrat nën hie, / lozën kuvendojnë; - / pika që s’u bie, / se nga gratë rrojnë !”, “se
me këtë msim / mike, që më dhatë / sot, mëndja m’u kthye .”, “Po mos harro, të lutem,
fjalën që më dhe për shkrimin46”. Është e qartë që këtu gjymtyrët e frazeologjizmit
fillestar janë shkëputur njëra nga tjetra, hyjnë në raporte të tjera në fjali me variantin
leksiko – semantik të fituar që më parë.
Është e vërtetë se fjalët që përbënin frazeologjizmin, edhe të shpërndara në fjali
të ndryshme, ruajnë po ato kuptime që kishin në modelin fillestar, p.sh. abstrakt,
figurativ, derivat etj. Por siç thamë, njësia kuptimore ndërmjet tyre nuk ekziston më.
Kjo dhe fakte të tjera që sollëm deri këtu vërtetojnë shqipen e mendimin e kundërt.
Frazeologjizmat hyjnë në fjali të ndryshme, jo vetëm nuk e ruajnë skemën, rendin
e fjalëve të modelit tyre fillestar, por edhe shpërbëhen, meqenëse këputet lidhja,
njësimi kuptimor dhe gramatikor i frazeologjizmit. Shumë frazeologjizma, sidomos
ata me karakter të theksuar idiomatik, ka mundësi të hyjnë në fjali si një gjymtyrë
e vetme, si kryefjalë, kallëzues, plotës etj. Vihet re me grupin e frazeologjizmave
që kanë më shumë se dy komponentë, por përsëri me një emër në emërore, i cili
vjen edhe në këtë rast pas foljes. Mospërputhja e rendit të fjalëve në frazeologjizëm
me rendin e fjalëve të modelit fillestar vihet re edhe në togfjalëshat frazeologjikë
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që hyjnë në fjalitë me kuptim konkluziv, në të cilat shprehet përgjigja e një pyetjeje
të bërë a të supozuar më parë, por që vërtetësia e përmbajtjes së kësaj përgjigjeje, e
para, merret si e padiskutueshme.
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Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor
Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me vështirësi në të
nxënë
Eriselda Gjino
Në se duam që të ndërtojmë bazat e edukimit
social të njeriut në shoqërinë tonë, nuk duhet t’i mbajmë
sytë dhe t’i përplasim përgjegjësitë
e shoqërisë vetëm mbi “supet e brishta” të shkollës.
Duhet të punojmë të gjithë së bashku.!
Abstrakt
Proceset e edukimit luajnë një rol të rëndësishëm në përgatitjen e brezave të aftë për
shekullin e ri. Zhvillimet e vrullshme kulturore të shekullit XXI, në mënyrë progresive dhe
të gjithanshme kërkojnë kontributin e të gjithë anëtarëve të shoqërisë globale. Nuk mund të
ndërtosh një botë të denjë për të gjithë anëtarët e saj, po qe se nuk kujdesesh për mirëqenien,
zhvillimin dhe përparimin e përgjithshëm të tyre. Për më shumë, nuk mund të garantosh
jetëgjatësinë e këtyre zhvillimeve pa u përkushtuar për fëmĳët, për aftësitë dhe paaftësitë e
tyre, për nevojat, dëshirat dhe pasionet e tyre. Nuk mund të arrihen objektivat për një shoqëri
shumëkulturore, të teknologjisë dhe informacionit pa u kujdesur për edukimin e brezave të
rinj me profesionalizëm dhe pasion. Shoqëritë dallohen nga njëra–tjetra para së gjithash nga
mënyra se si i rritin, edukojnë dhe përkujdesin të gjithë fëmĳët pa përjashtim. Në shoqërinë
globale një miliard njerëz jetojnë me një paaftësi, që përfshin pothuajse 15% të popullsisë së
botës. Nga këta 93 milion janë fëmĳë me një paaftësi të moderuar ose të ashpër; ata janë 1 ndër
20 fëmĳë të moshës 0-14 vjeç. Në shumicën e vendeve me të ardhura të ulëta ose mesatare
këta fëmĳë kanë më shumë mundësi të jenë jashtë shkolle se sa grupe të tjera. Në disa vende,
të paturit e një paaftësie dyfishon shansin e një fëmĳe për të braktisur shkollën. Të drejtat e
miliona fëmĳëve me paaftësi nuk janë realizuar ende; është jetësore që shtetet të sigurojnë
kushtet për realizimin e të drejtës për një edukim cilësor dhe të barabartë. Shembuj të pafund
nga jeta e njerëzve të zakonshëm dhe nga njerëz të shquar, dëshmojnë se paaftësitë në fusha
të caktuara nuk mund të pengojnë zhvillimin e aftësive, talenteve dhe pasioneve të mëdha.Në
klasat tona gjejmë fëmĳë të tillë, të niveleve të ndryshme, që duhen ndihmuar dhe mbështetur
fuqishëm me qëllim që të mos pengojmë “mendje të ndritura
”. Është në nderin dhe në detyrimin e shoqërisë njerëzore për t’i kushtuar një vemendje të posaçme
zhvillimeve edukative, kështu historia do të njihte kontributin tonë.
Fjalë kyçe: Nxënës me vështirësi në të nxënë, edukim gjithëpërfshirës, plan individual,
shkallët dhe llojet e vështirësive në të nxënë, pranimi në klasa normale, performanca
akademike,sociale, emocionale e nxënësve.

Hyrje
Edukimi është një proces spontan dhe i orientuar nga individi. Ai realizohet jo duke
rreshtuar një listë fjalësh, por nga përvoja e mjedisit. Detyra e mësuesit nuk mbetet
vetëm tek të folurit, por tek përgatitja e një sërë aktivitetesh që lidhen me mjedisin.
Për fëmĳët veprimtaritë individuale janë i vetmi mjet i zhvillimit. Procesi i edukimit
është i vjetër sa vetë shoqëria njerëzore, është i ri sa vetë format e shfaqjes së saj, është
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i thjeshtë në përditshmërinë dhe dukshmërinë e tĳ, por është shumë i ndërlikuar në
realizimin e qëllimeve të tĳ.Arsimi fillor në Shqipëri ka shënuar arritje të rëndësishme
sasiore dhe cilësore në fushën e mësimdhënies dhe të të nxënit, duke sfiduar me
sukses kërkesat socialkulturore të shoqërisë demokratike. Në mënyrë të veçantë,
gjithnjë dhe më shumë, po evidentohet kërkesa e formimit të nxënësve me dĳe të
reja shkencore, me një mendje të hapur kritike dhe të pavarur, po profilohet modeli
social i një qytetari evropian. Arsimi fillor jo vetëm që përbën themelet e formimit
kulturor të brezave, por përcakton objektivat e së ardhmes, në nivelet më të larta
arsimore. Ndër faktorët e shumtë që zhvillojnë arritjet në këtë fushë, thelbësore janë
përpjekjet e vazhdueshme mësues – prindër për njohjen aftësive, nevojave, dëshirave
individuale të grupmoshës. Në kushtet e zhvillimit intensiv të informacionit dhe
larmisë së madhe të përhapjes së tĳ, gjithnjë e më tepër po evidentohet një diversitet
kulturor dhe intelektual. Mësimdhënësit e sukseshëm është e nevojshme të njohin
e të kuptojnë nxënësit e tyre, të cilët përfaqësojnë kombinime unikale të kulturës,
gjinisë dhe vendndodhjes. Për këtë arsye çdo nxënës ka stilin e vet të të nxënit,
historinë e tĳ personale, aftësi, vlera dhe qëndrime specifike ndaj botës dhe shoqërisë.
Disa nxënë më shpejt, disa reflektojnë më shumë ndaj informacionit, të tjerë nxënë
më ngadalë, por përvetësojnë me sukses materialet mësimore. Nxënës të tjerë kanë
vështirësi të ndryshme në të nxënë që shprehen në ritme të ulta pune, në probleme të
shkrimleximit, në të kuptuarit e koncepteve, në përqëndrim të ulët të vëmendjes, në
probleme të sjelljes dhe të marrëdhënieve sociale etj.
Edukimi i veçantë. Çdo qenie njerëzore është një kombinim unik i një sërë faktorëve;
biologjikë e shoqërorë, natyrorë dhe të edukimit. Natyra e vështirësive në të
nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me
këto vështirësi.Ne mund t’i përfytyrojmë të gjitha karakteristikat njerëzore si një
kontinum, për shembull, që nga dëgjimi në shkallën më të lartë e deri tek shurdhëria
totale. Të gjithë bien diku në këto kontinum dhe të gjithë ndryshojmë gjatë ciklit
tonë “ jetësor” (Woolfolk, 2011). Debatet rreth zhvillimit janë tepër të ndërlikuara
dhe nuk mund të sqarohen duke përjashtuar disa alternativa dhe duke pranuar
vetëm disa të tjera (Griﬃns & Gray, 2005). Natyrshëm kuptohet që edukimi i veçantë
qëndron në skajet e një numri gjërash. Zakonisht duke studiuar skajet, mund të
shohim qartësisht karakteristikat e atyre që nuk janë skajore.” Edukimi i veçantë,
fëmĳa i veçantë, mësuesit e veçantë, kurrikulumi i veçantë janë të gjitha variacione të
edukimit „normal’, mësuesve „normalë , kurrikulumit të veçantë; studimi i njërës
do të kthjellojë tjetrën” (Barton & Sally,1981, p. 42). Lehtësitë e edukimit të veçantë
janë krĳuar si përgjigje e kategorizmit të disa fëmĳëve të cilët nuk përshtaten në
kategorinë “normale”. Kështu fëmĳët konsiderohen si të veçantë kur ata tregojnë
sjellje të cilat mësuesit nuk i identifikojnë si sjellje normale. Domethënë një fëmĳë
nuk është i veçantë derisa ai nuk identifikohet si i tillë. Procesi i përkufizimit ndodh
brenda mureve të shkollës, të klasës, dhomës së psikologut, sallës së gjyqit ose
përmes bashkëveprimit mes tĳ dhe bashkëmoshatarëve ose mësuesve.
Fëmĳa i veçantë është fëmĳa që devĳon nga të qenit fëmĳa normal ose mesatar:
1. Në karakteristikat mendore, aftësitë ndĳore.
2. Në karakteristikat neuro-muskulare ose fizike.
3. Në sjelljen sociale ose emocionale.
4. Në mangësitë e shumëfishta në atë nivel që kërkon modifikimin e praktikave të
shkollës, ose shërbimet e edukimit të veçantë në mënyrë që të rritë në maksimim
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kapacitetet.
Rolet e paracaktuara dhe kompetencat profesionale të të gjithë mësuesve, të cilët
duhen parë si “ kapitali edukues” i gjithëpërfshirjes jo vetëm për nxënësit me nevoja
të veçanta, por për të gjithë nxënësit. Llojshmëri në mësimdhënie që të lehtësohet të
nxënët për të gjithë nxënësit; -Monitorim i rregullt i arritjeve të nxënësve, me qëllim që
të vendosen mbi sistemin e mbështetjes, bashkëpunimit dhe përfshirjes së komunitetit;
-Vlerësim efikas për programet dhe metodat e mësimdhënies, të përdorura për të
lehtësuar të gjithë nxënësit. Me fjalë të tjera, kur analizohet gjithëpërfshirja, “e mira
është t’i referohemi mënyrës se si kontekste të ndryshme gjithëpërfshirëse janë
përpjekur dhe vazhdojnë të përpiqen, nëpërmjet zgjidhjeve strategjike të ndryshme
politike, të shmangin vendosjen e pengesave sociale dhe t i japin hov pjesëmarrjes
aktive dhe ndarjes së përgjegjësive.Për të filluar proceset e ndryshme të përmirësimit,
mbetet domosdoshmëri vlerësimi i analizave dhe “i treguesve të gjithëpërfshirjes”,
të cilat mund të na lejojnë të kuptojmë arsyet që tregojnë se çfarë po ndodh, arsye të
cilat mund të jenë vetëm historike dhe kontekstuale. E gjitha kjo merr një domethënie
të veçantë në shkolla, sepse larmishmëria dhe natyra heterogjene e klasave merr një
rëndësi kaq të madhe, sa që na detyron të besojmë se të gjithë nxënësit kanë nevojë
për një shkollë gjithëpërfshirëse dhe vëmendje të personalizuar nga edukatorët .
“Ndoshta sepse thelbi i edukimit nuk qëndron në njohjen e fakteve, por në fitimin
e përvojës, e cila mund t’ju ndihmojë të zbuloni ç’keni unike, të veçantë dhe t’ju
mësojë që ta zhvilloni atë, e vetëm pastaj t’ju tregojë se si duhet ta dhuroni atë”
(Buscaglia,1982, p.20). Sot më shumë se kurrë, del nevoja t u kushtojmë vëmendje
mësuesve për t’i nxitur të zhvillojnë aftësi të nevojshme, për të kuptuar një arsimim
me të vërtetë gjithëpërfshirës, të përmirësojnë dhe zhvillojnë qasje dhe bindje
me vlerë për ta, për t’u përballuar me kohët e vështira në të cilat po kalojmë, për
të mirën e të ardhmes së tyre dhe të nxënësve të tyre. Arsimi gjithëpërfshirës në
Shqipëri duhet të mbështetet në themele shkencore, në një linjë arsyetimi që u jep
përparësi aspekteve etike, politike, sociale e ligjore, kundrejt atyre me natyrë thjesht
psikologjike e pedagogjike.
Çfarë i shkakton paaftësitë e të nxënit?
Asnjë nuk mund ta thotë me siguri, por ka një sërë mundësish. Ato mund të
transmetohen gjenetikisht. Në disa studime është gjetur një korrelacion (30% - 40%)
ndërmjet problemeve të të mësuarit të prindërve dhe pasardhësve të tyre, i cili
sugjeron një trashëgim të sistemit nervor. Gjithashtu ndonjë lloj traume, infeksioni
ose çekuilibrimi metabolik pas ngjizjes, apo mungesa e oksigjenit para lindjes si edhe
kohëzgjatjet laboratorike e lindjet kirurgjikale, mund të përkeqësojnë organin që
prodhon qindra miliona lidhje nervore që përpunojnë e transmetojnë informacionin.
Është e vështirë për të identifikuar një fëmĳë me paaftësi në të nxënë. Fëmĳët mund
të jenë hiperaktivë dhe mund të kenë probleme me sjelljen, intervale të shkurtra të
vëmendjes, paqendrueshmëri dhe mund të mos jenë të paaftë për të nxënë. Por, siç
duket, probleme të tilla mund të ndikojnë në vështirësitë perceptuese të tyre.
Disa drejtime të shfaqjes së vështirësive në të nxënë
-Humbja e interesit në të nxënë
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Shumë fëmĳë me vështirësi në të nxënë (me gjithë entuziazmin që prek qëndrimet e
tyre pa hyrë në shkollë), sapo fillojnë shkollën, pasqyrojnë një rënie interesi total që
për prindërit është e çuditshme, si një proces që ka ndodhur gjatë një nate. Nga një
fëmĳë në gjendje të lumtur dhe të etur për të mësuar me të filluar shkollën deklarojnë
se “e urrejnë shkollën dhe çfarë është lidhur me të”. Nxënës të tjerë, bëhen indiferentë
me subjekte që i kanë interesuar më parë. Një nxënës që ka vështirësi në përmbajtjen e
një pjese mund të ketë pëlqyer matematikën, diturinë në shkollën fillore, por fillon t i
bjerë interesi për to në shkollën 9-vjeçare, ku mësimi i shkencave kërkon një punë më
të madhe, kërkim, arsyetim e këmbëngulje. Nxënësit me vështirësi mesatare që janë
të suksesshëm në shkollë fillore mund të demotivohen në shkollën 9-vjeçare, sepse
nuk përballojnë dot aftësinë e organizimit e të mbajtjes mend të një vëllimi të madh
informacioni. Këta fëmĳë bëhen ekspertë për t’u vonuar dhe u duhet më shumë kohë
për të bërë detyrat e shtëpisë. Shpesh nxitojnë, i lenë ato të papërfunduara, ankohen
për lodhje, dhimbje stomaku etj. dhe luten për të braktisur detyrat shkollore ose
të qëndrojnë në shtëpi. Në këto raste, këto gjendje nuk janë të trilluara, por janë të
lidhura me stresin. Humbja, jo e pritshme e interesit për të mësuar (sido që të jetë,e
menjëhershme ose graduale), është shenjë që kërkon domosdoshmërisht ndërhyrjen
e edukatorëve.
- Refuzimi për të folur për shkollën
Për fëmĳët, të cilët më parë flisnin për shkollën edhe tani përgjigjen me një fjalë të
vetme (Çfarë ndodhi në shkollë: “Asgjë”), do të ishte një ide e mirë të kërkonit se
çfarë e ka dëmtuar entuziazmin e tĳ.
- Humbja e krenarisë për detyrën shkollore .
Fëmĳët me probleme në të nxënë shpesh bëhen të turpshëm për detyrat me shkrim
që janë rrëmujë dhe të korrigjuara nga mësuesi. Prindërit duhet të shqetësohen nëse
fëmĳët nuk i sjellin rezultatet në shtëpi dhe nuk i tregojnë ato. - Rezultate të papritura
Nxënësi nuk shkon mirë në shkollë siç shpresohej me gjithë inteligjencën, mundësitë
dhe shëndetin e tĳ. Shumë faktorë mund të ndikojnë në paraqitjen shkollore. Disa
nxënës me vështirësi në të nxënë, kanë nevojë për një lloj ndihme. Prindërit duhet të
shqetësohen kur fëmĳët e tyre kanë vështirësi në të lexuar, në shkrim, në aritmetikë
ose kërkojnë një vëmendje më të gjatë për të kuptuar një mësim mesatar. Studimet
sugjerojnë se sa më gjatë fëmĳët të mundohen të luftojnë me këto mësime pa ndihmën
e duhur, aq më të pakta janë shanset e tyre për të arritur moshatarët.
-Rënia e besimit dhe e vetëvlerësimit
Është ndoshta „efekti anësor’’ më i zakonshëm i paaftësisë së të nxënit. Shpesh
fëmĳët fajësojnë veten e tyre për problemet e shoqëruara me këto mangësi, si
rezultatet e ulta në shkollë, dështime të ndryshme, mungesa e të pranuarit nga
shokët etj. Ata supozojnë se janë budallenj, se nuk shkojnë mirë në shkollë dhe janë
të papëlqyeshëm, se nuk kanë shumë shokë. Vetëvlerësimi i ulët minon motivimin
mësimor; fëmĳët e shohin veten të paaftë për të mësuar dhe për të këmbëngulur për
arritje të suksesshme.
- Problemet e sjelljes emocionale
Kur fëmĳët me vështirësi në të nxënë fillojnë shkollën, problemet e sjelljes fillojnë
të shumëfishohen. Zhgënjimi, ankthi, të kombinuara me arritje të ulta dhe me
marrëdhënie sociale të pasukseshme, kanë ndikime emocionale tek fëmĳët. Fëmĳët
reagojnë në mënyra të ndryshme që varen nga rrethanat konkrete apo temperamenti
i fëmĳës. Të rriturit i shohin problemet e të nxënit si rezultat i sjelljeve të
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papërshtatshme në vend që të mendojnë ndryshe. Fëmĳët me vështirësi në të nxënë.
Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi akuzohen
se janë kokëfortë, të pandjeshëm, të papërgjegjshëm, jobashkëpunues. Për arritjet
e ulëta fajësohen mësuesit, prindërit fajësohen për mungesën e vullnetit, dëshirës,
indiferencës për të shpenzuar të gjitha energjitë e nevojshme. Këto keqkuptime
sjellin konflikte me të rriturit dhe shtojnë nivelin e stresit tek fëmĳët. Në mungesë të
ndonjë shpjegimi tjetër, nxënësit i shohin anët negative të tyre si korrekte, pajtohen
më lehtë me to dhe nuk bëjnë asnjë përpjekje për t’i luftuar ato. Këto probleme rrallë
zgjidhen vetë. Ato kërkojnë një programim të mirë të punës që kombinon këshillimin
profesional me ndërhyrjen në shkollë. -Ankesa të përsëritura për mërzitje, gjithashtu
mund të tregojnë që nxënësve nuk u jepen detyra të përshtatshme për nivelin e tyre
intelektual
Vlerësimi i vështirësive emocionale dhe problemeve me sjelljen
Fëmĳët me çrregullime emocionale mund të kenë një varietet diagnozash. Në këtë
kategori përfshihen fëmĳët me ankth, depresion, skizofreni ose çrregullim bipolar.
Nëse disa fëmĳë me çrregullime emocionale kanë rezultate të mira në shkollë, disa
prej tyre mund të kenë vështirësi me sjelljen si p.sh. kanë shpërthime të shpeshta,
hedhin karriget dhe tavolinat, janë agresivë fizikisht dhe verbalisht. Përcaktimi i
çrregullimeve emocionale fokusohet në problemet emocionale dhe të sjelljes që
ndërhyjnë në performancën akademike në një nga pesë fushat (Wilmshurst L, Brue
A, 2010) :
1. Paaftësia e të nxënit që nuk shpjegohet nëpërmjet faktorëve intelektualë, ndĳimorë
ose shëndetsorë.
2. Paaftësia për të zhvilluar ose ruajtur marrëdhënie ndërpersonale me moshatarët
e tyre ose mësuesit.
3. Sjellje jo të përshtatshme për moshën.
4. Një gjendje e vazhduar depresioni ose mërzie
5. Prirja për të shfaqur problemet personale ose ato që ndodhin në shkollë në formën
e simptomave fizike ose frikë.
Karakteristikat shoqëruese
Frika, ankthet dhe sjelljet agresive janë disa nga reagimet e zakonshme të fëmĳëve
si përgjigje e situatave stresuese në lidhje me suksesin në shkollë ose presionin nga
bashkëmoshatarët. Megjithatë, fëmĳët me këtë lloj çrregullimi emocional i kanë më të
rënda dhe më të shpeshta përgjigjet emocionale ndaj shumicës së situatave. Ka fëmĳë
që tregojnë sjellje të jashtme ( p.sh. shpërthime, agresivitet ose probleme me sjelljen),
disa fëmĳë të tjerë përgjigjen duke i mbajtur përbrenda emocionet, pra një sjellje
të brendshme (nëpërmjet depresionit, ankthit, dhe parehatisë fizike). Disa fëmĳë i
shfaqin të dyja sjelljet e përziera (p.sh. edhe agresivitetin edhe ankthin/depresionin)
(Wilmshurst, L., Brue, A., 2010). Sjelljet e jashtme. Fëmĳët që shpërthejnë kanë një
sjellje shqetësuese në klasë çka sjell probleme shoqërore si refuzimi i tyre nga ana e
bashkëmoshatarëve. Disa fëmĳë mund të sulmojnë dhe trembin moshatarët e tyre
më të dobët. Impulsiviteti i tyre mund të çojë që ata të veprojnë pa u menduar për
pasojat .Kërkuesit tregojnë që shumica e fëmĳëve agresivë i interpretojnë qëllimisht
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disa situata të dyshimta si të rënda dhe përgjigjen me qëndrim mbrojtës agresiv.
Trajnimi i aftësive sociale të tyre për t i interpretuar më saktë situatat mund të jetë
shumë frytdhënëse për ta. Sjelljet e brendshme. Fëmĳët që janë të ankthshëm shpesh
tërhiqen ose i evitojnë situatat që janë stresuese. Zakonisht, gjatë një kontrolli nga
mjeku i familjes, ata ankohen për dhimbje dhe parehati fizike si p.sh. dhimbje koke,
dhimbje stomaku, por pa gjetur një arsye fizike për këto ankesa. Zakonisht ankthi
u rritet kur afrohen provimet ose testimet. Megjithëse frika është e zakonshme tek
fëmĳët, disa prej tyre zhvillojnë fobi dhe e organizojnë jetën rreth ritualeve (p.sh.
numërim i përsëritur, kontrolli ose larja e duarve). Për të tjerë, ankthi mund të jenë
refuzimi për të shkuar në shkollë, p.sh. pas një sëmundjeje të gjatë ose në kohë stresi
se mos shkëputet nga njëri prind për arsye të ndonjë aksidenti apo të ndonjë ngjarjeje
që i ka ngjallur frikën e humbjes. Depresioni tek fëmĳët është shumë i vështirë për
t u diagnostikuar për shkak se fëmĳët nuk e kanë ende aftësinë për të kuptuar
ose shprehur natyrën komplekse të ndjenjave. Fëmĳët që janë depresivë mund të
ngjajnë më shumë të irrituar se sa të mërzitur dhe mund t i shprehin ndjenjat e
tyre në mënyrë agresivë. Disa fëmĳë mund të tregojnë luhatje të shpeshta humori që
karakterizohet me reagime emocionale të shtuara dhe irritim - një gjendje e njohur
si çrregullim bipolar. Çrregullimi i rëndë emocional. Këta fëmĳë mund të tregojnë
çrregullim emocional që është shumë herë më i rëndë se moshatarët që kanë probleme
emocionale të lehta deri në mesatare. Nëse çrregullimet emocionale rezultojnë në
frikë për vetë jetën e fëmĳës (sjellje vetëshkatërruese) ose për jetën e moshatarëve të
tjerë (kërcënime ndaj të tjerëve), atëherë kërkohet një alternativë tjetër edukative, ose
e përkohshme, ose e përhershme.
Plani i edukimit
Fëmĳët që shpërthejnë dallohen lehtësisht. Këta lloj fëmĳësh janë të parët që
psikologët dëgjojnë nëpër shkolla; megjithatë ka shumë arsye pse një fëmĳë sillet
shumë dobët në shkollë. Shpesh ndodhin shumë gjëra në jetën e një fëmĳë, në shtëpi
ose në shkollë, që fëmĳa nuk i kupton. Fëmĳët mund të shpërthejnë kur janë të
frustruar, si emocionalisht ashtu edhe mendërisht. Fëmĳët që shpërthejnë (p.sh. me
sjellje përçarëse ose agresivitet) tregojnë një sjellje të jashtme. Por jo të gjthë fëmĳët i
përgjigjen stresit dhe frustracionit me shpërthim. Disa fëmĳë mund të tërhiqen, bëhen
të mërzitur ose me ankth, ose kanë një shkallë të gjerë ankesash fizike (somatike). Ata
fëmĳë që u përgjigjen ngjarjeve stresuese duke mbajtur problemin brenda thuhet se
kanë sjellje të brendshme. Fatkeqësisht, këto lloj sjelljesh, si p.sh. depresioni, ankthi,
ose ankesat fizike, janë shpesh të vështira për t’u dalluar dhe mund të qëndrojnë të
tilla për një kohë të gjatë. Në momentin që ato zbulohen, është vështirë të kuptosh
arsyen. Një nga arsyet pse vlerësimi i problemeve emocionale dhe të sjelljes është i
vështirë lidhet me faktin se edhe vetë fëmĳa nuk i kupton ndonjëherë ndjenjat e veta.
Ndryshe nga të rriturit, fëmĳët jo gjithmonë mund të shpjegojnë me fjalë arsyen pse
ata mërziten ose shqetësohen. Të rriturit shpesh nuk e kuptojnë që fëmĳët mund ta
fajësojnë veten e tyre për gjërat që ndodhin në shtëpi ose në shkollë që nuk janë nën
kontrollin e tyre
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Disa rekomandime të përkujdesjes së fëmĳës
1. “Jepi fëmĳës kujdes dhe dashuri të vazhdueshme. Është e nevojshme për shëndetin
e mendjes ashtu siç është dhe ushqimi për trupin.
2. Jepi një pjesë të mirë të kohës dhe mirëkuptimit, luaj me fëmĳën dhe lexoji libra,
kjo është më e rëndësishme se sa një shtëpi e pastër dhe e rregullt.
3. Siguroji fëmĳës përvoja të reja dhe zhyte në botën e pasur të gjuhës që në lindje e
më tutje; këto e zhvillojnë mendjen.
4. Inkurajoje të luajë si vetë ashtu dhe më të tjerët në të gjitha mënyrat: eksplorimi,
imitimi, ndërtimi, pretendimi dhe aftësitë krĳuese.
5. Shpërbleje më shumë për përpjekjen se sa për arritjen.
6. Jepi atĳ sa vjen dhe më shumë përgjegjësira; si për të gjitha aftësitë, ka nevojë për
praktikë.
7. Mbaj mend që çdo fëmĳë është i veçantë, jo të gjithë fëmĳët mund të trajtohen
njëlloj.
8. Sigurohu që sjellja ndëshkuese të përshtatet me temperamentin, moshën dhe te
kuptuarit të fëmĳës.
9. Asnjëherë mos e kërcëno fëmĳën që nuk do ta duash më ose do ta zbosh; ti mund
të refuzosh sjelljen e tĳ por jo atë vetë.
10. Mos prit mirënjohje, fëmĳa yt nuk ka kërkuar që të lindet, zgjedhja është e jotja”.
Kuptimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve në klasa normale
Gjithëpërfshirja, çështje idesh dhe vizionesh Në kushtet e një diversiteti socialkulturor, çdo individ është një kombinim unik i një sërë faktorësh biologjikë dhe
social-kulturorë. “Zhvillimi dhe të nxënët është produkt i bashkëveprimit të këtyre
faktorëve. Njerëzit zhvillohen me ritme të ndryshme; në klasat tona gjenden nxënës
me aftësi , prirje, kufizime, nevoja, ritme të ndryshme të nxëni dhe motivimi. Disa
nxënë më shpejt, kanë njohuri më shumë, të tjerë nxënë me ngadalë, kanë vështirësi
në të kuptuar, vepruar dhe koordinuar veprimet, kanë nevoja të veçanta. Përfshirja
e nxënësve me nevoja të veçanta në klasat e zakonshme është sfidë e edukimit
gjithëpërfshirës. Në kuptimin e përgjithshëm, fjala „përfshirje nënkupton gjendjen e
të qenurit i përfshirë. Ky koncept aplikohet edhe në shkollë duke nënkuptuar pranimin,
akomodimin e çdo fëmĳe, pavarësisht aftësive dhe paaftësive të tyre, në dallim nga
filozofitë Natyra e vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit
të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi arsimore tradicionale që detyrojnë
nxënësin të vetintegrohet sipas kërkesave të shkollës. “Arsimi gjithëpërfshirës është
një proces i nisur në vitet ‘80 të shekullit XX dhe po zëvendëson me ritme të shpejta
arsimin tradicional që përfaqësonte një sistem binar të ndarë në dy komponentë: në
arsim të zakonshëm dhe në arsim special. Ky sistem i ka mbajtur fëmĳët në dy forma
të veçanta edukimi duke kontribuar në përjashtimin shoqëror të fëmĳve më aftësi të
kufizuara dhe nevoja të veçanta” (Save the children, 2010). Që prej vitit 1920, sistemi
i veçuar i arsimit special ka ardhur duke u zgjeruar dhe fuqizuar deri në fund të
viteve „70 të shekullit XX (Meĳe, Pĳl dhe Hegarty,1997, p.1)
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Konkluzione
Çdo fëmĳë gëzon të drejtat e njeriut, ka personalitetin e tĳ dhe meriton mundësi
zhvillimi të barabarta për t’iu njohur dhe vlerësuar aftësitë e tĳ, sado të pakta të
jenë ato. Kjo është një nga rrugët kryesore të përfshirjes dhe të integrimit në jetën
normale. Për t’u integruar dhe përfshirë në jetën normale, ata kanë nevojë: - Të
trajtohen si individë - T’u vlerësohen nevojat e tyre - Të inkuadrohen sa të jetë e
mundur në jetën e përditshme - T’u mësohen gjërat ngadalë, me gjuhë të qartë dhe
të thjeshtë - Të përfshihen në veprimtari e të nxiten të veprojnë vetëm. Pavarësisht
problemeve dhe vështirësive që ata kanë në këto klasa, ajo që vlen është mundësia
që u jepet atyre për të bashkëvepruar, komunikuar me të tjerët dhe, për t’u nxitur
në veprimtaritë jetësore. “ Mendja e fëmĳës së mitur ndryshon nga mendja jonë...
Kur ne e pranojmë kufizimin tonë për ta arsimuar atë me anë të mësimeve gojore,
atëherë i tërë koncepti i arsimit ndryshon. Ai kthehet në një çështje për të siguruar
një mjedis të përshtatshëm dhe jo për të ngulur me forcë në veshët e fëmĳës fjalët
tona” ( Maria Montesori). Vetë fëmĳët dhe prindërit e tyre janë të kënaqur nga
përfshirja në klasa normale, sepse ndihen të vlerësuar.Megjithë kujdesin e treguar në
shkollat speciale nga mësues të specializuar me shprehi profesionale për të plotësuar
nevojat e veçanta të fëmĳëve në kushte më të veçanta të shkollës, pritshmëritë e tyre
nuk përmbushnin respektimin e të drejtave themelore të qenieve njerëzore për t’u
arsimuar dhe për të jetuar si gjithë të tjerët, sepse këta fëmĳë janë si gjithë të tjerët.
“Do të vĳë dita kur vendet nuk do t‘i çmojnë sipas fuqisë së tyre ushtarake apo
ekonomike, as sipas shkëlqimit të kryeqyteteve dhe ndërtesave publike të tyre,
por sipas begatisë së popujve të tyre; sipas ndihmës që u ofrohet atyre që janë të
rrezikuar dhe në pozita të palakmueshme dhe sipas nivelit të sigurisë përkatëse për
zhvillimin fizik dhe psikik të fëmĳve të tyre” ( Unicef, 2000). Ligji publik 94-102 në
Amerikë i vitit 1975, vendosi futjen e këtyre fëmĳve në klasa kolektive të përbashkëta
me nxënësit normalë duke bërë realitet idenë e njërit prej presidentëve të Amerikës,
Xh. Washington : “Të respektosh të drejtat e invalidit është dëshmi e kulturës së një
kombi dhe politikës së një shteti”.
Rekomandime
Identifikimi i hershëm i nevojave të veçanta të edukimit tek nxënësit; Nxitja e
komunikimit me prindërit për të inkurajuar mbështetjen e tĳ;
· Njohja dhe pranimi i nxënësve me NVE(nxënës me nevoja të veçanta edukimi nga
ana e stafit të shkollës)
· Promovimi i një kulture tolerante dhe harmonike në shkollë;
· Edukimi i prindërve për njohjen dhe pranimin e NVE;
· Nxitja e njohurive profesionale të mësuesve së bashku me aftësinë për
· zbatimin e këtĳ edukimi; Politika dhe kultura shkollore të edukojë empatinë dhe
përkujdesjen mes gjithë anëtarëve të saj; Forcimi i qëndrimeve bashkëpunuese dhe
të pranimit të nxënësve normalë;
· Trajnimi i mësuesve dhe organizimi i ndihmës mësuesve;
· Rritja e numrit të punonjësve sociale, psikologëve shkollore;
· Mësuesit të shpenzojnë më shumë kohë për t u përkujdesur ndaj nxënësve;
· Qeveria të shtojë burime plotësuese për shkollat në zbatim të EGJ;
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· Përmirësimi i transparencës së shkollave në mënyrë që prindërit të pajisen me
informacion të mjaftueshëm
``Duhet të ndertojmë një botë``Një botë e cila respekton dhe vlerëson çdo fëmĳë
Një botë e cila dëgjon dhe mëson prej fëmĳëve .Një botë ku të gjithë fëmĳët kanë shpresë dhe
mundësi.
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Mësuesit e fëmĳëve të vegjël (3-5 vjeç) dhe ndërveprimi i tyre me nxënësit:
qasja në menaxhimin pozitiv të klasës
Luljeta Caushaj
Abstrakt
Ky material hulumton zhvillimin shoqëror dhe emocional të fëmĳëve në moshën tre deri në
pesë vjeç, faktorët që ndikojnë në sjelljen e tyre në shkollë dhe strategjitë për menaxhimin
pozitiv të klasës mësimore. Sugjerohet që mësuesit duhet të reflektojnë mbi zhvillimin e
fëmĳëve në mënyrë që të arrihet një menaxhim efektiv në klasë. Aspektet e pritjeve të mësuesve
për ndërveprimin midis fëmĳëve dhe mësuesve do të ilustrohen gjithashtu. Hulumtimi i
letërsisë u përdor si një metodë për të shqyrtuar çështjet relevante
Në këtë material, unë do të shqyrtoj elementet pozitive që mund të zbulohen nga një mënyrë
fleksibile e mësimdhënies dhe veçanërisht nga një qasje pozitive ndaj nxënësve. Janë diskutuar
jtre parametra kryesore: si mësuesit e çerdheve komunikojnë me nxënësit e tyre; se si përcillen
mesazhet që duhet të përcillen dhe si ndikon ai social, mendor dhe psikologjik i mësuesve të
fëmĳëve, kur merren me nxënësit e tyre. Në të njëjtën kohë, unë gjithashtu do të përpiqem të
shqyrtoj ndikimin e zhvillimit social dhe emocional të fëmĳëve në sjelljen e tyre në shkollë.
Theksi do të vendoset edhe në vetë-perceptimin e edukatorëve kur përballen me dilemat dhe
kontradiktat që ndikojnë në sjelljen e tyre në procesin e tyre të mësimdhënies. Për më tepër,
do të merret në konsideratë ndërveprimi midis mësuesve dhe nxënësve gjatë gjithë procesit
arsimor.
Unë sugjeroj që kur komunikimi arsimor të adoptojë një karakter dialogues kjo do të sjellë
që mësimdhënia të kapërej vështirësitë që dalin nga struktura e përgjithshme mësimore,
përdorimi i skemave të veçanta të mësimdhënies dhe nevojat shoqërore dhe të brendshme të
nxënësve dhe mësuesve.

Hyrje
Shumica e mësuesve, psikologëve edukativë dhe këshilltarëve arsimorë: ata që
i kushtojnë jetën dhe kohën e tyre në thirrjen e mësimdhënies, përpiqen t'i qasen
nxënësve në një mënyrë pozitive. Megjithatë, përpjekja për t'iu qasur nxënësve në këtë
mënyrë kërkon shumë ndërveprim reflektues dhe fleksibël. Sjellja e tre deri në pesë
vjeç mund të marrë forma të ndryshme të nxitura nga faktorë të tillë si prejardhje të
ndryshme, situata psikologjike dhe konteksti i tyre shoqëror. Nëse mësimi duhet të
rritet, mësuesit duhet t'i kushtojnë vëmendje dhe të marrin parasysh individualitetin
e çdo nxënësi dhe karakterin unik. Kështu që një mësues i suksesshëm pritet të
ketë një mori aftësish të nevojshme për të promovuar ndryshimet në sjelljen dhe
motivimin e nxënësve.
Në këtë material unë përqendrohem në përfitimet e një qasje fleksibile në
mësimdhënie; një qasje ku mësuesit eksplorojnë dy lloje të proceseve. Së pari, duke
shikuar se si nxënësit mund t'i perceptojnë ata, dhe së dyti, se si sfondi i vetë mësuesve
mund të ndikojë në kuptimin dhe marrëdhëniet e tyre me nxënësit e tyre. Filloj me
shqyrtimin e rritjes sociale dhe emocionale prej tre deri në pesë vjeçarëve. Pastaj, unë
shoh faktorët që ndikojnë në sjelljen në shkollë. Pas kësaj, unë shqyrtoj vështirësitë
me të cilat mësuesit mund të përballen në përpjekjen për të arritur sjelljen në klasë.
Dikush mund të argumentojë se personaliteti i një fëmĳe ndikohet në masë të madhe
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nga prindërit ose kujdestarët e saj. Në këtë pikë duhet të theksoj se ky material
përqendrohet tek mësuesit dhe marrëdhëniet e tyre me nxënësit e tyre, në vend
të prindërve / kujdestarëve dhe fëmĳëve të tyre. Kjo nuk e zvogëlon rëndësinë e
këtĳ të fundit, por një shqyrtim i plotë i ndërveprimit të prindërve / kujdestarëve
dhe fëmĳëve qëndron përtej fushëveprimit të këtĳ dokumenti. Unë përqendroj
vëmendjen në rolin e mësuesve dhe ndërveprimin e tyre me fëmĳët, sepse duke qenë
mësues, unë jam e vetëdĳshme për kompleksitetin e marrëdhënies mes nxënësit dhe
nxënësit. Gjatë hulumtimit tim kam ardhur në shumë llogari të cilat kanë ndikuar
dhe kanë ndikuar në pikëpamjet e mia për çështjet relevante dhe kjo është arsyeja për
të kërkuar për të eksploruar më tej këtë marrëdhënie.
2. Rritja sociale dhe emocionale e të moshës 3-5 vjeçare
Fokusi i këtĳ studimi është në zhvillimin social dhe emocional të fëmĳëve të moshave
3-5 vjeç që ndjekin klasat e fëmĳëve 1. Kjo periudhë e "jetës së fëmĳëve" u zgjodh për
eksplorim pasi që në këtë moshë fëmĳët paraqesin karakteristika të veçanta dhe kështu
duhet të trajtohen ndryshe (Koutsouvanou, 1998). Për më tepër, këto përvoja në këto
vitet e hershme mund të ndikojnë në zhvillimin e personalitetit të fëmĳëve (Papoudi,
1995). Fëmĳët në këtë moshë në mënyrë progresive eksplorojnë mjedisin e tyre duke
filluar të kuptojnë dhe ndiejnë ndjenjat dhe qëndrimet e njeriut. Kjo është me rëndësi
të madhe kur fëmĳët rriten për t'u trajtuar si persona, të cilët do të bashkëveprojnë me
të tjerët. Përvojat e tyre interpretohen në atë mënyrë që njohuria që fitojnë "... varet
nga përsëritja e përshtypjeve të ndjenjave të kombinuara me kujtesën" (Aristotelis,
në Hamlyn, 1978). Këto përvoja janë thelbësore; ato i ndihmojnë fëmĳët të zhvillojnë
aftësitë dhe strukturat e personalitetit të tyre nëpërmjet marrëdhënieve me të tjerët
dhe përmes roleve sociale që ata do të luajnë gradualisht në këto kontekste.
Karakteristikat që i bëjnë tre deri në pesë vjeç kanë nevojë për një trajtim të veçantë
është se ata kanë nevojë të tilla si dashuria, siguria, lavdërimi dhe njohja, dhe përvojat
e reja (Pringle, 1975). Natyrisht, kjo mund të tingëllojë si një realitet i thjeshtë, sepse të
gjithë kanë nevojë për dashuri, siguri, lavdërim dhe njohje. Por një nga karakteristikat
kryesore të personalitetit dhe sjelljes së fëmĳëve është, siç u përmend më lart, fakti
që gjatë këtyre viteve të hershme ata e strukturojnë mjedisin e tyre si shprehje të
tendencave të tyre të brendshme dhe të gjendjes emocionale.
Meqenëse njohuria është "përsëritje", në atë moshë, ata "dalin dhe konsolidojnë" idetë
e tyre duke përsëritur dhe / ose duke interpretuar atë që u është thënë (nga të rriturit).
Fëmĳët në këtë moshë kanë aftësinë për të imituar konceptet dhe "perspektivat" e
njerëzve të tjerë (Borke, në Donaldson, 1983, f. 255). Kamii (1998) shkruan me fjalë
konkrete: "Fëmĳët nxjerrin 'dhe' tregojnë 'idetë e tyre, duke interpretuar atë që të
rriturit u thonë atyre." (Fq. 17)
Fëmĳët duhet të jenë të rrethuar nga të rriturit të cilët do të mendojnë për ta si
qenie njerëzore të rëndësishme, si individë që kanë nevojë, por edhe me 'mendime
mendore'. Fëmĳët duhet të trajtohen si "persona që do të jenë" (Hamlyn, 1978, fq
102) dhe të mos ndiejnë frikë, apo presion. Si Koutsouvanou (1998) pretendon se
do t'i lëndonte, sepse nëse fëmĳët ndalohen të shprehin lirisht veten për besimet
dhe dëshirat e tyre, ata në mënyrë të pashmangshme vuajnë nga një "boshllëk"
psikologjik që kurrë nuk mund të mbushet me përbërësit e dëshiruar psikologjik që
munden të mbulojë mirëqenien e fëmĳës dhe strukturën e ekuilibruar emocionale
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dhe të personalitetit, në përgjithësi.
Përmes këtĳ procesi fëmĳët do të humbin vetëbesimin; kjo nuk duhet të interpretohet
si e parëndësishme, sepse kërkohet vetëbesim për zhvillimin brenda proceseve të
socializimit që ndodhin në një moshë të re, duhet të kujtojmë se socializimi fillon
në këtë moshë (Donaldson, et al., 1983). Fakti që fëmĳët janë në gjendje të krĳojnë
perceptime mendore dhe t'i riprodhojnë ato ("njohuritë") luajnë një rol të rëndësishëm
në njohjen dhe "vetëdĳes dhe mirëkuptimit të proceseve të veta të mendimit.";
"... është një kontribues kritik për një ndërveprim të suksesshëm social, ku për të kuptuar
shtetet mendore të njerëzve të tjerë mund të rrisin mundësinë për të bërë ndjenjën e sjelljes së
tyre" (Meadows, 1993, f. 147).
Prandaj, do të ishte e dobishme nëse mësuesit nuk do ta shihnin veten si gjyqtarë që
kanë ardhur për t'i treguar fëmĳëve të vegjël gjëra të sakta. Ne mund të udhëheqim,
por jo të ushtrojmë presion ndaj tyre; duket e rëndësishme për ta që të eksplorojnë
mjedisin e tyre me përvojat e tyre dhe të mos ndjehen të kufizuar. Ndërsa eksplorojnë
mjedisin që i rrethon, ata përfundojnë duke mos pasur nevojë për mbështetje nga të
tjerët (Meadows, 1993). Nëpërmjet ndërveprimit me të tjerët, ata mësojnë të përfshĳnë
elementë bazë të "rregullimit të tjerë", pasi i transmetojnë dhe i interpretojnë ato.
Kjo është shumë e rëndësishme pasi bashkëveprimi ofron mundësinë që fëmĳët të
shprehin veten dhe të jenë pjesë thelbësore e ndërveprimit. Fëmĳët pastaj përparojnë
gradualisht dhe zhvillojnë një mënyrë individuale të menaxhimit dhe të menduarit
rreth çështjeve që rezultojnë. Ajo që është me rëndësi është të kihet parasysh se
personi (i rritur, prind, mësues) që ndërton ndërveprimin duhet ta bëjë këtë në një
mënyrë që mundëson pjesëmarrjen e fëmĳëve (Vygotsky, in, Meadoës, 1993).
Nasiakou, (1998) ka argumentuar se fëmĳët e vegjël janë të lidhur me situatën e
tyre "të brendshme" emocionale dhe për këtë arsye bota e tyre psikologjike duhet
të kujdeset. Kjo vlen për idetë e theksuara nga Rousseau (1762/2001), i cili deklaroi
se fëmĳët janë të pranueshëm për të tjerët vetëm për shkak të nevojave të tyre. Ata
duhet të njohin pikat e tyre negative në karakterin e tyre dhe të ndihen të njohur me
ta, që të mos vuajnë prej tyre (Rousseau). Prandaj aftësitë e fëmĳëve, të cilat përfshĳnë
ndjeshmërinë dhe kuriozitetin e tyre, duhet të zhvillohen ose të përmirësohen në
një mënyrë që nxit vetëbesimin e tyre. Këto fjalë janë shkruar para disa vitesh, por
implikimet e tyre mund të gjejnë një shkallë të lartë zbatueshmërie në ditët tona.
Sipas argumentit të Rousseau (1762/2001) bëhet e qartë se sa e pashmangshme bota
e fëmĳëve është e ndërlidhur dhe e ndikuar nga karakteristikat e tyre emocionale.
Prandaj, dhe i jepet të gjitha sa më sipër, personat me të cilët fëmĳët ndërveprojnë
duhet t'u kushtojnë vëmendje karakteristikave emocionale të fëmĳëve dhe strukturës
së tyre të personalitetit (Hamlyn, 1978).
Dituria zhvillohet brenda kuadrit të njohurisë, emocioneve dhe veprimit, duke qenë
të ndërlidhur me një person (Bruner, 1986). Ekziston gjithmonë një sistem kulturor
prapa emocioneve, njohurive dhe veprimeve që është arsyeja pse asnjë prej tyre nuk
duhet të trajtohet në mënyrë të izoluar. Emocioni lidhet me njohjen e situatës që e
ka shkaktuar atë, njohja përfaqëson diturinë në të cilën është shtuar emocioni dhe
veprimi mund të shihet si zhvillim i diturisë dhe ndjenjës.
Ndoshta, emocionet, njohuritë dhe veprimet ndikojnë në ndërveprimin njerëzor, si
dhe ndërveprimin midis fëmĳëve dhe mësuesve të tyre. Për shkak të këtĳ procesi,
si dhe të zhvillimit emocional, zhvillimi social i fëmĳëve luan një rol kyç në arsim.
Faktorët socialë janë të lidhur me karakterin e fëmĳëve gjatë rritjes (Hines, et al.,
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2000). Bandura dhe Walters (1963) kanë deklaruar se "të mësuarit shoqëror" për
fëmĳët vjen nga vëzhgimi dhe imitimi i tyre. Qëndrimet që një bashkësi e veçantë ka,
në lidhje me të gjitha çështjet e jetës, janë trashëgimia shoqërore që i kalon individit
nëpërmjet ndërveprimit dhe bashkëjetesës shoqërore (Gkizeli, 1998).
Fëmĳët mësojnë normat e komunitetit të tyre që nga fillimi i jetës së tyre dhe të
gjithë procedurat i ndikojnë ato. Këtë mund ta dallojmë përmes shumë faktorëve;
për sa kohë që ka të bëjë me moshën nën 5 vjeçare, marrëdhëniet e tyre shoqërore
dhe hapin e parë që ata marrin në socializim, ne lehtë mund të kuptojmë se ato
udhëhiqen nga impulset e tyre.
Fëmĳët, nëpërmjet ndërveprimit, përpiqen të kuptojnë "rregullimin tjetër" dhe
ta kthejnë atë në "vetërregullim" (në kontekstin e Zonës së Zhvillimit Proximal të
Vygotsky, në Livadhe, 1993, f 344); është sikur t'i imponojnë konceptet e të tjerëve
në kuptimin e tyre, duke i bërë ata të barabartë-analogjik me mendimet e tyre.
Zhvillimi social i fëmĳëve konsiston në të mësuar rreth dhe si, për të zbuluar "kodet"
e komunikimit që ata do të kenë nevojë për të formuar dhe ndërtuar marrëdhënie më
të mira. Janë këto procese mësimore që ndihmojnë fëmĳët të bëhen më të socializuar
dhe të aftë për të shprehur veten. Fëmĳët mësojnë nga çdo aktivitet që ndodh në
mjedisin e tyre shoqëror (çfarëdo formati që mund të marrë kjo: shkolla, familja,
shtëpia apo terrenet e lojërave). Mësuesit, si dhe prindërit, të rriturit dhe çdo person
i lidhur me fëmĳët, mund të shihen si një rol qendror në inkurajimin e kapaciteteve
të fëmĳëve për të pozicionuar dhe kuptuar veten brenda kontekstit të formimit dhe
zhvillimit të marrëdhënieve.
Douglas (1989) shkruan se, në mënyrë që fëmĳët të mësojnë se si marrëdhëniet
funksionojnë dhe zhvillohen në mënyrë shoqërore, është thelbësore që të shprehen
lirisht; pasi fëmĳët e frustruar shfaqin sjelljen me anë të së cilës "aftësitë sociale
zhvillohen ngadalë dhe rrëmbejnë në vend që të kërkojnë atë që duan" (fq. 7).
Kështu që, kur udhëheqja e sjelljeve të "papërshtatshme" të nxënësve është e
rëndësishme që mësuesit të mos imponojnë idetë e tyre për atë që është "e mirë" ose
"e keqe", por kërkojnë një shpjegim nga vetë fëmĳët (Nasiakou, 1998). Kjo përfshin
hulumtimin e aspekteve specifike të jetës dhe të mendimeve të fëmĳëve ndërsa
fëmĳët shprehin veten e tyre (Vosniadou, 1992). Ajo që doli nga ky argument është
nevoja e rëndësishme për një qasje fleksibile të mësimdhënies (Douglas, 1989) që do
të diskutohet më poshtë.
3. Faktorët që ndikojnë në sjelljen në shkollë
Në pjesën e mëposhtme, unë do të shqyrtoj aspektet e jetës së fëmĳëve që duhet të
merren në konsideratë kur zhvillohet një qasje fleksibile e mësimdhënies; një qasje
e cila mund të ndryshojë ose të ndryshohet në mënyrë që të jetë e përshtatshme
dhe e përshtatshme për nevojat e fëmĳëve. Dy nga faktorët më të rëndësishëm që
dalin nga literatura përkatëse në lidhje me sjelljen e fëmĳëve në shkollë janë ato që
përfshĳnë rrethanat mjedisore dhe emocionale të fëmĳës. Dështimi për të marrë
faktorë emocionalë dhe mjedisorë në llogari të plotë mund të çojë në vështirësi në
kuptimin e sjelljes së fëmĳës.
Problemet e sjelljes që paraqiten në jetën shkollore të fëmĳëve duhet të kuptohen nga
pikëpamja holistike (Douglas, 1989). Kjo është për shkak se shkaqet e problemeve
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të sjelljes shpesh janë të vështira për të gjetur saktësisht, me raste specifike shpesh
të ndërlidhura. Për më tepër, kur përpiqen të kuptojnë emocionet e fëmĳëve pasi
ato lidhen me mjedisin e tyre rrethues, mund të argumentohet se kërkohet shumë
analiza e ndërlikueshmërive midis të dyjave, pasi është e rëndësishme që të mos
ndërlikohen çështjet përmes thjeshtimit të thjeshtësisë.
Stresi do të përbëjë një pjesë të faktorëve të mjedisit që do të analizohen në këtë
punim, pasi ai ka potencial për të ndikuar negativisht në jetën e shkollës (Douglas,
1989). Stresi mund të lindë nga situata familjare të ulëta ekonomike dhe nga kushtet
e këqĳa të banimit (Douglas, 1989). Strehimi dhe varfëria janë dy faktorë të mjedisit
që mund të ndikojnë në zhvillimin e problemeve të sjelljes së fëmĳëve (Richman, 1978).
Ndjenjat e privimit dhe shqetësimit mund të lindin nëse fëmĳët rriten në kushte
jo të shëndetshme dhe të vështira të jetesës (Douglas, 1989). Nëse fëmĳët duhet të
jenë në gjendje të trajtojnë në mënyrë efektive mjediset potencialisht shqetësuese, ata
ka të ngjarë të kërkojnë burime energjie pozitive psikike dhe durim. Siç sugjerohet
nga Pound (1985) "depresioni amë" është një variant tjetër mjedisor që mund të ketë
një ndikim serioz negativ në sjelljen e fëmĳëve. Teknikat e prindërimit ndryshojnë
nga familja në familje, duke pasur rezultate të ndryshme potenciale në lidhje me
zhvillimin arsimor të fëmĳëve. Dhe përfundimi, mësuesit duhet të jenë të vetëdĳshëm
për ta, në mënyrë që të bashkëveprojnë në mënyrë efektive me nxënësit e tyre.
Kur fëmĳa ndihet i theksuar, ai / ajo fillon të ndjehet i papërshtatshëm dhe mund
të përdorë metoda negative për të shfaqur veten dhe aftësitë e tĳ / saj. Do të ishte
shumë e dobishme që të përpiqeni të jeni të kujdesshëm me fëmĳët. Për shembull,
Douglas (1989) shkruan se: "Nëse fëmĳa i stresuar mund të paraqitet me një detyrë të
rëndësishme që plotëson nevojat e të tjerëve, mund të shtojë një forcë kundërvartësie
të parashikueshmërisë dhe kontrollueshmërisë që nuk mund të jetë e pranishme në
ndonjë pjesë tjetër të jetës së fëmĳës dhe kështu e forcon elasticitetin e fëmĳës ndaj
stres ". (fq 14)
Siç është përmendur më lart, faktorët e emocioneve, koncepteve, veprimeve,
konceptualizimit dhe mjedisit janë të ndërlidhura dhe ato pasqyrojnë fuqinë e saj
nga ana tjetër. Kjo është arsyeja pse edhe pse stresi mund të vĳë nga mjedisi, ai mund
të ndikojë në jetën emocionale të fëmĳëve (Douglas, 1989) dhe anasjelltas.
Një faktor tjetër që ndikon në sjelljen në shkollë është se nxënësit mund të mbajnë me
vete eksperienca të mëparshme "negative" nga jashtë klasës, të cilat ende nuk janë gjetur.
Këto mund të punojnë për të kufizuar mundësitë e tyre aktuale dhe mundësitë për
ndërveprim pozitiv. Për shembull, kur një fëmĳë më parë ka marrë pak inkurajim për
ndërveprim "pozitiv", ose pyetjet e tĳ se si të vazhdojnë me ndërveprimin "pozitiv"
nuk janë përgjigjur, vetja e brendshme e fëmĳës në kuptim të besimit dhe vlerësimit
ka gjasa për të qenë i kufizuar (Patterson, 1982). Nga ana tjetër, kjo mund të ndikojë
në zhvillimin shoqëror të fëmĳës dhe kështu të ndikojë tek fëmĳët e tjerë, duke çuar
në një spirale negative në atmosferën e klasës dhe në heqjen e pushtetit (Roëlands,
1997).
Fëmĳët mund të mos jenë në gjendje të merren me këto probleme për vetëbesim
dhe komunikim (Douglas, 1989). Nxitja e vetëvlerësimit të fëmĳëve në mënyrë që
të promovojë sjelljen shoqërore "pozitive" duhet të kuptohet si ekzistuese në një
individ si një proces që është specifik për secilin fëmĳë. Kjo është për shkak se
vetëvlerësimi i ulët dhe karakteristikat shoqëruese të ankthit dhe frikës kanë shumë
manifestime të përcaktuara nga personaliteti, sfondi dhe esperimenti individual.
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Prandaj, frika e gomave duhet të ballafaqohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në mënyrë
që të parandalojë vazhdimin dhe përhapjen e ankthit. Kjo do të funksiononte për të
kufizuar zhvillimin e brendshëm të psikologjik të fëmĳëve dhe të ndërveprimit të
shoqërisë së jashtme brenda klasës.
Në këtë pikë përsëris disa pika të bëra më lart: është e rëndësishme që fëmĳët të
trajtohen si "persona në kuptim të vërtetë" (Hamlyn, 1978, f. 102), sepse në një
moment ata do të bëhen persona në një shoqëri. Roli i shoqërisë më të gjerë në
këtë periudhë kohore "luhet" nga klasa dhe dirigjentët e performancës janë mësues
(Dreeben, 1968). Kjo është arsyeja pse mësuesit mund të jenë kaq të dobishëm dhe
duhet të veprojnë pozitivisht. Për shembull, nxënësit ka të ngjarë të gjejnë veten në
situata të papëlqyeshmërisë dhe miqësisë të cilat janë të vështira për t'u përgjigjur
dhe për të negociuar. Në kontekste të tilla, mësuesit janë ata që duhet të ndërhyjnë.
Në mënyrë që të jenë agjentë efektivë në ndërhyrje të tilla, mësuesit do të kërkonin
një kuptim të fëmĳëve si individë.
Mësimdhënësit gjithashtu duhet të marrin në konsideratë prejardhje socioekonomike dhe rrethanat të cilat mund të formojnë kufijtë brenda së cilës fëmĳët
krĳojnë interesat dhe kuptimet e tyre dhe nga të cilat aftësitë zhvillohen më pas
(Koutsouvanou, 1999). Në këtë mënyrë zhvillimi arsimor dhe social duhet të
ndodhë në bazë të kuptimit të kontekstit shoqëror të fëmĳës (Koutsouvanou, 1999).
Mësuesit pastaj mund të inkurajojnë aftësitë e zhvilluara tashmë, si dhe të mbushin
çdo boshllëk duke ofruar sfida dhe përvoja të reja. Kjo procedurë kërkon një proces
dialogues dhe "ndërtimin e urës" midis mësuesve dhe nxënësve të tyre.
4. Strategjitë për menaxhimin pozitiv të klasës
Kjo pjesë është e ndarë në dy nën-seksione: pritjet e mësuesve nga nxënësit e tyre
dhe sfidat që lindin për mësuesit kur punojnë në klasë dhe përpiqen të menaxhojnë
bashkëveprimin me nxënësit e tyre në mënyrë pozitive.
4.1 Pritjet E mësuesve
Marrëdhënia mësues-nxënës në thelb duhet të jetë krĳuese dhe e dobishme për
fëmĳët. Prandaj pritjet e mësuesve, lidhur me procesin e menaxhimit në klasë,
duhet të analizohen më tej. Çfarë mësimdhënësit presin nga nxënësit e tyre mund
të shkaktojnë shumë vështirësi në një klasë, veçanërisht në përpjekjen e tyre për ta
bërë procedurën e menaxhimit të klasës kuptimplote. Smith dhe Laslett (1993) kanë
shkruar se ekziston një ekuilibër në marrëdhëniet midis nxënësve dhe mësuesve që
"lehtë mund të shqetësohen" (fq. 15), ndërsa mësuesit përpiqen të menaxhojnë klasat
e tyre. Mësuesit janë të vetëdĳshëm për përgjegjësinë e tyre ndaj nxënësve të tyre
(Broadfoot, et al., 2000), si dhe për përgjegjësinë e nxënësve ndaj tyre.
Mësuesit mund të presin që puna e tyre të kërkojë nga ata të mendojnë më tej mbi
çështje të tilla si personaliteti, përvojat, preferencat, talentet, aftësitë, idetë dhe
qëndrimet e secilit individ me të cilin bashkëveprojnë në klasë (Nias, 1990). Siç kemi
përmendur më lart një klasë është një vend ku mësuesi dhe nxënësit funksionojnë
si një grup. Kjo do të thotë që mësuesit që përpiqen të mësojnë në një mënyrë më
të mirë duhet të reflektojnë mbi vetveten dhe mënyrën se si ata kryejnë në klasë
dhe mbi bashkëpunimin me nxënësit e tyre (Baird, në Russell dhe Munby, 1995).
Ndërveprimi nuk do të ndodhë ndryshe dhe pritjet dhe pyetjet e mësuesve duhet
282

të funksionojnë në drejtim të prodhimit të mësimdhënies efektive. Me fjalë të tjera,
është e rëndësishme që mësuesit t'i kushtojnë vëmendje pikëpamjeve të fëmĳëve. Kjo
është për shkak se qëndrimet që fëmĳët do të marrin me ta pas përfshirjes së tyre me
mësuesit e tyre kanë gjasa të jenë me rëndësi në drejtim të formësimit të gjykimeve
dhe sjelljeve të tyre të ardhshme, qoftë në mënyrë negative ose pozitive (KalantziAzizi, 1993).
Dreikurs (1984) thotë se qëllimet tona si mësues nuk janë gjithmonë pozitive.
Kjo është për shkak të një tendence për të ushtruar paragjykim ndaj fëmĳëve në
kuptimin e besimit se ne jemi në një pozicion më të mirë për të paragjykuar atë që
ata kanë ndërmend të thonë ose demonstrojnë. Megjithëse kjo nuk mund të ndodhë
rregullisht, ende duhet të shihet si e rëndësishme për sa i përket veprimit si një
disincentiv ndaj një stili të tillë të menaxhimit të klasës. Dreikur sugjeron:
"Kjo është pjesë e paragjykimit tonë të përgjithshëm kundër fëmĳëve, se ne jemi të
prirur të supozojmë se ne e dimë se ç'do të thotë pa i dëgjuar vërtet." (Dreikurs, 1984,
fq. 225).
Pritjet e mësuesve mund të ndikojnë, në një farë mase, në përmirësimin, ecurinë,
sjelljen dhe progresin e nxënësve (Carr dhe Kemmis, 1997). Ne kemi përmendur më
lart se mësuesit duhet të mbajnë gjithmonë parasysh sfondin mjedisor dhe emocional
të nxënësve, në mënyrë që të mos gjykohen në mënyrë diskriminuese dhe në mënyrë
që të bëhet një ndërveprim efektiv. Kjo ka të ngjarë të dëmtojë marrëdhëniet mes
mësuesve dhe nxënësve, të cilat mund të çojnë mësuesit që të kenë pritje më të ulëta.
Kjo më pas mund të çojë nxënësit në kryerjen e vetëdĳes në një nivel më të ulët dhe
zvogëlimin e shkallës së reagimit të tyre në klasë (Carr dhe Kemmis, 1997). Nxënësit
mund të fillojnë të ndiejnë se meqenëse nuk i përmbushin pritjet e mësuesve, ata
nuk duhet të kryejnë në klasë në mënyrë efektive. Pritjet e mësuesve luajnë një rol
të rëndësishëm në mënyrën se si ata konceptojnë dhe kryejnë punën e tyre. Vlerat
e tyre personale, kur përfshihen në individualitetet e fëmĳëve, munden të ndikojnë
në marrëdhënien që kanë me fëmĳët (Nias, 1990). Në mënyrë që bashkëpunimi të
ekzistojë, pritshmëritë duhet të jenë sa më të sakta për të dy palët.
4.2 Ndërveprimi midis ndjenjave të mësuesve dhe karaktereve të fëmĳëve; sfidat
në klasë dhe duke përdorur shpërblime për inkurajim
Së pari do të shqyrtoj situatat dhe sfidat që mësimdhënësit ballafaqohen në klasë.
Përderisa mësuesit janë domosdoshmërisht "udhëzues" në kontekstin e një mjedisi
në klasë, kjo nuk do të thotë që fëmĳët mund të shihen si krejtësisht të pafuqishëm.
Fëmĳët kanë vend për të zgjedhur si në aspektin e pranimit ose të refuzimit të planeve
dhe strategjive të mësimdhënies dhe në lidhje me përdorimin dhe manovrimin e
emocioneve dhe të kuptimit në marrëdhënien mësues-nxënës. Si Moyles (2001) thotë
se mësuesit mund të ndjehen të përgjegjshëm kur fëmĳa nuk arrin qëllime specifike
arsimore. Kjo mund të dëmtojë mësuesit. Roli i tyre përfundon duke u bërë i paqartë,
kompleks dhe stresues. Kur kjo ndodh mësuesit do të pashmangshëm kanë ndjenja
të tilla të pamjaftueshmërisë (Shih gjithashtu Lortie, 1975 dhe Lieberman dhe Miller,
1984). Fëmĳët ndonjëherë kanë pritshmëri kontradiktore nga mësuesit e tyre dhe
sfidat lindin në klasë gjatë gjithë kohës. Kjo është një arsye që duhet të na bëjë të
mendojmë se mësuesit duhet t'u jepet gjithashtu respekti dhe ndjeshmëria e njëjtë
si fëmĳët pasi që ata janë gjithashtu qenie njerëzore me personalitete, emocione dhe
perspektiva të shumta në situatat që hasin.
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Duke marrë parasysh këta faktorë, ne duhet t'i kuptojmë ndjenjat e tyre kur nuk janë
në gjendje të zgjidhin sjelljen problematike që mund të shkaktojnë stres për ta. Dhe
nëse marrim parasysh se ata "në mënyrë të heshtur besojnë se marrëdhënia e tyre
personale është me të gjithë klasën, jo vetëm një fëmĳë" (Nias, 1990, fq. 15), mund të
simpatizojmë me faktin se kur ata përcjellin një mesazh në të gjithë klasën , dhe një
nxënës nuk e kupton atë, ata ndjehen të paplotësuar dhe të ekspozuar (tek nxënësit
e tyre dhe vetë). Prandaj mësuesit kanë nevojë për përkrahje dhe nuk duhet të lënë
të ndjehen të pambrojtur kur merren me situata problematike në një klasë, nga një
ose më shumë nxënës.
Siç shkruajnë Taylor dhe Mulhall (2001), është e rëndësishme të eksplorohen mënyrat
në të cilat mësuesit mund të mbështeten, si në aspektin material dhe psikologjik. Le të
mendojmë për një minutë se sa thelbësore është të ndihmojmë mësuesit. Klasa është
në mënyrë efektive një ekip. Kur një pjesë e këtĳ ekipi nuk funksionon në mënyrë
efektive, pjesa tjetër mund të kryejë / reagojë në mënyrë neutrale ose negative. Ka
role për çdo anëtar të ekipit, por këto role duhet të lidhen me njëri-tjetrin. Ekziston
një lidhje mes mësuesve dhe nxënësve të tyre, e cila mban funksionimin dhe procesin
edukativ. Do të ishte e dobishme nëse mësimdhënësit zhvilluan strategji dhe qasje të
reja, pa humbur energji ose vetëvlerësim.
Roli i mësimdhënësve është i rëndësishëm: mësuesit duhet të zbatojnë vlerat personale
dhe përpjekjet për të inkurajuar zhvillimin e karakterit dhe të jetës arsimore të
nxënësve të tyre. Ata gjithashtu duhet të kundërshtojnë dhe të dekurajojnë aspektet
negative që mund të shfaqen, qoftë nga qëndrimi i nxënësve, ose nga ndjenjat e
pamjaftueshme të mësuesve.
Për më tepër, duhet të zhvillohet një strategji ose model që mund të ofrojë një
pikë referimi për zgjidhjen e çdo vështirësie të mundshme në të ardhmen. Për të
kundërshtuar efektet e këtyre rasteve, fëmĳët duhet të inkurajohen që të marrin role
të rëndësishme në klasë në mënyrë që të zhvillojnë më tej besimin dhe vetëvlerësimin
e tyre.
Ajo që do të analizohet më pas është se nëpërmjet pranimit të asaj që sjell fëmĳët,
mësuesit zhvillojnë më tej karakterin e tyre. Brenda kontekstit të botës së ndryshme
sociale të fëmĳëve, ne duhet të konsiderojmë si mendimet e tyre negative, ashtu
edhe ato pozitive. Fëmĳët mund të kenë qëllime të ndryshme nga të rriturit. Ata
kanë zakone dhe mjete të ndryshme që mbështeten në pika të ndryshme themelore
fillestare. Ajo që mbetet e njëjta është procedura dhe funksionimi përmes të cilit
socializohen të rriturit dhe fëmĳët (Kougioumoutzakis, 1995).
Në diskutimin e komunikimit dhe menaxhimit në klasë, Rayna (2001) më tej
thekson rëndësinë e përqëndrimit në inkurajimin e mirëqenies psikologjike dhe të
brendshme të fëmĳëve si një rrugë për komunikim të suksesshëm dhe në fund të
fundit të zhvillimit arsimor. Përveç kësaj, ka edhe disa sfida që shfaqen në ndërtimin
e marrëdhënieve. Mësuesit mund të mos dinë të reagojnë në raste të veçanta kur nuk
duan të jenë të rreptë apo të padrejtë.
Reagimet e mësuesve përfshĳnë mendimin dhe veprimin negativ dhe mund të mos
duan të përfundojnë duke i ndëshkuar nxënësit ose duke i bërë ata të ndihen të
pafuqishëm. Roli i mësimdhënësve del si një rol të rëndësishëm "balancues" ose
të veprojë si kundërvënie ndaj çdo efekti negativ të prindërimit ndërsa inkurajon
dhe zgjerohet me efektet pozitive të prindërimit. Mund të kundërshtohet nëpërmjet
ndërveprimeve pozitive midis fëmĳëve dhe të rriturve dhe mbi të gjitha duke i
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kushtuar vëmendje reaksioneve të fëmĳës me fleksibilitet dhe dashuri.
Mësuesit mund të jenë tashmë të vetëdĳshëm për ndikimet negative të dënimeve
dhe pasoja e tyre joefektive në drejtim të zgjidhjes së problemeve të komunikimit.
Kur përkrahin dënimet, mësuesit shpesh nuk janë në gjendje të arrĳnë një kuptim
të kuptimit të sjelljes së nxënësve dhe një herë që ndodh, ato mund të pengohen të
analizojnë më tej sjelljen. Kjo pastaj mund të çojë në një situatë ku të drejtat individuale
të nxënësve nuk merren parasysh. Për të përmbledhur, për aq kohë sa fjalët e Deëeyit identifikojnë sfidat, ato mbesin të rëndësishme; mësuesit dhe të rriturit, kur
ndërveprojnë me fëmĳët që shfaqin sjellje problematike, kanë tentuar të kuptojnë
thellësisht situatën e tyre dhe duhet të mendojnë për variantet socio-ekonomike dhe
të personalitetit që ndikojnë tek fëmĳët (Deëey, në Kougioumoutzakis, 1995). Këto
variante pastaj duhet të riinterpretohen pozitivisht në drejtim të ofrimit të një rruge
drejt realizimit të aftësive dhe premtimeve të fëmĳëve që mund të zhvillohen dhe
përmbushen duke respektuar 'individualitetin e fëmĳëve'.
Mësuesit duhet të marrin në konsideratë të gjithë këta faktorë kur hyjnë në klasë dhe
rrjedhimisht përballen me sjelljen problematike të fëmĳëve. Mund të argumentohet
se baza e strategjive efektive të mësimdhënies është aftësia për të menduar
pozitivisht. Por edhe kur problemi duket të jetë i pazgjidhshëm, mësuesit duhet të
udhëhiqen nga instinktet e tyre të mësimdhënies. Me fjalën instinkt është shprehur
shprehimisht mënyra e vëmendjes që mësuesit përdorin veprimet dhe reagimet e
nxënësve të tyre në klasë si informacion; ky informacion i ndihmon ata të marrin
vendime të mëtejshme rreth sjelljes së nxënësve të tyre. Mësuesit janë gjithmonë në
pozitë për të strategizuar dhe manipuluar vështirësitë, në kontekstin e menaxhimit
në klasë.
Përfundime
Ky studim ka shqyrtuar përshtatshmërinë e reagimeve të mësuesve kur ndërveprojnë
me fëmĳët dhe mundësinë e krĳimit të mjediseve pozitive në klasë për fëmĳët në
moshën tre deri në pesë vjeç.
Së pari, u argumentua se rritja emocionale ngre çështje specifike për tre deri në pesë
vjeç, dhe kjo lidhet me faktorët e mjedisit; së dyti kërkova t'u referohem faktorëve që
ndikojnë në sjelljen në shkollë dhe më në fund strategjive që mund të përdoren në
mënyrë që të rritet menaxhimi pozitiv i klasës. Në këtë kontekst i referova pritjeve
të mësuesve, ndërveprimeve midis ndjenjave dhe karaktereve të fëmĳëve dhe se si
përdorimi i shpërblimeve mund të ndikojë në menaxhimin pozitiv të klasës.
Është argumentuar se në shqyrtimin e këtyre çështjeve, ndërveprimet e mësuesve
me nxënësit e tyre mund të rriteshin duke u dialoguar në qasje. Kjo mund të zbatohet
më tej në formulimin e pritjeve, gjuhën e trupit të mësuesve dhe strategjitë. Në dritën
e kësaj, fjala unifikuese e argumentit në këtë letër është se së pari mësuesit duhet të
synojnë të kuptojnë fëmĳët e vegjël si individë. Do të ishte gjithashtu e dobishme
nëse mësuesit do të konsideronin kontekstin e prejardhje socio-ekonomike të
fëmĳëve dhe do të ishin të vetëdĳshëm për lidhjen e saj me rritjen emocionale dhe
psikologjike të fëmĳëve. Njëkohësisht mësuesit duhet të shqyrtojnë botët e tyre të
jetës duke ndikuar në metodat dhe kuptimet e mësimdhënies, pastaj në mjediset e
klasës dhe në veprimet e fëmĳëve të vegjël brenda tyre.
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Komunikimi që ka për qëllim të kuptuarit e zhvillimit të identitetit ndihmon çdo
fëmĳë të manovrojë dhe të punojë me prejardhje të ndryshme të saj në mënyra të
veçanta në mjedisin e klasës. Një komunikim që synon të jetë dialog, duhet mbi të
gjitha të ofrojë respektin e fëmĳës, si dhe të synojë të inkurajojë fëmĳën të identifikojë
dhe të zhvillojë aftësitë e tĳ. Kjo pastaj mund të punojë për të ndërtuar vetëvlerësimin
e fëmĳëve dhe lidhjet e brendshme psikologjike. Në fund të fundit, klasat pasqyrojnë
shoqërinë dhe gjithmonë ekziston një marrëdhënie korresponduese midis ndërhyrjes
sociale dhe procedurave arsimore (Boëles dhe Gintis, 1976). Lidhur me argumentet që
kanë të bëjnë me kompleksitetin e punës së mësimdhënësve; ato mund të tingëllojnë
të tensionuara kur punojnë me nxënësit, por ndonjëherë ato duhet të duken të ashpra
në mënyrë që të mbështesin standardet e pranueshme shoqërore.
Përfundimisht, si rezultat i këtĳ shqyrtimi në lidhje me mësimdhënien nënpesëvjeçare, kuptova kompleksitetin e punës së mësuesve të tyre. Unë shpresoj se
pikat që unë jam përpjekur të sqarojnë janë, në një masë më të madhe ose më të vogël,
të dobishme për mësuesit; fëmĳët kanë një botë që është magjike dhe e veçantë.
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Group work in English language
Ma. Arjola Maçi
Teacher
Abstract
The aim of this study is to determine how often is the teaching and learning method of
group work is used at high school and especially and the high school of Peqin. It also aims
to examine how helpful this method is for the students and even for the teachers. The study
gives some steps how to implement the group work in language class. This study was carried
out with the participation of 40 students who were tough for three weeks with the method
of group work in English classes. Qualitative data were used for the analysis of the results.
The study revealed that the use of the group work as a teaching and learning method in ESL
classes helps the students in the learning process.
Keywords: group work.

Introduction
1.1
Statement of the problem
Considering the teaching and learning process, there are a lot of methods used but
group work is a very eﬀective method especially in English classes. As mentioned
in many other studies ( Galton, 2009, Clemans, 2011, Blumenfeld, Soloway 1996 etc)
there are a lot of benefits for the students and even for the teachers in using the group
work method during the lesson process. One problem that this study will try to give
answer , is the use of this method in high schools, why it is not used as often as it
was. Another issue is that how helpful is this method for the student and how can
we as teachers do it more practicable The last concern that this study aims to give
answer is what will this method change at student’s learning process in a three week
observation while using group work method.
1.2
Research questions
There are four research questions that guided my study.
1- What is group work?
2- How important is group work and what are its benefits for the students?
3- How can we as teachers do it more practicable?
4- What are the findings after using this method for three weeks in a language class
in high school?
1.3
Organization of the study
This study is organized in four chapters where the first one includes the statement
of the problem, aim of the study, research questions, research methods and the
organization of the study.
Chapter two presents a review of the literature, which includes a theory of group
work, the importance and benefits of it, activities during group work, student’s
emotions. Chapter three describes the participantsand includes the questionnaire.
Chapter four includes the findings of the study and solutions.
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Literature review
2.1 Introduction
The aim of this study is to review relevant studies conducted to show the eﬀectiveness
of the teaching method “group work”. First, there will be a description of group
work, types of them and how to implement it in ESL class. Second, there will be some
activities that we as teachers may use during group work and student’s emotions
toward it. The last part of this chapter deals with the reasons why go this method is
not used as widely as It used to years before in high schools.
2.2 What is group work?
As we all know, group work is a cooperative learning process by a group of students
sharing diﬀerent activities together instead of working individually. This method
that puts students to work together, shows that teachers value mostly the student’s
ability to cooperate with others ( 2016). The use of this method or teaching strategy
makes students to be engaged with others in some learning activities for a particular
period of time leading to a lot of benefits for them.
2.2.1 Types of group work.
Working in groups, is been proved by many studies that helps a lot of students in
the learning process. Firstly, let’s deal with four major types of group work that the
weather as teachers can engage students.
1)
Creating
Students are intelligent, but a good way for them to show what they know is to
retrieve and synthesize information ( Lennette, 2017). We might leave our students
to collaborate with other students to create something that is not done before at class
by working individually. This new creation may be a diﬀerent piece of writing or
discussion from diﬀerent fields of life or according to the lesson topic. This kind of
group work helps the students to share their skills and to practice themselves for
future group works.
2)
Investigating.
The second type group work is investigating , that means that the students can work
together to search for a question, investigate for it and share their findings with the
other members of the group. Here the students can collect and share also personal
experiences to make the topic more understandable and why not, to know each other
better.
3)
Critiquing
The third type, critiquing help the students to apply what they already know and
how can they solve a problem. So, showing their skills in identifying and solving
something is very important in this kind of group work.
4)
Games and more
Another type of group work includes games, pictures, audio etc. This makes the
students work together to do something significant related with topic of the day. Here
we can use diﬀerent games such as handbanz/ hands-up, jeopardy, etc ( Lennette,
Hanzuk, 2017).
Many researchers have concluded that using these types of group work in language
class is better for the students to learn, to concentrate and have great results ( Gilley
and Clarkston, 2014).
2.3 Implementing group work.
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As it is said by so many researchers, teachers and even students, group work helps
a lot. To earn the benefits of this method, there are some steps to implement a group
work at class. According to the university of Waterloo (2017), there are some very
important steps to have a successful group work.
The first step is to prepare ourselves for group work, that means that we should
think how to arrange the students in groups. We should think if there is any problem
with any student that would feel uncomfortable with the others, can the students
be concentrated on listening each other, or can we control the groups in class. We
should create a friendly environment and talk to the students for this method and
how beneficial it is for them.
The second step is to design the group activity. As in all the topics of the lessons, we
should decide the objectives that we want to achieve with the groups we created. It
is obvious that the group activity should be related to the lesson that we have and
to help the students learn it better. The given topic or task should be easy at the
beginning and later, we can make it more challenging and stimulating because this
helps the students to do a better research than individually. We should make the
students feel that they all have responsibilities for the group’s success and in the
same time, each other success ( Johnson, Johnson and Smith, 2017 later we should
decide for the group’s size that depends on the number of the students on a class
and how will we divide the students into groups. This division is made randomly
or mix up all kind of students in order to not show racism, or students can choose
with whom to work ( Burdett 2013). The time should be specified and of course there
must be enough time for the students to accomplish their task. We also as teachers
should be prepared for the group’s activities in order to be ready to answer all the
questions that the students may have. Depending on the material that students have
to search or work for, there might be diﬀerent group forms such as in pairs, small or
large groups.
After organizing all these important details, than we should explain to the students
why this kind of method is useful and helpful for them. Explaining clearly the task,
is also very important in order for them to understand what will they do and what
are the goals of this work at the end. Of course, there must be some rules for the
students such as for example, all students must contribute to the work, the others
opinion should be respected, share information etc. Also we must be ready to give
them space for them to ask us for anything that is unclear to them.
Another important step is to monitor the group work and their tasks. Being attentive
to the students work and ready to answer their questions is good for the success
of the project, but without intervening at their work. The last step is to give an end
to the group task. Reporting their work in the class helps them to compare their
work with the others and to understand what they did good and what should they
improve for the next time. Listening to the student’s opinion , will be very helpful for
all in the class to reflect on their work.
2.4 The importance and the benefits of group work in English class.
Using diﬀerent teaching methods, help the students are lots in diﬀerent ways and
this is proved or studied by many researchers. According to Fraser Deane, using
group work at school is a good strategy that allows students to give opportunities
“ to negotiate meaning and manipulate ideas with others and reflect upon their
meaning” (Fraser and Deane, 1997). That means that not all the time, students can
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achieve something by themselves. They need to collaborate with others in order to
find a solution for a certain issue or to achieve something significant.
It has been proved by many studies that group work is very eﬀective for achieving
intellectual and even social learning goals. As Burdett mention in hiss studies, “it is
a superior technique for conceptual learning, for creative problem solving and for
developing academic language proficiency”, (Burdett, 2003). Despite the benefits of
the students, also it helps the teacher too. That means that when you put the students
to work together, you can control the class easily. While working individually, you
as a teacher needs more eﬀort to control the class on by one to make sure they are
working on the given task. While working on groups, you will have it easier because
you form small circles of students and have them in a reduced amount of space
than before and this leads to a more easily control. Also while working with others
students will be more focused on the given task because they will have a little help
from the others.
Here are some benefits related to group work method as a teaching and learning
process. First of all, the most important benefit for the students while learning under
the technique of group work in language class, is their talk. We all know that door the
ESL students, speaking is very important as the most of the time learn how to write
or read and forget the most important part of speaking, communicating. Practicing
the language all the time means that they will have it easier to communicate with
foreigners and why not to have a good job in the future ( Chappell, 2014).
Secondly, students learn how to collaborate with others and this is very important to
their future because having a job means to work to with so many people and you need
always to collaborate with some of them. There they learn how to hear and listen to
each other and of course to help each other when they need something for the sake
of the group. In groups, students have questions and some of them may have the
answers. So, they are ready to help each other by making questions and answers to
them at the same time, challenging and of course encouraging each other. School is
the place when we learn almost everything that the weather need to be prepared for
the problems we may encounter in the future. While working on groups, students
help each other and challenge each other. There are always students that give more
eﬀort than some do and this happens because they want to achieve more than the
people that they may have closer. Also, by sharing their opinions, ideas, stories or
even by showing their knowledge, they encourage the others. These aspects may be
very important for others because they may want to become like them, to act like
them and to have their knowledge. So a good example in a class is always good for
the rest of the class.
Learning a foreign language means that the students will learn even about the culture
of that place and this is very important to them. In the group work method, students
may develop cultural sensitivity. To learn a foreign language means also that you
need it to communicate with foreigners, which people that you don’t know that have
their own culture, beliefs or values diﬀerent from us ( Chappell, 2014). So, working
on groups, help the students to share their culture and accept it. At this quay they
will be able to accept even widely cultures.
Developing skills and practices is another benefit that help students a lot during the
learning process and after school. According to Solomon (1992), while collaborating
with others, allow the students to be provided with the chance to practice “ generating
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causes and eﬀects, hypothesizing, categorizing, deciding, inducing, and problem
solving”. Cooperative learning helps the students not only to understand and obtain
information they need, but also to improve their basic skills. It allows them to think
critically, creatively and even analytically ( NGSS Leader States, 2013).
Another benefit is social goals, that helps them throughout all their life. Many
researchers have proved that people that work in groups for a certain goal, are more
likely to be more friendly and ready to help the others. Working in groups means
that we have group goals and this helps in reducing negative opinions or beliefs
and having positive opinions and behaviors. And all these aspects lead them on
achievement and productivity ( Johnson and Johnson, 2009).
Other benefits are positive intergroup relations that helps the students to have a
good harmony with each other, socializing students for adult roles, in learning how
to take responsibilities, to organize discussions and also how to make plans for a
particular task. Another good side of it is the improvement of class management, in
helping low achieving students to collaborate with those who are better and to learn
even for them how to become like them. Interacting with others will push those
students to challenge the others and to show that you can be like those who are better
and to have more than they have.
So, these and many other benefits of using group work in English class will be with
our students throughout all their life. Despite that this is studied and proved by
many researchers, they will be provided later in this studies while observing some
classes in the high school of Peqin while using the group work method.
2.5 Group work learning strategies
It is true that group work is a very successful method to help the students, but it
is not enough only to gather students together in groups and to expect to succeed.
Students do not start like with magic to gain the benefits of group work since in
the beginning. Firstly, it is the organization of the group from the teacher that is the
foundation of all the benefits mention before. The tasks, the participants and how
does the group interact, are the steps to make a successful group work ( Blumenfeld,
Marx, Soloway, Krajcik, 1996).
Also in order to work out as it may be planned from the teacher, this teaching and
learning method have some aspects that the students should know. First of all, in
order for students to how to collaborate and work in groups, they should know
how to keep notes in order to have it easier to remember and focus on the goal.
Secondly, they should know how to divide and take responsibilities, how to divide
the problem on a way that everyone can work. They should know also how to listen
to each other and formulate their ideas. They should respect the other’s opinion and
to stand for what they think. And another thing to know is to criticize the others and
why not even their selves ( Jansson, 2011). They should work hard for themselves in
order for all to succeed.
In order to decide which activities you as a teacher should include during the use of
this method, firstly you should decide the size of the groups. If they will be small size
groups or large groups and this is also dependent from the number of the students
in a class ( Chappell, 2014).
According to a study made by the University of Illinois (2018), there are two kinds
of group structure when we as teachers can use diﬀerent types of activities to engage
students to work. The first one is short term group, when this kind of group last
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temporary and doesn’t need too much time to assign students to their groups or to
assign them roles. They don’t last more than one session and it is used for engaging
students in the learning process. There are several activities that can be used in this
kind of group and in the second type of group work that is long term groups or
teams that may last longer than the first one.
There are several activities to use in this method, such as;
Think- Pair- Share; The teacher gives the students are problem or a question to solve
and what they should do firstly is to think of some ideas related to the topic and than
talk in pairs about what they have electricity thought, or answer any questions and
than to share their responses with all the groups.
Think- Pair- Square; Here we have two pairs of students that work together while
sharing and comparing their results.
Turn- to- Your- Neighbor- Discussion; Here the students “turn to a neighbor “
( Illinois, 2018) to share their answers or results and discuss about them and the
teacher asks the others if they agree or not with their answers about doing if they can
add something more.
Pair- And- Compare; After the lecture is being taken, the students work in pairs or
small groups (no more than four) to compare the notes and to add extra information
from the other’s notes.
Small- Group home work check; When it is the time to check the their homework,
students format small groups to compare their answers and to come to a group
solution.
Jingsaw; This activity is more structured and planned when the class is divided
into groups and each person of the group takes responsibility “for one part of the
problem” ( Illinois, 2018) and meet with other students that have the same part of the
problem from other groups and share it with his or her own group (see appendix A).
Round table; The groups work on the problem given by the teacher and they wrote
their responses on a single paper and share the information with the other members
of the group (Millis, 1990).
Send- A- Problem; Problems about a certain topic may be shown by the teacher or
the students and each group gives solution about the problems.
Dyadic Essay Confrontation; For a reading part, the students write some questions
about it and give their answers. Later they make questions to the other students,
write their responses and compare with their own notes.
According to Millis J. (1990) there are many other strategic activities such as, ThreeSpet- Interview, Numbered Heads Together, Talking Chips, Co-op Cards, Co-op Coop, Structured Controversy, Group Investigation, etc.
2.6 Student’s emotions
Group work is considered a successful learning strategy for the students and many
studies showed that when diﬀerent kinds of students ( of diﬀerent racial, age and
ethnic background ) work together in groups and have a common goal, they are
more likely to like and respect more each other ( Millis, 1990).
If the teacher understand the student’s value and needs, they are ready to choose
which activities to use in rider to make them collaborate with each other. While
doing this, the students would feel more comfortable because they know that thy
are accepted by the rest of the class. They feel like they are not the only one that have
a certain issue to solve, but they have a goal together. Sharing their opinions with
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others and being listening from them, means a lot for the nowadays teenagers. They
feel respected from the others and they respect the others more. Thy grow a feeling
of appreciation and value and they make the others to feel the same.
Despite these emotions that help the students for their future as they learn how to be
communicative with others, to listen to others and to have respect for what they say,
as it is mention from Gaston, Hargreaves and Pell ( 2008) they also feel motivated.
So, while using the group method, as it will be studied further in chapter three,
students feel motivated because in groups the teacher has it easier to pay attention to
all and so the students feel this and think that their work is being valued the same as
the others at the same time.
Research methodology
3.1 The participants
In order for this study To be trusted and to prove the theory used before, I made
an experiment with two classes at 12th grade. With the participation of 40 students
I used the group work method for three weeks in order to observe them and their
attitude better toward this teaching method. After the observation I made them
a questionnaire related this method to see and understand how mush do they
appreciate this teaching and learning method.
3.2 The questionnaire
The questionnaire was made in the Albanian language in order for the students to
have it easier to understand and complete it. It was explained to the students that this
questionnaire was not going to aﬀect their grades and that they are free to complete
it as they want or not.Above is the questionnaire used for the students.
1. How were decisions made in your group? Please check all of the statements with
which you agree.
______ vote
______ one person usually made the decision and the others agreed to it.
______ decision making tool (i.e., coin toss, rocks-paper-scissors, etc).
______ other (please describe: ______________________________________)
2. Prior to taking this class, how many significant group projects (worth 25% of
your final grade or more) do
you estimate that you have participated in (only include academic classroom
coursework; not clubs,
sports, etc.)?
______ 0-2
______ 3-5
______ 6-9
______ 10-14
______more than 14
3. Prior to taking this class, how many oral presentations have you made (only
include academic
classroom coursework; not clubs, sports, etc.)?
______ 0-2
______ 3-5
______ 6-9
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______ 10-14
______more than 14
4. I participate in group/team work outside of academic classes (e.g., sports,
committees). (Circle your
answer)
Yes No
5. College classes should require significant group projects (worth 25% of final
grade or more). (Circle your
answer).
1) Strongly agree
2) Agree
3) Neither agree nor disagree
4) Disagree
5) Strongly disagree
6- Because of my skills and experience, I am good at group work. (Circle your
answer).
1) Strongly agree
2) Agree
3) Neither agree nor disagree
4) Disagree
5) Strongly disagree
7- Below, I have listed 7 statements reflecting attitudes about working in groups or
behaviors that reflect
such attitudes. In the blank beside the statement, please enter the number from the
scale below that
best represents how strongly you agree.
1----------2----------3-----------4----------5
strongly disagree strongly agree
______ In group discussions, I always tried to participate.
______ I feel that I would be able to work well in any group.
______ Cooperation among all group members was necessary for us to accomplish
our
objectives.
______ In our group, my contributions were taken seriously.
______ I was expected to make an equal eﬀort toward our group project as all other
group members.
______ I took on the role of facilitator to move ideas forward or to relieve
frustrations.
______ At times, I purposefully did not participate in group discussions.
8- In your opinion, how do the following behaviors influence a team’s ability to be
productive? In the blank
beside each statement, please rank the order of influence (1=highest; 7=lowest).
______ Members that express their ideas clearly and listen well.
______ Members that have strong leaders.
______ Groups that are good at brainstorming.
______ Members that do what they are told to do.
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______ Groups that divide the work and members work by themselves.
______ Members that are creative.
______ Groups that get along well
Findings and solutions
4.1 What are the benefits for students in using this method
Qualitative Feedback
Group work Experience
These feedbacks are from some students that have work in groups even outside the
school.
• I have done a lot of group work in college and other community centers.
• Helps to build team working skills.
• Teamwork is important in school, hospital environment and everywhere where
you work with other people.
• It requires a lot of understanding and tolerance to make a team successful.
• I’ve worked in teams during basketball games, at work and at some times
university.
• I have worked as a team member in my group project in university.
• I have worked in an organization with a need to work in a team for quite a long
time.
• It was OK.
• Once in my first year, four time in my second year and a lot on my third year of
high school.
• Classwork, jobs, outdoor activities.
•
How did you find working in a group?
These are some opinions and the results of the questionnaire.
• Interesting to hear everyone’s ideas.
• Enjoy it – feel able to adapt to diﬀerent teams when on duty.
• Good for brainstorming and sharing skills and thoughts.
• Motivational – I find it motivating being a team leader or part of a group.
• Getting ideas from diﬀerent people.
• Share ideas.
• People got on so made it worthwhile.
• More opinions and choices.
• Synergy was the secret – team spirit.
• Most group members were reluctant to contribute which was not very encouraging.
• I enjoyed working with a team.
• All the team enjoyed working with each other and welcome the possibility to
work again.
• Sometimes had good experiences, while some other times the opposite thing.
• Some members had longer than other members.
• Some groups are eﬀective and some slow the pace of the work.
• Good – particularly in small groups (up to 5 or 6).
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• Some were quite bad and some quite good.
• Full of challenges.
• It’s always diﬃcult to keep the group in a united form and hard work really to
work under someone if he/she is not a good leader.
• Fairly good and eﬀective depending on the eﬀort and input that group members
put in / contribute towards the achievement of goals.
• I enjoy working with people and communicating ideas.
• Able to learn from other people’s experiences and knowledge.
• Splitting the work up eﬀectively allows more to be achieved in a shorter space of
time.
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Letërsia dhe arti pamor
Flutura Meçaj
Gjimnazi “Perikli Ikonomi” Fier
Abstrakt
Sot na intrigojnë pyetje të tilla:nëse do të viheshin në një peshore arti pamor (piktura,
skulptura) nga njëra anë dhe letërsia nga ana tjetër, cila prej tyre do të kishte më tepër
peshë,duke ushtruar forcë graviteti mbi tjetrën?
Kësaj përgjigjeje, sa të thjeshtë në dukje ,po aq të vështirë në thelb, jam përpjekur për t’i dhënë
përgjigje në këtë studim duke u mbështetur:
në përvojën time 25 – vjeçare si mësuese letërsie
në rezultatet e një pyetësori të realizuar gjatë periudhës shtator 2013 – shtator 2018 me nxënës
maturantë të shkollave të mesme të qytetit të Fierit
në artin pamor të artistit të njohur, Shkëlqim Meçaj, pjesëmarrës në disa ekspozita kombëtare
dhe ndërkombëtare, fitues i çmimeve të ndryshme ,si:”Pegasi”,”Krenaria e zonës së Cakranit”,
kandidat për Çmimin Nobel të Paqes ,në vitin 2014.
Fjalë kyçe: letërsi, art pamor, pikturë, skulpturë,frymëzim, tema, histori,peizash.

Hyrja
Sipas fjalorit të Gjuhës shqipe, arti është një formë e pasqyrimit të botës nëpërmjet
riprodhimit të realitetit në mënyrë krĳuese me anë figurash artistike;veprimtaria
krĳuese artistike.Ai përfshin mënyra të ndryshme të shprehjes njerëzore, si:muzikën
letërsinë, pikturën, skulpturën.
Duke u nisur nga ky përkufizim natyrshëm lind pyetja:
A duhet trajtuar letërsia, si art i fjalës në shkollë, i nderthurur me artet pamore, apo
duhen trajtuar si arte më vete, të izoluara nga njëra – tjetra?
Këtë raport e gjejmë të mëshiruar në krĳimtarinë artistike të piktorit dhe skulptorit
Shkëlqim Meçaj
Vepra e këtĳ artisti është një ndërthurje energjish të brendshme mendore,shpirtërore
e fizike, të cilat bashkëveprojnë dhe marrin jetë në momentin kur shpirti dhe ngjyra
në raportin piktorik harmonizojnë çdo detaj të veprës në kuadratin e telajos,a në
faqet e gurëve dhe drurëve.Pikësynimi i këtĳ artisti ka qënë materializimi në artin e
tĳ i temave të njohura lirike, epike, dramatike që mbartin në vetvete muzë shqiptare
e ndërkombëtare.Në trajtimin tematik, në tërësinë e pikturave dhe skulpturave, linja
më me interes është raporti vepër – kohë, ku spikatin edhe përmbysje të këtĳ raporti.
Çdo periudhë e letësisë ka lënë vulën e vet, në krĳimtarinë e artit pamor, përmes
ngjarjeve, apo personazheve simbolikë.
Prometeu, humanisti i parë ishoqërisë njerëzore vjen
përmes vargjeve të Homerit, në poemën “Prometeu I
mbërthyer”,si: profet,martir,vetflĳues, mëkatar, figurë
tragjike.Këto vargje kanë qenë nxitja shpirtërore për
skulptorin Meçaj për ta përjetësuar në gurë figurën e
Prometeut,Guri mbi të cilin dalta ka gdhendur
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dyprofilshin e Prometeut duket sikur ka një histori më vete ,ashtu si personazhi i
përjetësuar në të.Koha ka luajtur me të dhe ai kohës i ka marrë gjurmët e saj, gjë që
shfaqet qartë në pllakëzat e vendosura mbi njëra – tjetrën, për të treguar lashtësinë e
tĳ.Duket sikur ka ardhur nga thellësia e shekujve për t’u gdhendur në kohërat
modern.Kjo skulpturë duhet analizuar, ashtu siç analizohet një vepër letrare, në
këndvështrimin vertikal dhe horizontal.Portreti në profil duket sikur përpiqet për të
tërhequr vëmendjen e njerëzve, për të treguar origjinën, rrugën, që ka përshkruar
për të ardhur në kohërat e sotme, si një dëshmi e së shkuarës.Portreti përballë mbart
në vetvete vuajtjet, dhimbjet, historinë dhe flet për atë ç’ka secili prej nesh duhet të
bëjë në emër të humanizmit dhe perspektivës.Legjendata, përrallat, si pjesë e folklorit,
sjellin në kujtesën tonë kolektive dhe individuale figura mitologjike, mbretërish dhe
heronjësh.Mbreti Monun apo princesha Gurëzeza, pjesë e legjendave që edhe sot me
ëndje degjohen në zonën e Cakranit dhe rrethinat e saj, vĳnë në artin e Meçajt si

personazhe me të cilët ai është rritur që nga fëmĳëria e deri në ditët e sotme.Të dy
këta përsonazhe kanë gjetur mëshirim në skulpturat e titulluara:”KRESHTANI”,”G
URËZEZA”.
Në këto skulptura ndërthuren artistikisht realja me surrealen deri në kufijt e
ëndrrës.Mungesa e njërit sy,duarve, këmbëve nuk e humb vlerën e skulpturave,
por pëkundrazi e bën më misterioze dhe emocionuese.Ky lloj misteri e fut vizitorin,
admiruesin,adhuruesin e tyre në meditime, të cilat marrin kuptim vetëm atëherë
kur nis e prek çdo detaj të skulpturave dhe kupton se ke të bësh me personazhe
të gjallë tek të cilët gjejmë shkëlqimin e kurorave, karakterin burreror në rrudhat
e ashpra,bukurinë, finesën dhe brishtësinë femërore,të gdhendur me mjeshtëri të
lartë teknike dhe elegance mbi një shkëmb, që udhëton nga thellësia e shekujve për
t’u bërë pjesë e paradave moderne.Një bukuri sa qiellorre aq edhe hyjnore.Gjoksi si
burim qumështi, një vatër e mbetur djerë,vjen si një detaj parësor në pikturat dhe
skulpturat e titulluara: ”Magna Mater”,”Fillesa” që e marrin frymëzimin nga Cikli
I Kreshnikëve dhe ngjajnë me gurët e e mozaikut, a thua të humbur në shekuj nga
ky cikël.

Personazhet dominues janë Zanat ,qeniet mitologjike tipike shqiptare të cilat
përcjellin kumbueshëm vargjet që vĳnë nga thellësia e shekujve:
Tambël gjiu Mujit për me i dhënë
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Tambël gjiut I kanë dhanë me pi
Me tri pika djalin m’a kan ngi
E i ka falë Zoti kaq fuqi…
Simboli dhe hiperbola sundojnë tek këto kompozime.Në to funksionon parimi i
lavjerësit, një luhatje emocionale e fuqishme e dyfishtë:sa midis figurativit po aq
edhe midi poezisë.

Jo gjithmonë historia ka favorizuar fatin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.Lufta e
shqiptarëve për ruajtjen e trojeve të veta dhe identitetit kombëtar e ka zanafillën që
në fazat e para foshnjore të shoqërisë shqiptare, kur Muji dhe Halili luftonin kundër
krajlit të Malit të ZI për ruajtjen e kullotave të tyre.Këta personazhe, në letërsinë
shqiptare, u rritën si fizikisht ashtu edhe ideologjikisht. Në këngët popullore
historike, në poezitë e Pashko Vasës e Gjergj Fishtës nuk luftohej më për interesa
personale, por për çështje të rëndësishme kombëtare, nuk luftohet më për Gegërinë
apo Toskërinë ,por për gjithë Shqipërinë Fishta në poezinë “ Gjuha shqipe shkruan:
Prandej,pra, n’e doni fisin,
Mali,bregu dhe malësia
Prej një goje sot t’brohorasin
Me gjuhë t’vetën, rroftë Shqipnia.
Ky udhëtim historik është pasqyruar në artin pamor duke patur si pikënisje skulpturën
“Primitiv” dhe përfundon në mënyrë simbolike me skulpturën titulluar “ARKEO
SYMBOL I”,Skulptura “ARKEO SYMBOL I” e kompozuar në formën e një dore është
realizuar jo rastësisht në gur dhe jo në ndonjë material tjetër.Dora simbolizon me
anë të gishtrinjëve bashkimin e trojeve shqiptare, njësinë territorial në të cilën flitet
vetëm një gjuhë, shqipja.Fantazia e autorit kalon kufijtë e imagjinatës,çdo gisht është
shpitëzuar, ka marrë trajtë njerëzore,flet duke përcjellë historinë e së shkuarës në të
tashmen reale.Guri, si për ironi të fatit, igjetur në një zonë të vjetër të populluar nga
pellazgët, në Gurëzezë, duket se ka shërbyer si shtrati më i mirë që mund të mbajë në
gjirin e vetë këta personazhe simbolike.Vargjet e këngës popullore kushtuar figurës
së Rrapo Hekalit i gjejmë të materializuar në pikturën dhe skulpturën e titulluar me
emrin e këtĳ luftëtari.
Hajde, mor Rrapo Hekali,
Kur thërret sa tundet mali.
Hajde, mor Rrapo o lule,
Lum si ti, bilbil qe zure.
Gjatë analizës së portretit të realizuar në dru të bie në sy karakteri
i ashpër burrëror dhe përdorini i hiperbolës, nëntekstit në
strukturimin e gojës së përsonazhit ,që përcjell tek të gjithë
adhuruesit e tĳ imazhe dëgjimore mbreslënëse.Portretĳ i realizuar
në dru i cili diku është i çarë, diku i plasaritur, gjetje artistike të
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shfrytëzuara me shumë efikasitet nga skulptori si për të dhënë mesazhin e plagëve
apo gjurmëve që lufta ka lënë mbi këtë figurë kombëtare.Koha ecën, lë gjurmët e saj
në letërsi e lëtërsia në çdo hap të saj është burim frymëzimi për artistët e artit pamor.
Skulpturat “Labi në udhëtim” dhe piktura “Malësori” na prezantojnë portrete që më
shumë se të habisin janë vetë portrete habie për këtë kohë të teknologjisë modern.
Autori përmes veprave të tĳ nxjerrë në pah botën spirituale, karakterin, shpërthimet
e psikozës të heronjëve të vet.Thesi mbi shpinën e malësorit dhe të labit në udhëtim
,vështrimi i tyre i përhumbur,na sjellin në kujtesë “Legjendën e misrit”., “Poemën e
Mjerimit” të Migjenit.Në letërsinë shqiptare figura e malësorit është prezantuar me
një karakter të pathyeshëm dhe binom i pandarë me pushkën me gjalmë në krahë.
Atë që s’e bëri lufta e bëri Mjerimi.Në krĳimtarinë e Migjenit vendin e malësorit
krenar e zuri malësori i krusur e i përvuajtur.Pushka u zëvendësua me thesin e grisur.
Këto vepra të artit pamor në heshtje flasin dhe janë po aq grishëse dhe kumbuese
sa vargjet e Migjenit.Flet shtylla kurizore e deformuar nga mbupesha e skamjes,
dhimbjes, kohës, flasin sytë e përhumbur në ëndërrën për një kokërr misër,flet profil
i tyre i prezantuar në ecje që duket se vĳnë nga thellësia e shekujve,siç thotë Migjeni
në vargjet e Poemës së Mjerimit.

Mjerimi asht një njollë e pashlyeshme
në ballë të njerëzimit që kalon nëpër shekuj,
Dhe këtë njollë kurr nuk asht e mundshme
Ta shlyejnë paçavrat që zunë myk ndër tempu.
Në krĳimtarinë e tĳ poetike LasgushPoradeci solli në letërsinë shqiptare risi në
llojin e vargut e rimave, figuracionit letrar duke sjellë për herë të parë Simbolizmin
si një fenomen të ri letrar, të mëshiruar në lirikat e tĳ filozofike, simmboliste dhe
të peizazhit.Duke u mbështetur në këto lirika mbresëlënëse, artisti Meçaj ka patur
si qëllim më vete të sjellë përherë këndvështrime dhe mënyra të reja pikturimi, të
cilat kanë qenë produkt i një pune të madhe eksperimentale në teknikën e vajit
dhe teknikave të tjer moderne bashkëkohore.Fërshërimën e gjetheve të Pyllit të
Thate të Pogradeci,shushurimën e dallgëve të liqerit,pranverën, verën, vjeshtën,
dimrin e lirikave të Lasgushit i gjejmë të mëshiruara në pikturat: “Rrugicat në
vjeshtë”,”Pylli”,”Perëndim”

*Zemra e liqenit; L.Poradeci
Valë e urtë i shtrohet anës
Dalngadale e fashe-fashe
Që prej zallit te perbujshëm

Dremit liqeri; L.Poradeci
Mbi zalle te pyllit vjeshtarak
Dremit liqeripa kufij
Ai ndaj fundesh u perflak
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Nisen lundrat lavorashe.
Posi me zjarr e me flori .
Në pikturat dhe skulpturat:”Nudo e kuqe”,”Zilja”artisti operon me format e zgjatura
të flokëve të cilat i ka realizuar me meshinë, lëkurë druri apo fije shumëngjyrëshe.
Në të gjitha rastet simbolika e tyre është domethënëse.Diku krĳohet iluzioni i rrjetës
së një fati pikëllues, diku przantohen si element të bukurisë fizike dhe kënaqësisë
shpirtërore që shpesh shkon deri në ekstazë, diku si element i pavdekësisë.

Një analogji të tillë e gjejmë tek Cikli “BUKURIA” e N.Frashërit.
Mos i hap leshrat n’erë
Të m’arratiç mëndjen time,
Mos më shiko edhe një herë
Se m’u bë zëmra thërrime
apo në lirikën e Kadaresë “Në studion dimërore”
flokët gjysmë të ngrirë,
të ftohur krejt
si nga qendra e dimrit
ti erdhe drejt.
Duke iu referuar analizave krahasuese të prezantuara në këtë studim gjen
përgjigjen edhe pyetja e tezës të prezantuar në rubrikën “Abstrakt”
Rekomandime
1. Zbatimi i metodave bashkëkohore në procesin mësimor të cilat kanë si synim
ndërthurjen ndërlëndore;letërsi-art pamor
2. Studimi i artit pamor bashkëkohor dhe pasqyrimi i tĳ si mjet ilustrativ në tekstet
e letërsisë.
3. Strukturimi i teksteve të letërsisë sipas stsndarteve dhe metodologjisë
bashkëkohore të cilat shtrojnë si domosdoshmëri ndërthurjen ndlërlendore.
4. Strukturimi i rubrikave, pyetjeve me karakter krahasues midis veprave letrare
dhe veprave të artit pamor
5. Të rritet roli dhe ndërgjegjësimi i mësuesve të letërsisë për të nxjerrë në pah rolin
frymëzues të letërsisë tek arti pamor.
Referenca
Tekstet e letërsisë Kl. X – XI Albas :Rita Petro,Ardian Marashi,Linda Meniku,Dhurata Shehri.
Krĳimtaria e piktorit dhe skulptorit Shkëlqim Meçaj.
Albumi me vepra të artit pamor “PICTAPOETICUS” e autorit SH. Meçaj.
Kritika e autorëve: Alfred Mehmeti, Plaku, Stefan Arseni.www.as-mecaj.al
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Anglishtja dhe ndikimi i saj në arsimin shqiptar
Rudina Shkurtaj
Mësimdhënia e gjuhës së huaj në arsimin shqiptar
Gjuha është një pjesë vitale e proçesit të njohjes dhe zhvillimit. Është një akt social,
një mjet rregullimi dhe kontrolli mes njerëzve. I gjithë procesi i socializimit është
një proces i zhvillimit të gjuhës1 . Gjuha është simbolike, dinamike, një system i
strukturuar dhe unik, një karrierë civilizimi dhe kulture, si dhe një formë e sjelljes
shoqёrore2 . Mësimi i gjuhëve të huaja është një proces shumë i rëndësishëm në
kontekstin shqiptar. Gjuha e huaj në Shqipëri, është lëndë e detyruar pas klasës së
dytë ose të tretë të arsimit fillor. Kurrikula e arsimit bazë në Shqipëri nuk është e
organizuar në bazë fushash por në bazë lëndësh, kurse kurrikula e arsimit të mesëm
të lartë (gjimnazi) është e organizuar në fusha të të nxënit3 . “Arsimi jo vetëm e bën
demokracinë të mundshme; ai e bën atë thelbësore. Arsimi jo vetëm sjell në jetë një
popullsi që kupton detyrat publike, por ai krĳon edhe kërkesën e popullit për t’u
dëgjuar4
Institucionet arsimore nё Shqipёri kanë synime të pёrcaktuar nga MASH, që nxënësit
të marrin njohuritë e duhura në shfrytëzimin e materialevetë disponueshme në
anglisht, si dhe të komunikojnё me ata që flasin këtë gjuhë dhe tё tregojnё tolerancё
drejt njerëzve përtej kufijve5 .
Institucionet shqiptare përkrahin metodologji të caktuara. Meqënëse anglishtja është
një mjet komunikimi, mësimi bëhet sa më relaksues për nxenësit, në mënyrë që të
arrihen qëllimet komunikative të mësimdhënies. Ankthi dhe tensioni e vështirësojnë
komunikimin6 .
Në kontekstin shqiptar sikundër në çdo vend tjetër ndiqen politika si disiplina,
frekuentimi i procesit mësimor, vlerësimi. Disiplina ka qenë shumë më e fortë
në sistemin totalitar. Ajo shihet si përgjegjësi e mësuesit. Në sistemin 9- vjeçar në
Shqipëri, dhe kur nxënësi thyen normat e sjelljes, nuk ka përjashtim nga ky sistem,
vetёm masa paralajmëruese, takim me prindër dhe thyerje e notës në sjellje. Në
arsimin e mesëm, përjashtohen nga shkolla nxënësit që thyejnë disiplinën ose
plotësojnë numrin e mungesave.
Sipas sociologjisë së edukimit dhe sipas Charlot është e nevojshme të ndahet raporti
i dĳes me raportin e shkollës. Kjo ka të bëjë me një lidhje ndjenjash, vlerash, mes
një individi (ose një grupi) me proceset dhe produktet e dĳes si dhe me situatat dhe
personat. Raporti i dĳes ndërtohet duke hyrë në lidhje me një tjetër dhe me objektet
kulturore të dĳes7 dhe gjithashtu përmes projekteve personale të së ardhmes,
1

Patel M.E. Jain M. Praveen “English language teaching “Methods, tolos and techniques, Sunrise
publishers and distributors, 2008 (I), fq 29.
2
Po aty; fq 30
3
Llambiri S. Abdurrahmani T. Mulla A. “Analiza krahasuese e kurrikulës aktuale të arsimit bazë
me atë të vendeve të tjera, MASH, 2011; fq 16.
4
Fullan M.“Kuptimi i ri i ndryshimit nё arsim” Botimi i tretё. Soros 2001, fq 36.
5
Mckay L. Sandra « Teaching english overseas. An introduction. Oxford University press 1992 ;fq
114.
6
Po aty; fq 116.
7
Jonnaert Ph., Laurin S.e « Les didactiques des disciplines, un debat contemporain ». avec le
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aspiratave profesionale dhe sociale. Kjo është ajo çka nxënësit priten të marrin në
shkollë përmes mësimit të gjuhës së huaj. Përmirësimi i mësimdhënies është një
proces që kërkon dhe kalon në shumë faza, dhe ka të bëjë me ndërgjegjësimin,
planifikimin, zbatimin dhe reflektimin. Idetë e mira vĳnë nga njerëz të talentuar që
punojnë së bashku. Shtrirja e përdorimit të gjuhës angleze në Shqipëri si mjet kryesor
dhe i domosdoshëm komunikimi, ka sjellë padyshim edhe shumë ndryshime
kurrikulare. Qëllimi kryesor i mësimit të gjuhës së huaj është që të mundësojë
nxënësit, të komunikojnë në mënyrë efektive në këtë gjuhë të huaj. Në ditët e sotme,
një përqëndrim i veçantë është vendosur në katër aftësitё themelore: dëgjim, lexim,
shkrim dhe të folur. Për këtë arsye, janë bërë ndryshime në Maturën shtetërore, ku
anglishtja është përfshirë si lëndë me zgjedhje. Për më tepër kompetenca komunikative
po bёhet qëllimi i mësimdhënies së gjuhës së huaj në përgjithësi dhe i anglishtes në
veçanti. Mësimdhënësit e gjuhës angleze duhet të përpiqen të ndërthurrin gjuhën që
ata shpjegojnë me realitetin jashtë klasës në atë çka ata i referohen “botёs së vërtetë”,
familjes, pushimeve, sporteve etj. Por shkolla është gjithashtu pjesë e botës së vërtetë
të fëmĳës, ajo pjesë ku eksperienca familjare formalizohet dhe shtrihet në koncepte
të reja8.
Në përgjithësi mendohet se gjuha amtare dhe ajo e huaj ndikojnë mbi njëra-tjetrën.
Edhe gjuha e huaj nga ana e saj ndikon pozitivisht dhe negativisht në përdorimin e
drejtë të guhës amtare. Kur kemi të bëjmë me nxënës që do të mësojnë një gjuhë të
huaj, sistemi i saj është një sistem neutral, pasi është i panjohur për ta. Ndërsa gjuha
amtare është një sistem veprues që ndikon. Një rregull mësohet lehtë në gjuhën e
huaj kur ështëi njëjtë në gjuhën amtare dhe e kundërta. Pra për të dhënë një gjuhë
të huaj, duhen njohur jo vetëm veçoritë e sistemit të saj, por po aq mirë dhe ato të
gjuhës amtare.
Mësimdhënia e anglishtes sot “Mënyra më e mirë për të promovuar një të mësuar
efikas të gjuhës, është vendosja e gjuhës “target” si gjuhë udhëzuese. Për të bërë
këtë na nevojitet te ndertojmë aftësinë e nxënësve për të punuar me gjuhën. Një
nga mënyrat më efektive dhe më të rëndesishme në mësimdhënie është mënyra si
mësuesit komunikojnë me nxënësit9 .
Ekziston mendimi që mësuesit më të mirë dhe më të kërkuarit janë ata që e kanë
anglishten gjuhë amtare. Por kjo nuk është e thënë të jetë e vërtetë. Mësuesi që e
ka anglishten gjuhë të mësuar (të dytë)- në rastin konkret mësuesit shqiptarë, kanë
kaluar të njëjtin proçes të mësimit të kësaj gjuhe si nxënësit e tyre dhe e dinë si
mund të përvetësohet një gjuhë e dytë për qëllime të veçanta. Kjo është një përvojë
që ndahet vetëm midis mësuesve dhe nxënësve që e kanë gjuhë të dytë. Thuhet që
folësit amtarë njohin destinacionin por jo terrenin nga ku kalohet për të shkuar aty;
ata vetë nuk kanë udhëtuar në të njëjtën rrugë. Mësuesit që e kanë anglishten gjuhë
të mësuar nga ana tjetër e dinë këtë gjuhë si gjuhë të huaj. Në mënyrë paradoksale kjo
perceptohet si dobësi, megjithëse mund të kuptohet si burim i rëndësishëm përvoje.
Të mësuarit e gjuhëve të huaja ka për synim zhvillimin gjuhësor, intelektual dhe
kulturor të nxënësve, në mënyrë që ata të jenë të aftë të përballen me situatat e jetës
së përditshme dhe të nxënit gjatë gjithë jetës. Ai u ofron nxënësve mundësinë të
njohin dhe të kuptojnë mënyrën e të menduarit dhe të sjelljes së popujve të tjerë,
collaboration de Pauline Provencher Presses de l’universite de Quebec , 2001, fq 118 .
8
Widdowson H.G. Teaching language as communication Oxford university press 1978; fq 16.
9
Teaching English- training videos. Teaching speaking DVD training booklet;www.teachingenglish.
org.uk.
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për të lehtësuar komunikimin ndërmjet njerëzve, në një botë të larmishme e me
shumë kultura.Mësimi i gjuhës së huaj mbështetet në filozofinë dhe në udhëzimet e
Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët dhe në dokumente të tjerë
kurrikularë të arsimit parauniversitar në Shqipëri.
Fusha e gjuhëve të huaja synon që, gjatë viteve të arsimit parauniversitar, nxënësit
të ndërgjegjësohen për nevojën e përdorimit të gjuhës së huaj, të zhvillojnë aftësitë
e tyre njohëse, gjuhësore, ndërkulturore dhe emocionale, të përdorin gjuhën e huaj
si mjet komunikimi; të krĳojnë shprehitë për një punë fillestare të pavarur dhe të
përdorin strategji të të mësuarit, që e bëjnë atë sa më krĳues, të thellojnë njohuritë
gjuhësore, për të marrë dhe për të shprehur informacion, përmes të cilave ata të
zgjerojnë njohuritë për botën si dhe tёformohen nga ana intelektuale10. Kur flasim për
mënyrën e komunikimit dhe të shprehurit, bëhet fjalë për kompetencë në të mësuar
e në të nxënë, kompetencë personale, kompetencë digjitale, si dhe fokusim më tepër
në praktikë dhe aplikim njohurish në praktikë, kërkon ndryshime të thella që prekin
gjithë sistemin arsimor, dokumentacionin kurrikular, organizimin dhe vlerësimin
e nxënieve. Kjo qasje e re merr parasysh vizionin bashkëkohor rreth nxënies, dĳes,
njohurisë, inteligjencës, vlerave dhe qëndrimeve dhe krĳon mundësi më të mëdha
për të shtjelluar dhe kuptuar kurrikulën e bazuar në kompetenca.
Në Shqipëri anglishtja është zgjedhur si gjuhë kryesore për t’u mësuar nëpër shkolla
9- vjeçare, e të mesme. Edhe në arsimin e lartë, kjo gjuhë është futur e detyruar për
t’u mbrojtur. Vitet e fundit gjuhës angleze i është dhënë së tepërmi përparësi në
krahasim me gjuhët e tjera të huaja në Korçë si në gjithë Shqipërinë. Gjuha angleze
është gjuha ndërkombëtare në shkencë, diplomaci, media, biznes, dhe profesione
të tjera. Vlen të theksohet fakti që gjuha angleze luan një rol të rëndësishëm
në zhvillimin e turizmit dhe do të jetë vitale për suksesin e biznesit në Shqipëri.
Mësimdhënia e gjuhës angleze si gjuhë e huaj është e rëndësishme. Ekziston një
lidhje e ngushtë midis përdorimit të gjuhës dhe ligjshmërisë sё institucioneve që i
shërbejnë përhapjes së saj. Ekziston gjithashtu përputhje midis përdorimit gjuhësor
dhe formës së organizimit shoqëror11 .
Përfshirja në BE e Anglisë12 , i dha shtysë të re përdorimit të anglishtes si gjuhë e
komunikimit ndërkombëtar, përderisa sot anglishtja ëshë e para si gjuhë e komunikimit
ndërkombëtar, si dhe e para në hierarkinë e dobishmërisë në fushën ekonomike dhe
atë teknologjike- shkencore. Ky pozicion e bën anglishten si një gjuhë mjaft të kërkuar
si gjuhë të huaj përkrah gjuhëve amtaretë cdo vendi anëtar të BE-së. Anglishtja që
është pranuar këta 10 vjeçarë tё fundit si gjuhë e komunikimitndërkombëtar, bazohet
mbi variantin standart. Anglishtja hyn në gjuhët gjermanike. Gjuha e Shekspirit
dhe e Darvinit përbëjnë dy përparësi të saj. Ajo u imponohet syve dhe veshëve të
shumë evropianëve dhe neolatinëve. Në shekujt e mesjetës saksonët kulturoheshin
në takim me frankofonët dhe merrnin së andejmi fjalorin, rreth 27 % e fjalëve të
anglishtes është me origjinë franceze. Më shumë se gjysma e fjalëve të përgjithshme
të anglishtes është me origjinë latine. Përparësia e dytë është sasia e madhe numerike
e shpërndarjes planetare të anglishtfolësve. Janë 6 vende ku anglishtja është gjuhë
kombëtare dhe 60 ku anglishtja është gjuhë zyrtare. Më shumë se 1 miliard e gjysëm
njerëz praktikojnë anglishten aktivisht në përdorimin e përditshëm13 .
10

Korniza kurrikulare e arsimit parauniversitar MASH.
Shkurtaj Gj. Kultura dhe gjuha ShBLU 2006 fq 60-67.
12
Shkurtaj Gj. Kultura dhe gjuha ShBLU 2006 fq 60-67 .
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Mckay L. S. « Teaching English overseas. An introduction. Oxford University press 1992 ; fq 110.
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Anglishtja në arsimin publik
Mёsimdhënia e gjuhës angleze në arsimin publik administrohet nga qeveria dhe
nga Ministria e Arsimit, të cilat ushtrojnë një kontroll të plotë mbi këto institucione14
. Që procesi mësimor të jetë sa më frytdhënës është e rëndësishme që mësuesit
t’u nënshtrohen trajnimeve dhe kualifikimeve të ndryshme. Në Shqipëri ka 4700
institucione arsimore publike në të gjitha nivelet. Sipas të dhënave të Institutit të
Zhvillimit për Arsimin (IZHA), qëllimi i tĳ është të zhvillojë punë kërkimorestudimore, të zhvillojë kurrikula të arsimit parauniversitar dhe të ofrojë ekspertizë e
këshillim për institucionet arsimore të të gjitha niveleve si dhe të zhvillojë dhe ofrojë
programe dhe standarde në fushën e zhvillimit profesional të personelit arsimor.
Disa mësuese të gjuhës angleze që japin mësim në institucione publike shprehen:
“Kemi liri të plotë veprimi, në planifikim dhe mësimdhënie. Kjo situatë na lejon për kreativitet
maksimal, gjë që na bën të ndihemi mirë. Vitet e fundit na kanë lejuar të përzgjedhim tekstet
mësimorë sipas dëshirës.”
Pёrparёsia e mёsimdhёnies sё gjuhёs angleze nё arsimin publik krahasuar me atё
jopublik ёshtё se ajo bazohet nё integrimi ndёrlёndor, qё lidhet ngushtё me njohuritё
qё nxёnёsit marrin nё lёndё tё ndryshme, gjё qё nuk aplikohet tek arsimi jopublik.
Lёndёt me tё cilat gjuha angleze mund tё ndёrveprojё janё: teknologjia- ku nxёnёsit
eksplorojnё tё rejat mbi botёn, gjeografia- lehtёsohet kuptimi i temave mbi turizmin,
zakonet, kulturёn, shĳet, sociologjia- transmetohen vlerat shoqёrore tё njё populli tё
huaj qё kushtёzohen nga njё kontekst shoqёror dhe i ndryshёm nga i yni. Vetё njohja
e gjuhёs sё huaj dhe e kulturёs sё huaj, kultivon tek nxёnёsit tolerancёn diversitetin
qё lidhet me zbatimin e tё drejtave tё njeriut dhe edukimit qytetar. Historia- ngjarjet
dhe faktet ndikojnё nё formimin kulturor dhe intelektual tё nxёnёve, njohjen e vlerave
historike- shoqёrore tё vendeve anglishtfolёse, ngjarjeve historike, personaliteteve etj.
Sot përdorimi i metodave dhe i teknikave të mësimdhënies bën të mundur përgatitjen
e nxënësve për jetën dhe shoqërinë, për punë të pavarur, liri shprehjeje në gjuhën
angleze, të drejta të barabarta në klasë, pjesmarrje aktive në veprimtari të ndryshme
që organizon klasa apo shkolla në gjuhën angleze, etj. Aftësitë që përftojnë nxënësit
falë mësimit të gjuhës angleze janë: aftësia e përdorimit gjuhësor të gjuhës angleze,
aftësia e komunikimit në gjuhë të huaj, aftësia e përdorimit të Teknologjisë së
Informacionit dhe të Komunikimit (TIK në përvetësimin e gjuhës angleze), aftësia e të
menduarit kritik dhe krĳues, aftësia e përdorimit dhe e përpunimit të informacionit,
aftësia e të punuarit në grup, aftësia e qëndrimit etik e social për të qenë të barabartë
me moshatarët e tyre në botë15.
Në vitet e kaluara përgjithësisht të mësuarit e gjuhës së huaj në shkollën fillore është
parё nga eksperimentuesit si një etapë përgatitore, me synime shumë të kufizuara,
qëllimi kryesor i të cilës është parapërgatitja e nxënësit për të filluar kursin
sistematik16. Leksiku dhe aftësia komunikuese e nxënësve të ciklit të ulët ishin të
përqëndruara rreth një tematike, që ishin bërë të zakonshme për fazën fillestare të
mësimit të gjuhës së huaj si familja, klasa me objektet e saj ,objektet social –kulturore
në rrugë e në qytet .
14

Kurrikula kombëtare e arsimit bazë program lëndor klasa 3-9, tiranë 2012.
Angoni V. Bedhia Q.“Mbi mësimin e gjuhëve të huaja”. R pedagogjike nr. 3 maj – qershor 1982;
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Gjuhët e huaja në shkollë
Në arsimin bazë, një gjuhë e huaj e parë është e detyruar dhe një gjuhë e huaj e
dytë është me zgjedhje. Gjuhët që mësohen janë: anglishtja, italishtja, frëngjishtja
dhe gjermanishtja. Nxënësit e fillojnë gjuhën e huaj të parë në klasën III dhe vĳojnë
me të deri në përfundim të arsimit bazë. Nëse nxënësit nuk kanë bërë një gjuhë të
huaj në arsimin bazë, ata e fillojnë në arsimin e mesëm të ulët (klasa VI), me një orë
mësimi shtesë në javë për të ecur më shpejt. Në klasën VI ofrohet një gjuhë e huaj
e dytë si lëndë me zgjedhje. Gjuha e huaj e parë ka tri orë, ndërsa e dyta dy orë
në javë. Aktualisht, diçka më pak se 2% e nxënësve në arsimin bazë nuk bëjnë një
gjuhë të huaj, zakonisht për shkak se jetojnë në zona të thella rurale ose për shkak se
shkolla e tyre ka shkrirë klasat ose ka mungesë të mësuesve të kualifikuar. Në vitin
2003-2004 kjo shifër ka qenë 11.2%. Ky përmirësim i ndjeshëm që prej asaj kohe ka
qenë për shkak të zbatimit të politikave arsimore që kanë nënvizuar vazhdimisht
rëndësinë e ofrimit të një gjuhe të huaj për nxënësit, pavarësisht vendndodhjes së
tyre gjeografike apo kushteve shoqërore. Mësimdhënia e gjuhës së huaj në shkollat
e mesme ndjek planin dhe kurrikulën për shkollat e mesme, shkollat profesionale,
shkollat e gjuhëve të huaja dhe seksionet shkollore dygjuhëshe. Programet lëndore
bazohen te kurrikula, që nga ana e saj synon të jetë e harmonizuar me Kuadrin e
Përbashkët Europian të Referencës për Gjuhët (KPERGj). Nxënësit ndjekin të njëjtën
(ose të njëjtat) gjuhë në shkollë të mesme si në arsimin bazë dhe sërish gjuha e huaj e
parë është e detyruar ndërsa e dyta është me zgjedhje.
Ka pesë shkolla të mesme të gjuhëve të huaja të cilat synojnë t'u ofrojnë nxënësve
formim të thelluar në dy a më shumë gjuhë të huaja, përpos kurrikulës së përgjithshme.
Këto shkolla ndodhen në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Korçë dhe Gjirokastër dhe ato
ofrojnë nga dy deri në gjashtë gjuhë të huaja. Ato kanë shërbyer për një kohë të gjatë
si shkolla burimore për fakultetet e gjuhëve të huaja, dhe prandaj janë të vendosura
në të njëjtat qytete me këto fakultete. Një gjuhë e huaj është një nga tri lëndët e
detyruara në Maturën Shtetërore për këto lloj shkollash. 14 Seksionet shkollore
dygjuhëshe ofrojnë arsimin e mesëm në Shqipëri dhe një gjuhë të huaj. Funksionimi
i tyre mbështetet në marrëveshje dypalëshe me qeveritë e huaja dhe në një ofrim
mësuesish amtarë të gjuhës.
Shkollat e kësaj kategorie u kërkojnë nxënësve ta mësojnë gjuhën e huaj në fjalë në
mënyrë intensive nga mosha e hershme (aktualisht nga klasa III e arsimit bazë), në
mënyrë që të arrĳnë kompetencën gjuhësore për të cilën kanë nevojë për të studiuar
lëndët kurrikulare nëpërmjet gjuhës së huaj. Deri më tani, ky rregullim ka funksionuar
mirë. Nxënësit që ndjekin këto seksione shkollore dygjuhëshe bëjnë një provim të
dyfishtë të Maturës shtetërore në të cilin provimet për lëndët që zhvillohen në gjuhë
të huaj përgatiten nga Ministria e Arsimit të vendit partner, ose zyra shkollore në
Shqipëri ose shërbimi diplomatik. Nxënësit që ndjekin këto seksione shkollore kanë
akses në universitetet e vendit partner, në nivel të barabartë me qytetarët e atĳ vendi.
Seksioni i parë dygjuhësh (shqip dhe frëngjisht) u themelua më 1998 në Korçë, aty
ku ka ekzistuar një lice francez nga 1917 deri më 1939.
Më pas, seksionet dygjuhëshe janë ngritur në vĳim: shqip-frëngjisht në Tiranë, Durrës,
Elbasan, Korçë, dhe Shkodër; shqip-italisht në Tiranë, Korçë dhe Shkodër; shqipgjermanisht në Tiranë. Secili nga këto seksione mbështetet nga dy ose tre shkolla
të arsimit bazë në të cilat gjuha e huaj në fjalë jepet mësim intensivisht nga mësues
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amtarë të gjuhës. Shkollat e mesme të specializuara për artet dhe sportet ndahen në
katër lloje: arte pamore të aplikuara (gjashtë degë), muzikë (tre profile arsimore), balet
(dy profile arsimore), dhe koreografi (një profil arsimor). Kohëzgjatja e studimeve në
këto shkolla është tre ose katër vjet, në varësi të specializimit artistik dhe të moshës/
fazave në të cilën nxënësi i fillon studimet e shkollës së mesme. Nxënësit pranohen
mbi bazën e testimit të aftësive. Këto lloj shkollash u japin prioritet gjuhëve të huaja
për shkak të fokusit të veçantë dhe veprimtarive të veçanta që ato kryejnë në vend
dhe jashtë vendit. Në arsimin profesional, një gjuhë e huaj e parë është e detyrueshme
dhe një e dytë është me zgjedhje. Dy gjuhë të huaja janë të detyrueshme në shkollën
e hotelerisë dhe turizmit.
Gjuhët e huaja në arsimin e lartë
Një gjuhë e huaj është pjesë e kurrikulës për të gjithë nxënësit që diplomohen
nga institucionet publike të arsimit të lartë në Shqipëri; përparësi i jepet gjuhëve
angleze, frënge dhe italiane. Ky mësim i gjuhës synon të përmirësojë arsimimin e
përgjithshëm të studentëve, të zhvillojë aftësinë e tyre për komunikim dhe t'u japë
akses në literaturën shkencore në gjuhën e zgjedhur, si edhe t'u lehtësojë studimin
jashtë vendit. Në varësi të strukturave kurrikulare dhe institucionale, një gjuhë e
huaj studiohet zakonisht gjatë dy ose tri vjetëve. Gjuha angleze është aktualisht
gjuha mbizotëruese edhe si rezultat i projektit "Shqipëria anglofone", por kohët
e fundit ka pasur një rritje të kërkesës për gjuhët fënge, gjermane dhe italiane.
Programe studimi ofrohen për gjuhët e mëposhtme: anglishte, frëngjishte, italishte,
gjermanishte, spanjishte, rusishte, turqishte dhe greqishte; gjuha kineze është futur
si gjuhë me zgjedhje. Ka dy Fakultete të Gjuhëve të Huaja, në universitetet e Tiranës
dhe Shkodrës. Në pesë universitetet e tjera ka departamente të gjuhës angleze,
frënge, gjermane dhe greke. Në përfundim të arsimit të lartë, studentët e gjuhëve
të huaja pajisen me diplomë në një nga tri këto fusha: mësimdhënie, përkthim dhe
interpretim; komunikim ndërkulturor dhe turizëm. Kurrikulat e gjuhës së huaj
hartohen nga stafi akademik i fakulteteve të gjuhëve të huaja dhe miratohen nga
organi i duhur në çdo institucion. Kur futet një program i ri i gjuhëve të huaja në
nivelin bachelor, kurrikula është subjekt i miratimit nga Këshilli i Akreditimit për
Arsimin e Lartë, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Këshilli i Ministrave.
Përfundime
Si përfundim mund të themi se si mësues të gjuhës së huaj na mbetet vetëm të
zgjedhim ato stereotipe, vlerat e të cilëve duam ti transmetojmë, sepse stereotipet
janë të pamundura të shmangen plotësisht, gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj
dhe gjatë shkëmbimit të kulturave.
Mësuesit synojnё të krĳojnë një lidhje dhe shkëmbime ndërkulturore tek nxënësit,
përmes transmetimit të njohurive gjatë orëve të mësimit, duke u munduar të
shmangin stereotipet negative.
Nxënësit arrĳnë të kuptojnë që zakonet tona, mënyrat tona të të menduarit, mënyrat
tona të jetesës, nuk janë gjë tjetër vetëm përgjigje të botës që na rrethon. Ndёrkaq
ekzistojnë realitete tё tjera të cilat nuk janë as me të këqĳa as më të mira por thjesht
janë të ndryshme. Shoqëritë kanë nevojë për njëra- tjetrën, ato duhen njohur. Vetёm
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duke sfiduar realitetet e panjohura, nxёnёsit mund tё njihen me ndryshimin,
që të kuptojnë realitetet që janë ndryshe nga tё tyret. Nxënësit gradualisht do
ndërgjegjësohen përmes aktiviteteve kulturore, që ofrojnë tekstet mësimore.
Komunkimet influencohen nga kultura. Kultura ndan besime dhe sjellje të individëve
ose grupeve në një shoqëri. Këto vlera kulturore të dekoduara në stereotype, nuk
janë gjithmonë të sakta dhe në shumicën e rasteve të çojnë në keqkuptime. Njerëzit
janë të ndryshëm dhe duhen pranuar, siç janë, por jo të përgjithësohen. Secili ka
individualitetin e tĳ dhe nuk mund të stereotipizohet. Megjithatë përgjithësisht edhe
pse ka një tendencë drejt shmangjes së stereotipeve, prapë në momente të caktuara
në një vend ose një tjetër kemi shfaqje të tyre, gjë që tregon se është e pamundur që
të shmangen totalisht.
Stereotipet përfaqësojnë një sfidë si për nxënësin ashtu edhe për mësuesin, sepse
çështja e stereotipit në gjuhën e huaj në klasë është ndryshimi në mënyrën e të sjellurit.
Kjo do të thotë që është e rëndësishme për nxënësit të kuptojnë dhe të pranojnë
që disa nga pikëpamjet e tyre për përgjithësime që ata bëjnë mbi karakteristikat e
individëve të caktuar janë gabim. Përballja me stereotipet nuk është vetëm problem
në mësimdhënien e gjuhës së huaj, por edhe për edukimin në përgjithësi.Asnjë
gjuhë nuk është e liruar nga stereotipet. Nxënësit duhet të provojnë të njohin dhe
të pranojnë njerëz nga kultura të huaja për të krĳuar dialog mes kulturave dhe jo
të krĳojnë ide negative duke bërë përgjithёsime dhe duke stereotipizuar. Përveç
gjuhës, komunikimi ndërkulturor fokusohet në cilësitë sociale përmes modeleve dhe
kulturave tё grupeve të ndryshme të njerëzve. Ajo gjithashtu përfshin kuptimin e
kulturave të ndryshme , gjuhëve dhe zakoneve të njerëzve nga vendet e tjera.
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Valët
Eriselda Vallja
Gjimnazi “Mustafa Hoxha”
Abstrakt
Fizika eshte degë e shkencës e cila merret me zbulimin dhe analizimin e fenomeneve fizike.
Ajo përfshin studimin e lëndës dhe lëvizjen e saj ne dimensionin e hapësirë- kohës si dhe
konceptin e forcës dhe energjisë. Në mënyrë më të përgjithshme fizika cilësohet si shkenca
nëpërmjet së cilës njerëzit përpiqen të shpjegojnë dukuritë natyrore. Fizika njihet si “ shkenca
themelore” sepse fusha të tjera si kimia dhe biologjia hulumtojne sisteme , vecoritë e të cilave
varen nga ligjet e fizikës. Zhvillimet në fizikë janë të lidhura ngushtë me sektorin teknologjik,
si dhe kanë influence shumë të thellë në shkencat e tjera. Këtu përfshihë matematikën dhe
filozofinë. Për shëmbull, zhvillimi I teorisë së elektromagnetizmit coi ne krĳimin e pajisjeve
të shumta elektrike si telefoni , televizori, pajisjet shtëpiake etj. Zhvillimet në termodinamike
cuan në zhvillimin e mjeteve të motorizuara për transport. Këtu përmëndim motorët me
avull. Zhvillimet në mekanikë motivuan dhe ndihmuan në zhvillimin e analizes matematike
apo kimisë kuantike. Zbulimi I mikroskopit beri evolucion ne mikrobiologji.
Fizika ndahet ne dy disiplina: në fizikën teorike dhe fizikën eksperimentale. Fizika teorike
merret kryesisht me formimin teorike të dukurive I cili bazohet në koncepte matematike.
Ndërsa fizika eksperimentale merret me rikrĳimin dhe matjen e dukurive të njohura natyrore.
Megjithëse kërkimet e shumta akoma kanë ngelur në disa probleme të pazgjidhura në fizikë
si dhe në fusha të shumta kërkimi të cilat nuk janë eksploruar ende plotësisht. Edhe pse fizika
përfshin një kategori të gjerë fenomenesh, degët themelore të fizikes janë mekanika klasike,
elektromagnetizmi I cili përfshin optikën, relativitetin, termodinamiken dhe mekaniken
kuantike. Secila nga këto teori është testuar nga ekserimente të shumta dhe është provuar
si saktë në fushën e aplikimit të saj. Për shëmbull, mekanika klasike përshkruan në mënyrë
korrekte lëvizjen e trupave në jetën e përditshmë, megjithate ajo nuk mund të aplikohet
në shkallën atomike, atje ajo zëvendësohet nga mekanika kuantike, ndërsa për shpejtësi të
krahasueshme me shpejtësinë e dritës, efektet relativiste bëhen më të rëndësishme. Edhe pse
këto teori kuptohen shumë mirë ato vazhdojnë të jenë fusha kërkimore. Teoritë themelore
formojne një bazë për studimin dhe kërkimin e temave më të specializuara.
Fjalet kyce: valë elektromagnetike,fotone, interference, difraksion, polarizim.

Hyrje
Optika është degë e fizikës që merret me sjelljen dhe vetitë e dritës, përhapjen dhe
ndërveprimin e saj me lëndën. Drita është rrezatim valor elektromagnetik. Rrezatimi
elektromagnetik është I gjithëpranishëm në gjithësi. Nuk ka kënd apo skutë në gjithësi
që mund të fshihet nga ky rrezatim. Drita e dukshme për syrin e njeriut gjendet në
një diapason të ngushtë te diapazonit shumë të gjerë të rrezatimit elektromagnetik
I cili shtrihet nga rrezet gama , rrezet x, ultraviolet , drita e dukshme , infra të kuqe,
mikrovalet dhe valët e radios. Drita përbëhet nga fotonet, por edhe pjesa e spektrit
elektromagnetik. Trajtimi I dritës ka karakter dual; trajtohet si përhapje valore kur
shfaqen dukuritë e interferences , përthyerjes dhe polarizimit dhe si grimca apo
fotone kur shpjegohet efekti fotoelektrik apo I shpërhapjes së saj.
Në vazhdim po shpjegojmë disa dukuri valore të dritës:
310

Valët
Valë quhet dukuria e përhapjes së një ngacmimi fizik nga një pikë e hapësirës në një
tjetër, që shoqërohet vetëm me transport energjie,por jo me transport lënde. Trupi që
prodhon ngacmimin në mjedis quhet burim I valës. Shyrtojme valët mekanike dhe
valët elektromagnetike:
Valë mekanike: Valë të tilla janë p.sh: valët në sipërfaqen e ujit, valët zanore, apo valët
sizmike.Vecoritë kryesore të këtyre valëve janë: së pari, ato i nënshtrohen ligjeve të
Njutonit dhe së dyti, ato mund të ekzistojnë duke qënë të lidhura me një mjedis
material/lëndor si uji, ajri apo toka.
Valët elektromagnetike: Shembuj valësh të tilla janë: drita e dukshme dhe ajo
ultravjollcë, valët e radios dhe televizionit, valët e radarit, mikrovalët,rrezet X etj.
Veçoria themelore e këtyre valeve ka të bëjë me faktin që ato ekzistojnë dhe në
mungesë të një mjedisi material. Valët e dritës, p.sh., vĳnë tek ne nga Dielli përmes
hapësirës boshe. Që të gjitha valët elektromagnetike përhapen në boshllëk me të
njëjtën shpejtësi c=299,792,458 m/s.
Le të diskutojmë rreth valëve mekanike, vala mekanike më e thjeshtë është vala që
përhapet në një kordë të tendosur. Në rast se skajit të lirë të një korde të tendosur
i diktojmë një zhvendosje/lëkundje të vetme lart e poshtë, një valë në trajtën e një
impulsi do të përhapet nëpër kordë me një farë shpejtësie .
Nëse e lëkundim dorën lart e poshtë sipas një lëkundjeje harmonike të thjeshtë, një
valë e pandërprerë do të përhapet në kordë me shpejtësi . Meqë lëkundja e dorës
kryhet sipas një ligji sinusoidal të kohës, vala do të ketë një trajtë sinusoidale, në cdo
cast. Kordën po e mendojmë si kordë ideale në të cilën nuk ka forca fërkimi që do
të shkaktonin shuarjen e lëkundjeve, ose me fjalë të tjera shuarjen e valëve përgjatë
kordës.Lëkundja e pjesëzave të kordës kryhet sipas drejtimit pingul me drejtimin e
përhapjes së valës në kordë. Valët në këto raste quhen valë tërthore. Le të marim tani
rastin e një suste. Nëse ne do ta ngjeshim ose do ta tërheqim sustën nga krahu i lirë,
shohim që ngjeshjet ose rrallimet pasojnë njëra-tjetrën sipas drejtimit që në kemi
ushtruar forcën.
Impulsi (ngjeshje-rrallimet) i formuar do të përhapet përgjatë sustës. Në këtë rast
pjesëzat e sustës lëkunden sipas drejtimit horizontal, drejtim i njëjtë ose paralel me
drejtimin e përhapjes së valës në sustë. Valët e krĳuara në këtë rast do të quhen valë
gjatësore.
Pak më parë thamë se çfarë quajmë valë por nuk përcaktuam se deri në çfarë distance
ato mund të përhapen. Pikërisht vendi gjeometrik i pikave në të cilat arrin lëkundja
në një farë casti quhet front i valës. Nëse fronti i valës është një rrafsh, vala quhet
valë e rrafshët(ose plane), nëse ai është një sipërfaqe sferike, vala quhet valë sferike,
etj. Vendi gjeometrik i pikave që lëkunden në fazë(që e kanë fazën e njëjtë)quhet
sipërfaqe e valës.Kuptohet se fronti I valës është një rast i vecantë i sipërfaqes së
valës.
Çdo valë karakterizohet, së pari, nga perioda T , frekuenca dhe amplituda.
Karakteristikë tjetër e valës është gjatësia e valës, e cila varet edhe nga mjedisi ku
përhapet vala. Gjatësia e valës është distanca midis pikave më të afërta që kanë të
njëjtën gjëndje lëkundje.

ku V është shpejtësia e përhapjes së valës.
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Që këtej, del se gjatësinë e valës mund ta përcaktojmë ndryshe kështu: Gjatësia e
valës është largësia më e vogël ndërmjet dy pikave që lëkunden në fazë.
Ekuacioni i valës
Përfytyrojmë një valë që përhapet gjatë një drejtëze, p.sh. valët që përhapen gjatë
një kodre, një skaj i së cilës mbahet në gjëndje lëkundjeje.
Shënojmë me y zhvendosjen e një pike M në një cast të çfarëdoshëm t nga pozicioni
i ekuilibrit.

Zgjedhim mbi drejtëzën gjatë së cilës përhapet lëkundja një origjinë O, si të tillë po
marrim, p.sh., pikën që përputhet me origjinën e lëkundjeve, d.m.th. në rastin tonë
skajin e kodrës.
Fig : Paraqet një valë sinusoidale dhe karakteristikat e saj
Supozojmë se lëkundjet në pikën O kryhen sipas ligjit:
=
Shqyrtojmë një pikë cfaredo M mbi drejtëzën që ndodhet në largësinë x nga origjina
O . Lëkundjet të cilat përhapen nga pika O arrĳnë në pikën M mbas një intervali kohe
. ku v eshte shpejtësia me të cilën përhapet vala. Atëherë, në castin t gjendja e
lëkundjes së pikës M është e njëjtë me atë të pikës O në castin t’=
, me
kushtet që lëkundja të mos amortizohet. Pra lëkundja e pikës M të përcaktohet nga
ekuacioni:
Ky ekuacion përbën ekuacionin e valës që përhapet gjatë një vĳe të drejtë: ai jep
largësinë nga pozicioni i ekuilibrit y të një pike cfarëdo M që ndodhet në një largësi
të çfardoshme x nga origjina e lëkundjeve, në një cast cfarëdo t; A është amplitude e
është frekuenca këndore e valës, ndërsa
faza e saj.
valës,
Në qoftë se përfytyrojmë një valë që përhapet në kah të kundërt me atë të shqyrtuar
më sipër, atëherë gjëndja e lëkundjes së pikës M në castin t do të jetë si ajo e origjinës
O në castin

. Ekuacioni i valës në këtë rast ka trajtën:
(4)

Ekuacionit të valës mund ti japim dhe trajtën:
(5)
Ndërkohë që në valën që përhapet sipas një drejtëze, ose në valën plane, amplitude
e lëkundjeve mbetet konstante, në valët sferike ajo zvogëlohet në përpjestim me
largësinë r nga burimi i valëve.
Valët zanore, karakteristikat e tingullit.
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Valët zanore jane valët më të përhapura dhe më të studiuara. Kjo për shkak të
rëndësisë që ato kanë si në komunikim ashtu edhe në zbatimet e shumëllojshme
që nga instrumentet muzikore deri në diaknostikimet apo kurimet mjekësore.
Valët zanore ose tingujt përkufizohen si përhapja e ngjeshjeve dhe rrallimeve të
ajrit. Tingulli është një valë periodike kurse zhurmat janë valë zanore që nuk kanë
formë periodike. Karakteristikat e tingullit jane lartësia e tingullit (përcaktohet nga
frekuenca e tingullit), intensiteti (amplitude) dhe timbre ( përcaktohet nga ligji
periodik sipas të cilit kryhen lëkundjet në valët zanore. Kur përftojmë një valë, ne
furnizojmë me energji burimin e saj. Ndërkohë që vala përhapet, ajo do të mbartë
energji. Energjia e valës është energjia e lëkundjes së grimcave të mjedisit lëndor ku
ajo përhapet. Kjo energji transportohet në drejtimin e kahun e përhapjes së valës.
Intensiteti i valës quhet sasia e energjisë që kalon në njësinë e sipërfaqes (pingul me
drejtimin e përhapjes së valës) gjatë një sekonde. Konkluzioni që ne arrĳmë është se
ky intensitet zvogëlohet në përpjestim me r2. Ky përfundim është i vlefshëm për të
gjitha trajtat e sipërfaqes së valës dhe për të gjitha llojet e valëve.

;

Parimi i Hygensit
Sipërfaqe valore quhet bashkësia e pikave ku gjendja e lëkundjeve është e njëjtë.
Fronti I valës quhet sipërfaqja valore më e largët nga burimi. Fronti I valës mendohet
si siperfaqja valore, që ndan pjesën e mjedisit që lëkundet, nga pjesa tjetër e mjedisit,
e cila nuk është e përfshirë ende në lëkundje. Fronti I valës është sferë për valën
sferike, rreth për valën rrethore dhe plan për valën plane. Vala mendohet si përparim
I frontit valor. Parimi I Hygensit na mundëson përcaktimin e frontit valor. Sipas këtĳ
parimi: cdo pikë e frontit të valës shërben si burim pikësor për prodhimin e valëve
sferike, që quhen valë elementare, të cilat përhapen në mjedis me shpejtësinë me të
cilën përhapet vala në këtë mjedis. Fronti I ri valës është mbështellja e jashtme e të
gjitha fronteve sferike të valëve elementare.
Pasqyrimi i valëve
Në rastin kur vala ndeshet në kufirin e dy mjediseve të ndryshme (ku ajo përhapet
me shpejtësi të ndryshme v1 dhe v2) një pjesë e saj, kthehet, ose sic thuhet pasqyrohet
përsëri në mjedisin e parë sipas një drejtimi plotësisht të caktuar, ndërsa pjesa tjetër
vazhdon të përhapet në mjedisin e dytë por, sipas një drejtimi tjetër, duke pësuar
kështu një përthyerje. Nësë vala has një sipërfaqe të lëmuar themi që ndodh dukuria
e pasqyrimit, të cilën do ta sqarojme më poshtë duke përkufizuar dhe ligjet e saj,
nësë do hasë një sipërfaqe jo të lëmuar atëhere nuk kemi të bëjmë më me pasqyrim
por me një dukuri tjetër që quhet shpërhapje ose difuzion. Difuzioni është dukuria
e shpërhapjes së valëve pasi ato kanë hasur një pengesë, pra kthehen mbrapsht jo
sipas një drejtimi të caktuar, por sipas një drejtimi të çfardoshëm.
Ligjet e pasqyrimit:
Në rast se vala rënëse përhapet sipas një drejtimi që formon këndin
me pingulen
ndaj sipërfaqes që ndan dy mjedise të ndryshme vala e pasqyruar do të përhapet
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sipas një drejtimi që ndodhet në të njëjtin plan me atë që formon drejtimi I valës
rënëse me pingulen ndaj sipërfaqes të ndarjes, I cili quhet plani I rënies, dhe që
formon këndin a’ me këtë pingule, të tillë që:
. Rrezja rënësë dhe
rrezja e pasqyruar ndodhen në të njëjtin plan. Këndi I rënies është I barabartë me
këndin e pasqyrimit. Kur vala depërton në mjedisin e dytë e devĳuar nga e drejtimi
I rënies quhet përthyerje.

Ligjet e pasqyrimit dhe të përthyerjes janë:
1-rrezja rënëse , rrezja e pasqyruar dhe rrezja e përthyer ndodhen në të njëjtin plan;
2-këndi I rënies është I barabartë me këndin e pasqyrimit
3- raporti I sinusit të këndit të rënies me sinusin e këndit të përthyerjes është constant
dhe I barabartë me treguesin relativ të përthyerjes së mjedisit të dytë në lidhje me të
parin
Valët elektromagnetike
Ishte pikërisht Maksuelli, i cili parashikoi teorikisht ekzistencën e një procesi të
mundshëm valor elektromagnetik. Teoria e Maksuellit është teoria unike e dukurive
elektrike dhe magnetike.Ajo ka luajtur një rol të të rëndësishëm, të pakrahasueshëm,
në zhvillimin e njohurive shkencore për elektromagnetizmin.Me anën e kësaj teorie u
shpjeguan të gjitha faktet eksperimentale dhe u parashikuan një sërë dukurish të reja,
të cilat u aprovuan plotësisht nga eksperimenti. Rrjedhim bazë i teorisë së Maksuellit
ishte përfundimi mbi ekzistencën e valëve elektromagnetike, studimi teorik i vetive
të të cilave e çoi Xhejm Klerk Maksuell në krĳimin e teorisë elektromagnetike të
dritës, sipas së cilës dhe drita është në vetëvete valë elektromagnetike. Ai sistemoi
në një teori të vetme ligjet elektrike dhe magnetike. Sipas kësaj teorie: fusha elektrike
e ndryshueshme në kohë shoqërohet me lindjen e fushës magnetike. Gjithashtu,
fusha magnetike e ndryshueshme shoqërohet me lindjen e fushës elektrike, e cila
mund të jetë e ndryshueshme. Ky proces do të përsëritet në vazhdimësi. Lindja e
fushave të ndryshueshme elektrike dhe magnetike dhe përhapja e tyre përbëjnë
valën elektromagnetike. Maksuelli parashikoi teorikisht se gjatë përhapjes së valëve
elektromagnetike intensiteti I fushes E dhe induksioni I fushës magnetike B janë:
-pingul me njëri-tjetrin dhe me drejtimin e përhapjes.
-përhapen me të njëjtën shpejtësi c=3x108m/s.
-janë në fazë me njëri-tjetrin, pra në të njëjten pikë kanë njëkohëshisht vlerën më të
madhe ose zero.
-kanë frekuencë ( periodë) të njëjtë.
Karakteristikat e valës elektromagnetike mund të studiohen larg burimit, i cili duke
u konsideruar pikësor bën që kjo valë të jetë sferike. Në këto kushte, pranohet se
drejtimi i përhapjes së valës është sipas çdo rreze të sferës. Fusha elektrike dhe ajo
magnetike janë në fazë me njëra-tjetrën. Kjo do të thotë se ato marrin vlera maksimale
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dhe zero në të njejtin cast dhe në të njëjtën pikë të hapësirës. Fusha elektrike dhe ajo
magnetike, brenda një periode, ndryshojnë kahun por jo drejtimin e tyre. Në valët
elektromagnetike fusha elektrike dhe ajo magnetike janë pingul me njëra-tjetrën dhe
pingul me drejtimin e përhapjes së valës. Kjo do të thotë se valët janë valë tërthore.
Gjatësia e këtyre valëve shprehet me të njëjtën formule si tek valët mekanike .
Shpejtësia c e përhapjes së valës elektromagnetike është e barabartë me raportin e
vlerave të E dhe B në cdo pikë të hapësirës:

Spektri i valëve elektromagnetike
Spektri i valëve elektromagnetike, sipas rendit rritës të frekuencave fillon me valët
e radios, mikovalët, rrezatimi infra I kuq, spektri I dukshëm, rrezatimi ultravjollcë,
rrezet X dhe përfundon me rrezatimin gama. Valët e radios dhe mikrovalët
prodhohen me pajisje elektronike dhe janë me gjatësi vale relativisht të mëdha. Valët
radio janë një lloj i rrezatimit elektromagnetik, siç janë mikrovalët. Rrezatimi infra i
kuq dhe drita e dukshme vjen sepse të gjitha objektet emetojmë një sasi të rrezatimit
infra të kuq , për shkak të lëvizjes së atomeve dhe molekulave që përbëjnë lëndën.
Përdorimi më i njohur i radio valëve është për komunikim: televiziv, telefoni celulare
dhe radio, të gjitha marrin valët radio dhe i shndërojnë në vibracione mekanike
në folësit për të krĳuar valët e zërit që mund të dëgjohen. Rrezet X emetohen kur
elektronet e përshpejtuara humbasin energji shumë shpejt. Rreatimi emetohet
kur një tufë elektronesh godet një flete metalike. Rrezatimi gama prodhohet nga
materialet radioaktive,kur ndahen bërthamat e atomeve të pastabilizuara ose
humbasin energjinë e tyre. Rrezatimi elektromagnetik transmetohet me anë të valëve
ose grimcave në gjatësi të ndryshme valësh dhe frekuencash.
Interferenca e valëve
Valët janë shumë të ndryshme nga grimcat. Një grimcë ideale nuk ka përmasa, ndërsa
një valë ideale është e pafundme. Një tjetër ndryshim ndërmjet tyre është se ekziston
mundësia e kombinimit të dy ose më shumë valëve në një pikë të një mjedisit. Shumë
fenomene të rëndësishme të valëve në natyrë nuk mund të përshkruhen nëpërmjet
një vale të vetme. Interference është dukuria e vendosjes së valëve koherente. Dy
valë quhen koherente nëse kanë frekuencë të njëjtë dhe gjëndja e lëkundjeve që
ato shkaktojnë te një grimcë cfarëdo e mjedisit nuk ndryshon me kalimin e kohës.
Burimet që I prodhojnë këto valë quhen burime koherente. Që të ndodhë dukuria e
interferencës së dritës, duket të mbivendosen valë koherente drite, të cilat prodhohen
nga burime koherente.
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Kushtet e maksimumit dhe te minimumit të interferences
Kushti I maksimumit të interferencës është që diferenca e rrugëve nga secili burim
deri te një pikë cfarëdo është një numër I plote gjatësi valësh. Kur dy valë që kanë
frekuenca të njëjta përhapen në të njëjtin drejtim dhe ndeshen rrugës me njëra-tjetrën
ose kreshtë me kreshtë ose gropë me gropë ato mbivendosen duke dhënë një kreshtë
më të madhe ose një gropë më të thellë.
k=0,+/-1,2,3…..
r2-r1=kλ ku
Kushti I minimumit të interferencës është që diferenca e rrugëvë nga secili burim
deri tek një pikë cfarëdo e ekranit të jetë një numer tek gjysmëgjatësi valësh. Në këtë
rast takohen gropë me kreshtë,ajo cfarë kemi përftuar nuk është më një valë, pasi
amplituda pas takimit bëhet zero, kemi shuarje të valës.
ku
k=+/-1,2,3…..
r2-r1=(2k+/-1)
Difraksioni i valëve
Difraksioni është dukuria e shmangies së valës nga drejtimi vĳëdrejtë, pasi kalon
pengesa ose carje me përmasa të krahasueshme me gjatësinë e saj. Nëse fronti i valëve
ndërpritet nga një pengesë, vala përkulet rreth pengesës. Përkulja e valëve rreth
pengesave quhet difraksion i valëve. Difraksioni ndodh kur përmasat e pengesës
janë të krahasueshme me gjatësinë e valës. Kur përmasat e pengesës janë më të
vogla se gjatësia e valës, valët vazhdojnë rrugën pothuajse njëlloj si para pengesave.
Kur përmasat e pengesës janë më të mëdha se gjatësia e valës difraksioni është
i papërfillshëm. Kur përmasat e pengesës janë të krahasueshme me gjatësinë e
valës , fronti i valës përkulet dukshëm, prapa pengesës kemi difraksion. Edhe tek
difraksioni kemi minimum difraksioni dhe maksimum difraksioni. Difraksioni është
një nga karakteristikat që dallojnë valët nga grimcat.
Polarizimi i dritës
Dukuria e interferencës dhe difraksionit të dritës dëshmojnë natyrën valore të saj. Gjatë
përhapjës së valës elektromagnetike, intensiteti I fushës elektrike E dhe induksioni I
fushës magnetike B janë pingul me njëri-tjetrin dhe me drejtimin e përhapjes së tyre.
Vala elektromagnetike ose drita në të cilën vektori I intensitetit të fushës elektrike
lëkundet në të gjitha drejtimet e përhapjes drita quhet e papolarizuar. Nëse vektori
I intensitetit të fushës elektrike të lëkundet vetëm në një plan dhe sipas një drejtimi ,
atëherë përftohet valë elektromagnetike ose dritë linearisht e polarizuar. Materialet
që polarizojnë dritën me anë të thithjes përzgjëdhëse quhen polaroidë.
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Përdorimi i dosjes së nxënësit në gjuhët e huaja (Anglisht) të shkollës së
mesme të përgjithme “Skenderbeu”
Anila Gega
Hyrje
Përdorimi i dosjes së nxenësve në gjuhët e huaja po shndërrohet në një process
apo në një kërkesë normale në cdo draft të planeve afatshkurtëra apo afatgjata të
institucioneve tona shkollore. Ndryshimet e fundit në arsimin parauniversitar duke
u bazuar dhe në standartet europiane është përdorimi i dosjeve si kriter vlerësimi të
nxënësve duke përmbajtur një përqidje të notës përfundimtare .
Vlerësimi me dosje është një koleksion i punës së nxënësit. Vlerësimi me dosje është
i ndërtuar në një mënyrë që siguron lloje të ndryshme vlerësimi. Dy tipet më të
rendësishme të dosjeve të përdorura për qëllimet vlerësimit janë “Dosjet me punët
më të mira dhe “Dosja për zhvillimin dhe procesin e te nxenit”1 Dosjet,me punët
më të mira nxënësve (p.sh, vizatime, hartime apo detyra me shkrim ). Ata sigurojnë
një model të punës së nxënësit të kryer gjatë një kohe të caktuar. Ky lloj vlerësimi i
ndihmon mësuesit të mbledhë element në punimet e nxënësve si psh gabimet gjatë
procesit të të nxënit dhe një element i rëndësishëm janë shprehitë e nxënësit ku mund
të kapim gabimet e tyre dhe ti korrigjojmë gjatë procesit të të nxënit.
Vlerësimi luan një rol të rëndësishëm në cdo aspekt të mësimdhënies dhe
mësimnxënies së gjuhës angleze. Vlerësimi identifikonnxënësit që kanë nevojë një
nivel të caktuar dhe i vendos ato në nivelet e duhura. Vlerësimi monitoron progresin
e nxënësit ,përmison metodat dhe teknikat e mësimdhënies së gjuhës së huaj.
Vlerësimi gjithashtu mund të ndihmojë të përcaktojë potencialin dhe kapacitetin e
nxënësit për të mësuar gjuhë të huaja. Gjithashtu vlerësimi mund të ndihmojë të
identifikojë pikat e forta dhe pikat e dobëta që një nxënës ka. Mësuesit gjithashtu
duhet të përdorin vlerësimin për të përcaktuar se sa e përthithin nxënësit materialin
që është për tu mbuluar dhe sa informacion ato kanë marrë nga një lëndë e vecantë.
Dosjet janë një mjet i fuqishëm nëse ata bëhen pjesë përbërëse e procesit të
mësimdhënies dhe jo një shtojcë e kotë e mësimit.Mësuesi duhet të jetë krĳues
në formimin e dosjeve por gjithnjë duhet ti bëje vetes këto pyetje të rëndësishme:
Si do të shërbejnë modelet e punës së nxënësit për t’i ndihmuar ata të vlerësojnë
performancën apo përparimin e tyre? Si do të ndihmojë një vlerësim i tillë që do të
përmisojë mësimdhënien dhe të nxënët e nxënësve?
Nxënësit janë të aftë që me anë të dosjes me punimet e tĳ të bëj një vetëvlerësim të
vetes për ato që ka nxënë gjatë vitit duke qenë se dosja i jep mundësinë të korrigjojë
gabimet gjatë procesit të nxënies duke arritur rezultate sa më të larta që janë qëllimi
kryesor i cdo nxënësi por edhe cdo mësuesi për lëndën e tĳ gjithashtu dhe i cdo
prindëri për fëmĳën e tĳ.
1. Përshkrimi i Rastit studimor
Mësuesit e kësaj lënde në shkollën “Skënderbeu”sikurse mësuesit e të gjitha shkollave
1

Bardhul Musai,Metodologjia e mësimdhënies ,Tiranë 2003,faqe 273
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të tjera hartojne planet e tyre vjetore ,objektivat për vlerësimin e nxësve me anë të
dosjeve.Vlerësimi me anë të dosjes është shndërruar në një detrim administrative
për të gjitha lëndët duke theksuar gjuhën e huaj Anglisht e cila vitet e fundit po
aplikon vlerësimin e nxënësve me anë të dosjes.
Departamenti i gjuhës Angleze të shkollës se mesme të përgjithshme
“Skënderbeu”Krujë përbëhet nga katër mësues mesuese te gjuhës së huaj Anglisht,
të cilat bashkpunojnë me njeri-tjetrin për hartimin e përmbajtjes së dosjes. Ata
mblidhen dhe diskutojnë për hartimin e dosjes cdo fillim viti akademik shkollor.
Ata diskutojnë për përmbajtjen e dosjes në mënyrë që dosja të përmbajë detyra te tre
niveleve(I ulët, mesatar dhe i larte).
Ata ndjehen shumë të kënaqur dhe të motivuar me arritjet e nxënësve duke punuar
me dosje. Rezultati pozitiv i kësaj pune është vlerësuar dhe shpërblyer edhe nga
drejtoria e shkollës e cila i jep mundësinë nxënësve kun në një ditë të vecantë ato
mund të prezantojnë punimet e tyre në formën e mësimit të hapur dhe mësuesit në
bashkpunim me drejtorinë e shkollës mbledh të gjitha dosjet e nxënësve, përzgjedhin
dosjet më të mira dhe i stimulojnë nxënësit që të punojnë vazhdimisht me dosje
në mënyrë që të arrĳnë rezultate sa më të larta dhe punimi me dosje është dhe një
mënyrë e vetvlerësimit të nxënësve.
Në këtë studim rasti, do të shqyrtoj efektin dhe rëndësinë e vlerësimit me dosje
në procesin e mësidhënies dhe mësimnxënies. Ky lloj vlerësimi në anglisht quhet
Vlerësimi me portofol dhe konkretisht unë do të hulumtoj dhe kërkoj avantazhet
e përdorimit të Portofolit të Gjuhëve te Huaja.Pjesmarrësit në këtë studim janë
mësuesit dhe nxenesit dhe nxënësit e gjimnazit “Skëndërbeu”Krujë.
Portofolet apo dosjet janë dosjet janë mënyra praktike të vlerësimit të punës së
nxënësit dhe studentit gjatë gjithë vitit. Me këtë metodë, mësuesi në mënyrë
sistematike mund të mbledhë informacion përshkrues të një shumëllojshmërie të
punëve të nxënësit gjatë një periudhe kohe dhe reflekton arritjet e përmbushjes së
objektivave specifikë kurrikulare.
Portofolet apo dosjet përmbajnë informacion, modele të punimeve dhe vlerësime
që shërbejnë si një indicator për performancë e nxënësit. Duke u dokumentuar
performancën e nxënësit gjatë gjithë kohës, portofoliot janë një mënyrë shumë më e
mire për të kontrolluar përparimin e nxënësit se sa një vlerësim i vetëm. Në mënyrë
që dosjet të kryejnë funksionin apo qëllimin për të cilin janë krĳuar,ato duhet të
bëjnë pjesë në veprimtaritë e tjera gjatë gjithë vitit shkollor. Përdorimi i dosjeve si një
element vlerësimi duhett të ndjekë të paktën gjashtë hapa. (Mund të jetë një pyetje,
Cilat janë hapat që duhet të ndjekim për një vlerësim me dosje?) këtë përgjigje dhe
shumë përgjigje të tjera do ti marrim nga intervista me mësuesit dhe nxënësit e
shkollës “Skënderbeu”Krujë.
2. Të dhëna për rastin studimor
Shkolla e mesme e përgjithshme “Skënderbeu”është e vetmja shkollë e përgjithshme
në Kruje.Në këtë shkolle studiojnë 1000 nxënës dhe japin mësim 60 mësues. Mësuesit
që përbënjë departamentin e gjuhëve të huaja (anglisht)janë 5.
Mësuesit që përbëjnë departamentin e gjuhës angleze në shkollën mesme e
përgjithshme “Skënderbeu”pranuan me kënaqësi të më ofronin përshtypjet e tyre
nga bashkpunimi në department ne lidhje me hartimin dhe vleresimin me anë të
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dosjes.
Përdorimi i dosjeve si një element vlerësimi duhet të ndjekë të paktën gjashtë hapa.
Pyetjes time “Cilat janë hapat që duhen ndjekur për vlerësimin më dosje?
Mesuese Florinda Veseli iu përgjigj “Është shumë e rëndësishme përcaktimi i këtyre
hapave dhe njohja e nxënësit me këto hapa pasi dhe ne si mesues e kemi më të lehtë
vlerësimin pasi kemi përcaktuar këto hapa.
Hapi 1 –Përcaktimi i qëllimit të dosjes.Në fillim mësuesi duhet të përcaktojë se cfarë
deshiron ai të mbledhë nga dosja e punës së nxënësit.
Hapi 2- Përcaktimi i përmbajtjes se dosjes.Nëse do të përfshihet gjithcka ne dosje ,kjo
është një punë shumë e madhe dhe dhe jo efektive dhe paraqet vështirësi edhe në
interpretim.Ne duhet të zgjedhim modele të caktuara për dosje në mënyrë që të
mënaxhojmë dosjen sa më lehtë për ta vlerësuar.Mësuesi zakonisht zgjedh modelet
që duhet të përbëjnë një dosje por ndonjëherë këto modele mund të përzgjidhen edhe
nga vetë nxënësit.Në rastin kur nxënësi i zgjedh vetë këto modele për dosje,mësuesi
mëson dhe kupton shumë nga shprehitë e nxënësit.
Hapi 3- Përcaktimi i kritereve për materialet dhe punimet që do të përfshihen në dosje.
Cilat objektiva të të nxënët do të vlerësohen?Cila punë mund të paraqesë më mirë
përparimin e nxënësit apo të përmbushë këto objektiva?
Hapi 4-Përcaktimi i organizimit të dosjes dhe rubrikat e saj . Si do të emërohen rubrikat?Do
ketë dosja përmbajtje?Cfarë informacioni tjeter shtesë nevojitet? Sa rubrika mund të
vendosen në një dosje ?Kur do të përfundojë ajo? Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve dhe
të tjerave si këto merren parasysh nga mësuesi në organizimin e dosjes përpara se
nxënesit të fillojnë punën për ndertimin e dosjes.
Hapi 5-Përcaktimi i kohes se vlerësimit të dosjes?Mësuesi do të vlerësojë rubrikat e
ndryshme te dosjes në kohë të ndryshme gjatë plotësmit të saj(kjo përbën vlerësimin
formues) apo do ta vlerësojë kur ajo të plotësohet(vlerësimi përmbledhës)?
Hapi 6 –Përcaktimi i përdorimit të vlerësimit dhe i përmbajtjes së dosjes.Do të
përdoret vlerësimi si pjesë e notës përfundimtare të nxënësit ? A do të ndihmojë
vlerësimi mësuesin të ndryshojë metodat e tĳ të mësimdhënies, për të ndikuar
pozitivisht në rezultatet e të nxënit?
Pyetjes timë “Cila është përmbajtja e dosjes?”
Mesuese Suela Sufa ju përgjigj “Dosja është një element i rëndësishëm i vlerësimit
të nxënësve pasi ajo përfshin punën e nxënësve gjatë gjithë vitit,përsa i përket
përmbajtjes së dosjes ne si mësues te departamentit te gjuhes angleze biem dakort për
përmbajtjen e dosjes duke ndare eksperiencat tona dhe duke dhe nivelin e nxenesve
dosja ose portofoli mund të përfshĳë:
Modele të punës me shkrim të nxënësit si tregime ,modele të përfunduara,modele
ushtrimesh dhe përshkrime
Vizatime që paraqesin njohuritë bazë dhe aftësitë e nxënësit
kaseta të punës gojore si lojë me role ,prezantime ose një përshkrim gojor të një
udhetimi
përshkrimet e mësuesit për arritjet e nxënësit si performancë e tĳ në detyra të
ndryshme
të dhënat e testeve formale,deftesa,notat të cilat mund të ndihmojnë mësuesin
të marrin vendime të ndryshme për mësimdhënien dhe të raportojnë në mënyrë
të besueshme.Listat e kontrollit mund te ndihmojne mesuesin të vlerësojnë
progresin e një nxënësi dhe të gjithë klasës.
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Pyetjes time “si nisi të aplikohej vlerësimi me dosje në shkollën tuaj”
Drejtori i shkolles Qemal Vogli iu përgjigj “Puna me Portofolin e Gjuhës Angleze
ne Shqipëri filloi ne 2002 kur Ministria e Arsimit dhe Shkencës paraqiti iniciativën
më të fundit të Këshillit të Evropës në Konferencën për gjuhën shqiptare.Janë
shkruajtur disa artikuj që kjo iniciativë të bëhej e njohur për arsimtarët shqiptarë por
puna e vërtetë filloi ne 2006 kur një grup mësuesish përdorin Portofolin e Gjuhës
Angeze.Ky grup që përbëhej nga mësues të anglishtes ne sektorin publik dhe privat
punuan njëkohsisht në përcaktimin dhe pilotimin e punës së tyre ne shkollat e tyre.
Ky grup gjithashtu mbajti 3 seminare kryesore me 45 mësues në Tiranë duke iu
prezantuar dhe paraqitur atyre Portofolin e Gjuhës Angleze dhe gjithashtu disa
ide se si të punojnë me të në klasë.Paralel me këtë punë Ministria e Arsimit dhe
Shkences perktheu dhe botoi dy dokumentë të rëndësishëm “Udhezimin e mësuesit
për përdorimin e Portofolit të Gjuhës Angleze dhe Kuadrin e Përbashkët Evropian te
Referencës për gjuhët.Versioni Shqiptar i Evropës në 2008 dhe është dokumenti i parë
që është vlerësuar nga Këshilli i Evropës.Pas akreditimit ky dokument u paraqit në
qytetet e tjera duke përfshirë dhe qytetin e Krujës të Shqipërisë ku grupi i përgatitjes
të këtĳ dokumenti trajnoi mësuesit sit ë përdornin Portofolin e Gjuhës Anlgeze.
Pyetjes time “cilet jane parimet dhe qëllimet e Portofolit të Gjuhës Angleze”
Këshillit të Evropës i cili nxit:
theksimin e të kuptuarit reciprok midis qytetarëve ne Evropë
respekt për diversitet të kulturave dhe mënyrave të të jetuarit
mbrojtje dhe promovim të diversitetit gjuhësor dhe kulturor
zhvillim të pluralinguizmit sin je proces gjatë gjithë jetës
zhvillimi i kapacitetit për të mësuarit të pavarur
transparenca dhe koherenca në programet e të mësuarit të gjuhës
Portofoli i Gjuhës Angleze shqiptare ka dy qëllime kryesore:
të motivojë nxënësit duke njohur përpjekjet e tyre të zgjerojnë aftësitë e tyre
gjuhësore në të gjitha nivelet
të sigurojë një informacion dhe regjistrim të aftësive gjuhësore që ata kanë fituar
Duke përfunduar me përgjigjet e marra nga mësuesit dhe drejtori i kësaj shkolle
dëshiroj të jap dhe une një përshtypje timen si mësuese e gjuhës angleze.Më kërkoi
shumë përpjekje dhe kohë mua dhe nxënësve të mi të paraqitja dhe të prezantoja
Portofolin e Gjuhës Angleze në klasat dhe orët e mia të anglishtes. Unë isha e bindur
që ky mjet i rëndësishëm mësimor do të bënte procesin e mësimnxënies të gjuhës
së huaj më transparent për nxënësit e mirë dhe do ti ndihmonte ata të zhvillonte
kapacitetin e tyre për reflektim dhe vetë-vlerësim dhe kështu duke iu mundësuar
atyre të firtojnë dhe sigurojnë ahumë e më shumë përgjegjësi për të mësuarin e tyre.
Pyetja ime e parë ishte: Sa shpesh duhet të punoj me Portofolin e Gjuhës Angleze?
Nuk mund të jap një përgjigje të saktë kësaj pyetje por e përdor atë në fillim të cdo
semestri kur nxënësit vendosin objektivat e tyre dhe gjithashtu e përdor atë në fund
te secilit kapitull për të parë see sa janë arritur objektivat. Në fillim të cdo semestri
kjo punë është e organizuar si një projekt në punë në grupe ku nxënësit përgatisin
postera në gjërat që ata duan të mësojnë dhe të aftësohen në katër aftesitë gjuhësore.
Pas secilit kapitull cdo nxënës paraqet në laës gjërat që ai ka mësuar dhe që mund të
bëjë në katër aftësitë. Kam vënë re që nxënësit janë të motivuar dhe ata mezi presin
fundin e kapitullit të paraqesin punimet e tyre në forma të ndryshme si prezantime
me Power Point, drama të shkurtra, postera, dialogje, projekte etj.
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Portofoli i Gjuhës Angleze është një mjet shumë i rëndësishëm i cili më ndihmon
të vendos objektivat e mësimit. Të gjitha pohimet “Unë mund të bëj”mund te
formulohen si objektiva të të gjithë planeve mësimore kështu duke më ndihmuar
në të njejtën kohë të jem specific dhe professional. Ia vlen të përmendet se nuk ka
mospërputhje midis Portofolit i Gjuhës së Huaj dhe teksteve mësimore sepse të dyja
këto janë bazuar në udhëzimet dhe parimet e Kuadrit të Përbashkët Evropian të
Referencës për Gjuhët. Duke punuar me Portofolin e Gjuhës Angleze ne si mësues
angazhohemi në një proces të vazhdueshëm diskutimi,negociatash dhe bashkpunimi
me nxënësit. Kjo do të thotë se ne duhet t’i përdorim librat në mënyrë më fleksibël
dhe me imagjinatë.
Nxënësit pasi intervista disa nxënës arrita në përfundimin që aplikimi i dosjes në
gjuhën e huaj ishte një sukses për ta që ata të aftësohen në katër rubrikat (të folurit,të
lexuarit,të shkruarit dhe gramatike) që përmban një gjuhë e huaj ato shprehen që
dosja të jep munësi të shprehemi lirshëm dhe të aktivizohemi si në klasë ashtu dhe
në mënyrë të pavarur dhe na jep mundësinë që të arrĳmë rezultate sa më të larta kjo
falë ndihmes së mësuesve tanë të palodhur dhe të pazëvendësueshëm.
Arrita të intervistoja vetëm dy prindër duke I pyetur se si ka ndikuar aplikikimi I
dosjes tek fëmĳët e tyre? Ata u përgjgjën se dosja është një mënyrë e mirë e nxënësit
që të shpalosi aftësitë e tĳ po ashtu dhe një mënyrë e mirë për mësuesit që të vlerësoj
nxënësit gjatë procesit të të nxënit në mënyrë më të shpeshtë dhe më efikase duke
qenë se nxënësi ka mundësi dhe ta korrigjojë gabim dhe të punojë shumë në mënyrë
individuale. Ne si prindër jemi shumë të kënaqur me aplikimin e dosjes në shkollën
e mesme sidomos në gjuhën angleze duke qenë se është një gjuhë më perspektivë.
3. Analiza e të dhënave
Unë punën time hulumtuese të studimit të rastit jam bazuar në grumbullimin e të
dhënave që vĳnë nga:
Intervistat e marra nga Drejtori i shkollës dhe tre mësuesit e anglishtes
Intervista me nxënës dhe prindër
Shqyrtimi i dokumentacionit :Literatura që lidhej me dosjet të dhëna nga
Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët. Raportet e analizave të
shpeshta që bënte drejtoria e shkollës për mbledhjen dhe kontrollin e dosjeve.
Portofoli i gjuhëve të huaja është një mjet shumë i rëndësishëm arsimor kohët e
fundit i paraqitur në sistemin tonë arsimor .Së bashku me Kuadrin e Përbashkët
Evropian të Referencave për Gjuhët përbëjne bazën e reformës në gjuhët e huaja.
Nëse Kuadri Referencave të Gjuhëve të huaja është baza e kurrikulës së gjuhës së
huaj. Portofoli i gjuhëve të huaja është mjeti i implementimit të Kuadrit në klasat dhe
orët tona mësimore.
Prandaj synimi kryesor është prezantimi dhe paraqitja e Portofolit i gjuhëve të huaja
në të gjitha mënyrat e mundshme tek nxënësit,mësuesit dhe tek publiku i gjërë.
Synimi dhe qëllimi kryesor është ta bëjmë sa më të njohur, të kuptueshëm, praktik në
orat tona mësimore dhe klasat tona. Në këtë studim rasti unë paraqita së cfare është
Portofoli i gjuhëve të huaja dhe përvojën time personale dhe të mësuesve të gjuhëvë
të huaja të përdorimit të tĳ.
Nga përgjgjet e marra, unë arrita në këtë konkluzion që Portofoli i gjuhëve të huaja
ka dy funksione të rëndësishmë:
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a.
Funksioni pedagogjik
Ky funksion kryhet nëpërmjet pjesës më të rëndësishmë të Portofolit e cila është
Biografia gjuhësore. Portofoli shton motivimin e nxënësve duke përmisuar aftësinë
e tyre për të komunikuar në gjuhë të ndryshme ,për të mësuar gjuhë shtesë dhe për
të kërkuar për pervoja të reja nderkulturore. Portofoli nxit dhe ndihmon nxënësit të
reflektojnë në objektivat e tyre,mënyrat e të mësuarit dhe suksesin ne mësimdhënien
e gjuhës së huaj dhe ndihmon gjithashtu të planifikojë të mësuarin e tyre dhe të
mësojnë në mënyrë të pavarur. Portofoli nxit nxënësit për të zgjeruar përvojën ë tyre
shumëgjuhësore dhe ndërkulturore nëpërmjet kontakteve dhe vizitave, të lexuarit
dhe përdorimit të mediave dhe projekteve.
b.
Funksioni dokumentues dhe raportues
Portofoli i gjuhës angleze synon të dokumentojë aftësinë shumëgjuhësore të nxënësit
dhe pervojat në një mënyrë të kuptueshme,informues, transparente dhe të besueshme.
Ky funksion transmetohet qartë nëpërmjet dy pjesëve të tjera të Portofolit të Gjuhë s
Angleze,pashaporta gjuhë sore dhe dosja.Nxë në si mund të pë rfitojë nga ky funksion
kur transferohet nga një shkollë në tjertrën, kur kalon në një sektor më të lartë
arsimor, kur fillon një kurs të gjuhës së huaj, kur takon një këshillues karriere ose
kur aplikon pë r një post të ri. Nxënësi mund të paraqesë pashaportë n e tyre gjuhë
sore e cila jep jep një pikë pamje të përgjithshmë të profilit të tĳ gjuhësor ose arritjet
e tĳ gjuhësore. Nga shqyrtimi i dokumenteve gjithashtu provohet se bashkëpunimi
reciprok ndarja e eksperiencave është një sukses për aplikimin e dosjeve në gjuhën
angleze. Portofoli përfshin udhëzime specifike për të përfituar nga ai sa më shumë
në procesin mësimor. Për mësimdhënien e gjuhës angleze,portofoli ka përfitime të
vecanta. Duhet kohë që të integrojme metodën e portofolit në kurrikulën ekzistuese
të gjuhës së huaj. Ata mund të shërbejnë si një sfidë për nxënësit e përparuar dhe
mund të veprojë si një ndihmë shtesë në mësimnxënien e gjuhës së huaj dhe jo si
pengese dhe calim për nxënësit e nivelit të dobët. Ata mund të përdoren si një mjet
për të ndihmuar mësuesit të planifikojnë kërkesat e kurrikulës kombëtare të gjuhës
angleze për semestrin. Ata mund të përdoren dhe me tekstet qe kanë dhe materialet
që kërkon mund të sigurohen lehtë. Ka edhe disavantazhe si psh portofoli harxhon
shumë kohë dhe është e vështirë të punosh me grupe të mëdha nxënësish por synimi
është të paraqesë avantazhet e portofolit. Për vlerësimin e portolit shumë mesues
përdorin disa rubrika ose tabela të cilat paraqesin notën.Disa mësues paraqesin disa
rubrika të modifikuara për ushtrime të korrigjuara nga shoket. Psh ne gramatikë
do të marrësh notën 10 nëse nuk ke asnje gabim, 9 me gabime minimale dhe deri
ne notën 4. Kur të punosh me portofol është e rendësishme që nxënësit të dinë se
si të përparojnë dhe si të arrĳnë nivelet e dëshiruara.Notat dhe vlerësimet duhet
të jenë një proces transparent.Rubrikat duhet të sigurojnë informacion efektiv.Hapi
tjetër është si të përgatisim nxënësit për procesin. Ti pyesësh ata nëse kanë përdorur
portofol më pare. Gjërat më të rëndësishme për nxënësit janë të kuptojnë si të mbajnë
një portofol, konceptet e vetvlerësimit e vetëkorrigjimit, procesin e vlerësimit që
përdor mesuesi.
Nga ky studim arrita të hulumtoj qe aplikimi i dosjes ka shumë përfitime.Përdorimi
i portofolit ka përfitime për nxënësit dhe mësuesit. Për nxënësit motivimi është
aspekti i parë për tu diskutuar, duke vazhduar me mësimnxënien e vetëdrejtuar
dhe praktikën vetkorrigjuese. Portofoli dhe materialet e tĳ shërbejnë si dëshmi
për progresin e vërtetë të nxënësit,duke siguruar një gjykim për nxënësin dhe që
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vlen për nxënësin,mësuesin,prindërit dhe administratën e shkollës. Shumë mësues
e shohin motivimin si përfitimin kryesor të portofolit. Zotërimi apo përgjegjësia e
nxënësit për të mësuar është fokusi i punës së portofolit përderisa i lejon nxënësit
të nxjerrin në pah cfarë ata mendojnë si pikat e forta dhe gjithashtu për të parë dhe
për tgë treguar si si zhvillohen aftësitë e tyre. Në një farë mënyre nxënësit marrin
përgjesine e të mesuarit nëpërmjet përcaktimit të objektivave dhe vetëpërzgjedhjes
së punës së tyre. Të mësuarit e pavarur dhe të vetdrejtuar është pjesë e kurrikulës
kombëtare shqiptare mund të jetë e vështirë të integrohet në klasat e ghuhës së
huaj vecanërisht për mësuesit që janë të angazhuar me një tekst cilësor dhe duan
të mbulojnë sa më shumë të jetë e mundur prandaj portofoli e lejon këtë përderisa
nxënësit praktikojnë vetëpërcaktimin e objektivave dhe ruajnë artikujt e tyre dhe
reflektojnë vetëpërcaktimin e objektivave dhe ruajnë artikujt e tyre dhe reflektojnë
mbi këto punime dhe përzgjedhin punën e tyre më të mire.
Portofoli ka përfitime edhe për mësuesit gjithashtu. Procesi i portofolit i lejon
mësuesit të shumëfishojnë përvojën ë nxënësve në klasë ,duke lëvizur nga cfare
mund të quhet një pervojë e mërzitshmë ku fokusi i vetëm i klasës është përgatitja e
nxënësve për provime të standartizuara. Portofoli gjithashtu siguron një link midis
kurrikulës apo programit me vlerësimin. Portofoli siguron nje lidhje natyrale midis
kurrikulës apo programit dhe vlerësimit. Kjo është e rëndësishme me cdo grupmoshë
por vecanërisht e aplikuar me motivimin e nxënësve të shkollës së mesme por
nxënësit e gjithë niveleve përballen me pikat e tyre të forta dhe të dobëta dhe me
progresin e tyre lidhur me lëndën. Si nxënësit ashtu edhe prindërit u shprehën se për
dosjen si një element pozitiv në mënyren e angazhimit të nxënësit dhe në mënyrën
e vlerësimit si një mënyrë shumë e saktë dhe tepër efikase duke qenë se është një
vlerësim i nxënësit gjatë gjithë vitit duke parë angazhimin dhe zhvillimin e tĳ hap
pas hapi.
Rekomandime
Nga analiza e të dhënave të marra nga intervista apo dokumentacione sot mësuesit
përballen me kërkesa dhe udhëzime të reja.Mësuesit duhet të përgatisin nxënësit
për provime të standartizuara që kërkojnë një program shumë të fokusuar dhe në të
njejtën kohë ata duhet të rrënjosin në mëndjët e nxënësve të menduarin kritik, aftësitë
jetësore dhe prodhimin krĳues . Portofoli e vendos mësimnxënien në një kontëkst të
përpjekjeve gjatë gjithë kohës të cilat janë të barazuara me sukses dhe kështu duke
e bërë procesin e mësimnxënies më të disponueshëm për nxënësit.Qëllimi kryesor
është të bindim mësuesit e gjuhës angleze të përdorin portofolin në klasat e tyre dhe
të përshkrujmë se pse është e vlefshmë kjo përpjkje.
Unë rekomandoj:
Të gjitha departamentet lëndore në shkollën e mesme të përgjithshmë
“Skënderbeu”të diskutojnë së bashku për aplikimin e dosjes në të gjitha lëndët
mësimore pasi është një celes suksesi për një mësimdhenie dhe nxënie efikase.
Të gjitha departamentet lëndore në shkollën “Skenderbeu”të gjejnë mënyra
alternative për të ndarë me njëri-tjetrin eksperiencat e hartimit të dosjes e mënyrës
së vlerësimit etj.
Drejtoria e shkollës të organizojë seanca trajnuese/informuese mbi përvojen
e krĳuar nga mësueset e shkollës por edhe të japë mundësinë e bashkpunimit me
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shkollat e tjera në mënyrë që dosjet të jenë shëmbull ndërkombëtar si arritje e nivelit
të nxënësve ne shkallë kombëtare.
Dëshiroj ta mbyll këtë studim rasti me këtë paragraf.Nuk do ta harroj kurrë herën e
parë që kam përdorur Portofolin e Gjuhës Angleze me nxënësit e mi.Në fillim dukej
sikur të gjithë ishin pjesë ë një eksperimenti të arsimit dhe edukimit të cuditshëm
kur nxënësit provonin aktivitete dhe ushtrime te reja dhe pati mundësinë të mësoja
nëpërmjet një metode të huaj.Megjithatë ndërsa koha kalonte,portofoli u bë i
natyrshëm dhe i zakonshëm dhe një ditë kur nxënësit nuk shtonin gjë në portofolin
e tyre dukej sikur ora e mësimit ishte më pak e plotësuar.Kur mbaroi dhe kursi ne
e kuptuam se kishim arritur më shumë se mund të arrin im pa portofolin .Nxënësit
kishin të regjistruar dhe dokumentuar suksesin e tyre dhe e shfaqnin krenarisht
këtë sukses prindërve dhe shokëve.Në këtë kontekst mësimi i anglishtes është bërë
i rëndësishëm dhe terheqës edhe në vende kur nuk flasin anglisht .Prandaj duhet të
provoni të paraqisni portofolet në klasat tuaja dhe të përtasni elementet e sugjeruara
si psh rubrikat e vlerësimit .
Mendoj që ky punim të vlejë si pikënisje për të përdorur portofolet.
Referenca
Bardhyl Musai, Metodoligjia e mësimdhënies ,Tiranë 2003,faqe 273.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Kurrikula kombëtare e gjuhës angleze ,fq 49-94.
Jeremty Harmer, The Practice of English Language Teaching,Harloë ,Longman 2001.
Elisabeth A Herbert , The Poëer of Portfolios:What children Can Teach us about Learning and
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Të dhëna nga intervistat.
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Përdorimi i Internetit nga fëmĳët dhe rreziku qësjell përdorimi i tĳ
Liri Biti
Shkolla 9-vjeçare “ Koli Sako” Divjakë
Abstrakt
Zhvillimi i teknologjisë dhe i ekonomisë gjithashtu sjell nje qasje më të madhe te
fëmĳve ndaj përdorimit të Intermetit.Fëmĳët kanë paisje teknologjike që bëjnë të
mundur qasjen në teknologji.
Natyrshëm lind pyetja cilat janë rreziqet ndaj te cilave ekspozohen fëmĳët dhe si ti
parandalojmë ato.
Kemi zhvilluar një pyetësor me 50 nxënës nëshkollë , nëpërmjet tĳ do te evidentojmë
disa prej fakteve dhe problematikave te hasura në jetën e përditshme në shkollën
tonë.
Ky pyetësor nuk luan vetem rol evidentues por edhe si një bazë për tu përdorur në
takimet me prindërit ne orët edukative në shkollë, si bazë për informim të tyre për
edukimin dhe mbrojtjen e fëmĳve nga rreziqet në internet.
Bazuar dhe në thënien e Sean Parker një prej krĳuesve të Facebook në 2004: Ne kemi
krĳuar një monstër;Zoti e di se cfarë po I bën ai trurit të fëmĳve tanë .
Ne si edukatorë duam të kryejme misionin tone dhe të luajmë një rol informues e
edukues ndaj nxënësve e kolegëve, si edhe ndaj prindërve.
Hyrje
Sipas Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmĳëve, fëmĳët kanë të drejtë
themelore “të drejtën për zhvillim” dhe “të drejtën për mbrojtje nga ndikimet e
rrezikshme”.
Nisur nga kjo fëmĳet kanë qasje në teknologji për t’u informuar, për te kryer detyra
e projekte , por njëkohesisht ata janëte ekspozuar edhe ndaj rreziqeve.
Ajo me të cilën fëmĳet ndeshen kryesisht janë krĳimi i profileve te rreme, aksesimi
i rrjeteve duke deklaruar moshë mbi 18 vjeç, pornografia, krĳimi i problemeve
psikologjike nga perdorimi i lojërave onlinë, kontakti me persona të panjohur,
cyberbullizmi, publikimi i të dhënave personale si vendbanimi, shkolla, foto,varësia
nga Interneti. Të dhënat e fëmĳve dhe jo vetëm , mund tëkeqpërdoren , si psj rasti I
fundit në Facebook me Cambridge Analitica.
Ky sondazh shërben jo vetëm për qëllime studimi por I shërben punës së përditshme
për të ndërgjegjësuar prindërit dhe fëmĳët për rreziqet potenciale nga Interneti
krahas dobive të tĳ.
Referuar sondazhit në një grup me 50 nxënës marim rezultate si më poshtë:
1.
A e keni përdorë ndonjëherëInternetin ?
100% - Po
2.
Nëse po, sa shpesh e keni perdorur?
a)
Rrallë-6%
b) 1 herë në javë-4%
30%
d) cdo ditë- 60%
Vërehet një përdorim në masën 60 % i Internetit cdo ditë.
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Jo- 0%
c) 2-3 herë në javë-

3.
Sa orë në ditë e përdorni mesatarisht Internetin?
a)24%- 30min deri 1h
b) 20%- 1-2hc) 24%- 4-6h d)22%- 3h
e)4%- 24h
f) 4%- 10h
g)2%- 8h
Vërëhet përdorim me kohëte zgjatur i Internetit sipas rezultateve më sipër.

4.
Për çfarë e përdorni internetin?
a)rrjete sociale- 18%
b) skype- 4%
c) lojëra-0%d)mësim- 34%
16%- a+b+c+d
10%- a+d
10%-c+d
6%-a+c
4%-b+d
2%-c+d
Një vend të konsiderueshëm ze përdorimi i rrjetevesociale , ose i kombinuar me
lojërat perveç mësimit.
5.
A keni facebook?
PO -50%
JO- 50%
Fëmĳët në masën 50% kanë Facebook , ku realisht nuk duhet të kishin për shkak
të moshës së rregjistrimit në këtë rrjet social prej 18 vjeç, pra ata kanë deklaruar të
dhëna të rreme një shkelje e etikës.
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6.
A keni më shumë se një llogari në Facebook?
Po-16%
Jo-84%
Fëmĳët kanë më shumë se një profil në masën 16 %.

7.
A perdorni rrjete te tjera sociale përvec facebook si p.sh instagram apo
twitter?
PO-72%
JO-28% nuk përdorin asnjë lloj rrejti social

(Nga 50 nxënës vetëm 36 i përdorin rjetet sociale dhe këta përbëjnë vetëm 72%.Të
dhënat më poshtë do përfshĳnë vetëm këta 31 nxënës ose 72%)
1.
Për çfarë i perdorni rrjetet sociale?
Hedhja e fotove të fëmĳve në Internet është rrezik potencial për fëmĳët.
84%- për të biseduar me miq/të afërm
12%- për të biseduar me miqtë që kanë/ për të hedhur foto ose video
4%-për të kaluarkohën e lirë/ për lojra/ video
2.
Ne çfarë moshe keni hapur për herë të parë facebook-un/instagramin?
35%-13vjeç 18%-14 vjeç
18%-11vjeç 18%-10vjeç
6%-12vjeç 5%-9vjeç
Mosha e hapjes së facebook është nën 18 vjeç, kryesisht 13 vjeç, por nuk përjashtojmë
as moshën 9 vjeç.
3.
A janë në dĳeni prindërit për përdorimin e ketyre rrjeteve sociale?
PO-72%
JO-0%
Prindërit kanë dĳeni për hapjen e facebook prej fëmĳve.
4. Miqtë që keni në Facebook i keni tëgjithë te njohur apo keni dhe persona të cilët
nuk i njihni?
PO-81%
JO-19%
Në masën 19 % femĳët nuk njohin të gjithe “ miqtë “ në facebook ose kontaktet e tyre.
5.
Keni marrë mesazhe kërcënuese/ofendime apo sharje nëpërmjet facebook-ut
apo rrjeteve të tjera sociale që përdorni?
PO-7%
JO-83%
Përdorimi I rrjeteve sociale I ka ekspozuar fëmĳët ndaj kërcënimeve, ofendimeve ,
duke nxitur cyberbullizmin.
6.
A ju ka ndodhur që dikush të cilin nuk e njihni të këmbëngul t’ju takojë,t’ju
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kërkoj numrin e tel apo adresën tuaj?
PO-9% (këtu përfshihen edhe shokë klase ose nga klasa të tjera që këmbëngulin
për numrin e telefonit)
JO- 81%
Ndodh që fëmĳët janë në presionin e marjes së të dhënave tëtyre .
7.
Nese po si keni vepruar?
42%- ja kanë dhënë vetëm personave të njohur
29% -si kanë kthyer përgjigje
29% -i kanë bërë bllok
Ky rast tregon një ndërgjegjësim për heshtje, bërjen bllok , por nuk ka ndërgjegjësim
për raportim psh tek Alo 116.
8.
Ju ndodh te futeni në facebook vonë natën dhe si rrjedhoj të flini vonë?
PO - 69%
JO - 31%
Masa 69% e përdorimit të facebook në orët e vona të natës është një shifër që duhet
të verë në lëvizje prindërit
9.
A mendoni se ndikon përdorimin i rrjeteve sociale në rezulatet e ulta në
mësime?
PO – 47%
JO – 53%
Nxënësit e kuptojnë që përdorimi I rrjeteve sociale ndikon në rezultatet e tyre në
mësime.
10.
A ju ka nodhur te klikoni mbi linke të cilët nuk janë të përshtatshëm për
moshën tuaj?( të shikoni foto, video të papërshtatshme)
PO – 25%
JO – 75%
Përdorimi I rrjeteve sociale sjell hapjen në mënyre të pavullnetshme të fotove e
videove të papërshtatshme për fëmĳët.
15.
Jeni përdorues te nje rrjeti social sepse:
a)Kanë edhe shokët tuaj-25%
b) Është tendencëte kesh një të tillë
c)
Thjesht dëshire pa u ndikuar nga askush -22%
d)
Keni dëshirëte publikoni fotot dhe aktivitetin tuaj të përditshëm
e)
Doni të merni like nga shokët
f)
Të luani lojëra a) pa pagesë b) me pagesë -14%
28% - të gjitha alternativat
11% - a+d+e
16.
Mendoni se keni bërë mirë që jeni përfshirë në një rrjet të caktuar social?
PO -75%
JO - 14%
11%- të dyzuar
Fëmĳët e konceptojnë si pozitiv qasjen në një rrjet social
17. Cilat mendoni se janë rreziqet e përdorimit të internetit?
72% - mendojnë se rreziqet e internetit janë disa si: Kërcënime/tallje/varësi; rënie
nga mësimet; keqpërdorim i të dhënave; komunikim me të panjohur; lodhje e trurit/
pagjumësi; informacione të papërshatshme; largim nga jeta reale
19%- mendojnë se nuk ka asnjë rrezik në përdorimin e internetit
9%- mendojnë se të bllokohet telefoni
Vërejmë se nxënësit në masën 72% I kuptojnë rreziqet që vĳnë nga Interneti.
Shënim: Duhet të theksoj faktin se 28% të nxënësve që nuk përdornin rrjetet sociale
ishin vajza, por disa prej tyre pë
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Rekomandime
•Ndërgjegjësimi i prindërve lidhur me rrezikun dhe sigurinë e fëmĳëve në internet
duhet të rritet. Kjo mund të bëhet me rritjen e njohurive për llojet e rreziqeve që
fëmĳët e tyre mund të hasin gjatë qëndrimit online.
• Edukimi dhe ndërgjegjësimi i mësuesve në lidhje me sigurinë në internet që do të
rezultonte në edukimin e fëmĳëve për përdorim të sigurt të internetit nëpër shkolla.
• Politikë-bërësit duhet të sponsorojnë më shumë hulumtime rreth përdorimit të
internetit, sigurisë online dhe rreziqeve që lidhen me përdorimin e internetit.
• Industria duhet të ofroj më shumë mbështetje programeve dhe aktiviteteve për
sigurinë në internet dhe për të mbrojtur fëmĳët në internet, duke ofruar mundësi
filtrimi, bllokimi, raportimi, përmes të ashtuquajturve ‘Parental Control’ dhe
‘Technical tools’.
• Më shumë ndihmë duhet tu ofrohet fëmĳëve dhe prindërve lidhur me njohuritë e
duhura për të bërë bllokimin e përmbajtjeve të padëshiruara që shfaqen aksidentalisht,
për shembull, fotografitë, filmat apo videot me përmbajtje të papërshtatshme për
moshën e tyre.
• Fëmĳët duhet të informohen lidhur me rreziqet e mundshme nga Interneti . Më
shumë përgjegjësi në këtë aspekt duhet të marrin prindërit dhe mësimdhënësit.
Referenca
1989 Konventa e te drejtave te fëmĳve. OKB.
2017 Sean Parker on Facebook: We created a monster.New York Post.
Siguria e fëmĳve nëIntenet . Save the children.
2014 Siguria e fëmĳve online .World vision.
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Politikat për personat që jetojnë me HIV/AIDS
Anisa Aliaj
Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtĳ artikulli është të evidentojë dhe të përshkruajë politikat për personat
që jetojnë me HIV/AIDS në vendin tonë .
Objektivat
1. Të evidentojë HIV/AIDS si një epidemi botërore .
2. Të shohim situatën e personave që hetojnë me HIV/AiDS në vendin tonë .
3. Të evidentojmë politikat që ka vendi jonë për personat që jetojnë me HIV/AIDS
4. Të shohim bazat e stigmës dhe përjashtimit për PJHA
5. Të theksojmë rëndësinë e mbështetjes sociale për këta persona .
Hyrje
HIV/AIDS në Shqipëri
Rasti i parë i personit të infektuar me HIV në Shqipëri u diagnostikua në maj 1993
nëpërmjet një kontrolli rutinë të gjakut (Harxhi, Dragoti et al., 2005). Shqipëria ende
pretendon nivelin më të ulët të prevalencës së HIV/AIDS, megjithëse kjo është rritur
në vitet e fundit. Gjithsesi tendenca e infektimit me HIV po rritet dhe vlerësimet
tregojnë një numër të lartë të rasteve të padiagnostikuara.
Në bazë të të dhënave të mbledhura nga ISHP, deri në Nëntor 2015, janë rregjistruar
870 raste të raportuara me HIV/AIDS në Shqipëri. Të dhënat ekzistuese dëshmojne
se në Shqipëri nuk ka epidemi të gjeneralizuar apo të përqendruar të infeksionit HIV
. Bazuar në të dhënat aktuale, Shqipëria vĳon të mbetet një vend me prevalencë të
ulët të infeksionit HIV. Nga përllogaritjet rezulton se prevalenca e HIV-it në vendin
tonë është 0.03 % dhe incidenca është 0.003%, Nëntor 2014 (popullata sipas INSTAT
2014 ). Ndonëse prevalenca e infeksionit HIV është e ulët, vihet re një tendencë
në rritje e numrit të rasteve të reja në vitet e fundit. Numri i personave që kanë
rezultuar HIV pozitive për vitin 2015 (Nëntor 2015) është 87 persona, ku midis tyre
raportohet edhe një fëmĳë, ndërsa numri total i fëmĳëve të infektuar shkon ne 40.
Të dhënat e mbledhura dhe të raportuara vĳnë nga testimet për shkak të sëmundjes,
testimit të dhuruesve të gjakut dhe testimet vullnetare, të cilat pavarësisht rritjes së
tyre vazhdojnë të jenë të ulëta. Të gjitha këto flasin vetëm për problemin por është e
vështirë të njohësh shkallën e përhapjes së tĳ pa patur studime të tjera apo vlerësime.
Përsa i përket shpërndarjes së rasteve HIV pozitive sipas gjinisë 70% ( 613raste) e
tyre jane meshkuj dhe 30% (257 raste) janë femra. Gjatë vitit 2015 janë raportuar 63
meshkuj dhe 24 femra të diagnostikuara me HIV/AIDS. Femrat e infektuara në pjesën
më të madhe të rasteve janë dignostikuar në cift, pra gjatë ndjekjes epidemiologjke
kur partneri ka rezultuar pozitiv. Nga 87 rastet e reja të diagnostikuar gjatë vitit
2015, 88% e tyre janë paraqitur pranë Shërbimit Infektiv për ndjekje të mëtejshme,
63% kanë paraqitur CD4 më të ulët se 350 cka flet për një diagnozë të vone; dhe 50%
e atyre që ju është ofruar kujdes dhe trajtim kanë paraqitur CD4 më të ulët se 200,
tregues ky i një niveli të lartë të diagnozës shumë të vonë, pra pothuajse gjysma prej
tyre janë diagnostikuar në stadin AIDS. Një pjesë e këtyre pacientëve mund të kenë
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qenë të infektuar prej vitesh pa shfaqur simptoma. Për pasojë, këta persona mund
të kenë qenë të infektuar, pa e ditur, edhe mund te kenë infektuar partnerët e tyre
gjatë një periudhe kohe relativisht të gjatë. Efekti i mundshëm i shumëfishtë i kësaj
situate, po të kemi parasysh se secili person mund të ketë pasur disa partnerë, është
shumë i rëndësishëm dhe hedh dritë mbi nevojën e ngutshme për ta diagnostikuar
infeksionin qysh në fazat e hershme të tĳ.
Rruga seksuale e transmetimit të virusit HIV vazhdon të predominojë në vendin tonë,
e cila konstatohet në 94 % të rasteve; nën rruga heteroseksuale dhe homoskesuale
përbën përkatësisht 82.3 % dhe 11.6 % sipas të dhënave kumulative (1993- Nëntor
2015) në momentin e zbulimit për herë të parë të statusit HIV pozitiv të personit
pavarësisht se shpesh është e vështirë të diskutohet për shkak të rezervave që
ekzistojnë për të zbuluar nëse kryejnë ose jo marrëdhenie homoseksuale. Transmetimi
vertikal ose nga nëna e infektuar te fëmĳa përbën 3.6% të totalit, ndërsa nëpërmjet
transfuzioneve të gjakut ose nënprodukteve të tĳ janë infektur 1.4%. Vetëm 0.6% e
rasteve i përkasin grupit të përdoruesve me injektim por nuk është vërtetuar se e
kanë marrë këtë infeksion nëpërmjet shkëmbimit të shiringave. Ndërsa në 0.5 % të
totalit rruga e transmetimit është e papërcaktuar. Transmetimi nga nëna te fëmĳa
është hasur në 31 raste (1 rast në vitin 2015).
Shpërndarja sipas grupmoshave tregon se në vendin tonë predominon grupmosha
35-44 vjec (30,8%), e ndjekur nga grupmosha 25-34 vjec (28.3%) që është një
grupmoshë seksualisht aktive. Grupmosha 45-54 vj. zë 16.6%, të rinjtë 16-24 vjec
përbëjnë 9.04%, 55-64 vjec përbën 8.3% të totalit të rasteve të infektuara me HIV
kurse fëmĳët (0-15 vj.) përbëjnë 4.6%. Një përqindje më të ulët paraqet grupmosha
mbi 65 vjec, në vlerën 2.3%.
II. Mjekimi/terapia antiretrovirale per personat qe jetojne me HIV/AIDS
Mjekimi me ARV u ofrohet falas personave që jetojnë me HIV/AIDS në Shqipëri që
prej vitit 2004, dhe deri në Nëntor 2015, numri i personave të trajtuar me këtë terapi
është 408 ( 392 të rritur dhe 16 fëmĳë). Bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore aktuale
të MSH dhe FSKSH, personat që jetojnë me HIV/AIDS (PJHA) mund të marrin kujdes
shendetsor në të njëjtën mënyrë si edhe pjesa tjetër e popullatës. Megjithatë, këto
persona nuk i marrin këto shërbime shëndetsore, (tek mjeku i familjes apo specialisti
në zonën ku jetojnë) për shkak të frikës nga qëndrime dhe sjellje të mundshme
diskriminuese dhe stigmatizuese të personelit mjeksor në këto insititucione kundrejt
tyre.
Këto të dhëna dhe informacione vĳnë si nga pacientët ashtu edhe nga studimet e
ndryshme që janë bërë në këtë fushë dhe tregojnë nevojën imediate të trajnimit të
personelit shëndetësor në lidhje me HIV/AIDS. Fillimi, aplikimi dhe monitorimi
i terapisë me ARV bëhet në bazë të një udhëzuesi të miratuar të Departamentit/
Shërbimit të Sëmundjeve Infektive dhe Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë.
Monitorimi i terapisë dhe i efekteve anësore bëhet përmes kontrolleve rutinë si dhe
ekzaminimeve të ndryshme laboratorike, përfshirë matjen e niveleve të CD4, çka
ndihmon në monitorimin më me saktësi të ecurisë së terapisë.
Gjithashtu, prane ISHP-së dhe pranë Lab. Mikrobiologjik QSUT përveç testimit
konfirmues per HIV kryhet matja e nivelit të ngarkesës virale për infeksionin HIV.
Por në këtë drejtim problem mbetet mbulimi gjatë gjithë vitit me këto shërbime,
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diagnostikimi si dhe bashkëpunimi më i mirë midis institucioneve. Klinika
Ambulatore për personat me HIV/AIDS pranë QSUT-se është hapur me mbështetjen
e Fondit Global në fund të vitit 2007. Klinika ofron shërbime në fushat e terapisë
ARV, monitorimit të saj, mbështetjes psikosociale, këshillimit dhe testimit vullnetar
për HIV/IST. 629 persona janë kartelizuar pranë kësaj klinike deri në Nëntor 2015
(duke perfshirë dhe vdekjet ).
III. Kuadri ligjor kombëtar
Në legjislacionin shqiptar një rëndësi e veçantë i është kushtuar njohjes dhe
garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si një nga shtyllat e shoqërisë
së qytetëruar bashkëkohore. Të drejtat e njeriut sot njohin një dimension të gjerë
respektimi universal dhe efektiv jo vetëm nëpërmjet shpalljes së tyre në akte
themelore kombëtare por edhe nëpërmjet institucionalizimit të tyre në shkallë
ndërkombëtare. Dispozitat ligjore të parashikuara në aktet ndërkombëtare aplikohen
nëpërmjet zbatimit direkt të normave ligjore të parashikuara në aktet ndërkombëtare
ose nëpërmjet angazhimeve të marra për adoptimin e këtyre normave si pjesë e së
drejtëssë brendshme.
Legjislacioni shqiptar përfshin një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore, strategji
kombëtare, aderim dhe ratifikim konventash, të cilat rregullojnë fushën e të drejtave
të njeriut, shëndetësisë, shërbimit social, luftën kundër përhapjes së sëmundjeve
ngjitëse (HIV/AIDS).
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta e Shqipërisë (1998) në nenet 15 dhe 18 garanton barazinë e të gjithë
shtetasve para ligjit dhe ndalon diskriminimin e padrejtë. Të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe
qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. Askush nuk mund të diskriminohet
padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare
a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.
Në nenin 55 Kushtetuta sanksionon të drejtën e shtetasve për të gëzuar në mënyrë
të barabartë kujdesin shëndetësor shtetëror. Shërbimi shëndetësor në Shqipëri
rregullohet me Ligjin nr. 3766, datë 17.12.1963 “Për kujdesin shëndetësor” me
ndryshimet që ka pësuar më vonë me Ligjin nr. 7718, datë 03.06.1993, dhe me Ligjin
nr. 7738, datë 21.07.1993. Ligji parashikon organizimin e shërbimit shëndetësor
në institucione të ndryshme shtetërore e private. Sipas ligjit, kujdesi shëndetësor
shtetëror sigurohet nëpërmjet edukimit shëndetësor, kontrollit dhe masave
profilaktike të përgjithshme dhe të veçanta si dhe nëpërmjet institucioneve përkatëse,
diagnostikimit, mjekimit dhe rehabilitimit të të sëmurit, etj.
Ligji për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it
Ligji nr. 9952, datë 14.07.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it”
parashikon rregullat për parandalimin dhe kontrollin në marrjen e masave për HIV/
AIDS-in, kujdesin, trajtimin dhe mbështetjen për personat që jetojnë me HIV/AIDS,
pa asnjë lloj diskriminimi. Ky ligj e konsideron si akt të ndaluar stigmatizimin dhe
diskriminimin e një personi që jeton me HIV/AIDS. Ministria e Shëndetësisë është
institucioni kryesor përgjegjës për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.
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Ministria e Shëndetësisë bashkërendon punën me ministritë dhe institucionet e tjera
përgjegjëse, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.
Ligji parashikon detyra edhe për njësitë e qeverisjes vendore, të cilat duhet të
përfshĳnë në veprimtarinë e tyre marrjen e masave dhe shërbimeve për parandalimin
dhe kontrollin e HIV/AIDS-it. Në ligj parashikohen një sërë të drejtash dhe detyrimesh
që kanë personat që jetojnë me HIV/AIDS.
Të drejtat e personave që jetojnë me HIV/AIDS
Personat që jetojnë me HIV/AIDS gëzojnë të drejta si, e drejta për:
1.kujdesin shëndetësor,
2.barnat për mjekim, ambulator ose spitalor, falas në institucionet shëndetësore
publike; 3.arsimimin në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, publik ose privat;
4.punësimin, në përshtatje me kërkesat e vendit të punës;
6.konfidencialitetin për infektimin e tyre me HIV/AIDS;
7.refuzimin e trajtimit dhe të ekzaminimit mjekësor, kur janë duke marrë trajtim të
plotë për AIDS;
8. integrimin në komunitet dhe shoqëri; transportin falas për në qendrat e trajtimit
dhe të kujdesit; të drejta të tjera, të parashikuara nga ky ligj dhe ligje të tjera në fuqi.
Detyrimet e personave që jetojnë me HIV/AIDS
Personat që jetojnë me HIV/AIDS kanë disa detyrime,
1.si zbatimin e masave për parandalimin dhe transmetimin e HIV-it te persona të tjerë;
2.informimin për rezultatin e testimit HIV-pozitiv të bashkëshortit/bashkëshortes
ose bashkëjetuesit/bashkëjetueses;
3/detyrime të tjera, të parashikuara nga ky ligj dhe ligje të tjera në fuqi.
Ligji parashikon edhe një sërë aktesh të ndaluara që kanë të bëjnë me mosdiskriminimin
e personave që jetojnë me HIV/AIDS, mosdetyrimin për kryerjen e testimit, me
përjashtim të rasteve të përmendura në ligj, ruajtjen e konfidencialitetit, etj.
Ligji për shëndetin riprodhues Ligji Nr. 8876, datë 4.4.2002, “Për shëndetin
riprodhues” rregullon organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha
veprimtarive që zhvillohen në fushën e shëndetit riprodhues, në institucionet
shëndetësore private dhe publike, mbron të drejtat riprodhuese të individit e të çiftit
dhe siguron që të drejtat riprodhuese të çdo individi të mbrohen në përputhje me
ligjet dhe politikat kombëtare e me parime të tjera të njohura ndërkombëtare.
Kujdesi për shëndetin riprodhues përfshin një tërësi metodash, teknikash dhe
shërbimesh shëndetësore që ndikojnë mbi shëndetin riprodhues të njerëzve,
duke parandaluar dhe zgjidhur problemet e tyre,si problemet që kanë të bëjnëme
parandalimin dhe trajtimin për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, HIV/
AIDS; shërbime referimi për planifikimin familjar, sëmundjet seksualisht të
transmetueshme, përfshirë HIV/AIDS; kontrollin dhe mjekimin e sëmundjeve
ngjitëse seksualisht të transmetueshme HIV/AIDS; etj.
Ligji për shëndetin publik.
Ligji Nr. 10 138, datë 11.5.2009, “Për shëndetin publik” ka si qëllim mbrojtjen e shëndetit
dhe promovimin e jetesës së shëndetshme të popullatës në Republikën e Shqipërisë,
përmes veprimeve të organizuara, ndikimi i të cilave shpërndahet, në mënyrë të
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barabartë, në të gjitha grupet e popullatës. Ligji shëndetit publik parashikon krĳimin
e strukturave përgjegjëse dhe marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së
HIV/AIDS.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë
Ligji Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” ka për detyrë të
mbrojë pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e territorit të tĳ, dinjitetin e njeriut, të drejtat
dhe liritë e tĳ, rendin kushtetues, pronën, mjedisin, bashkëjetesën dhe mirëkuptimin
e shqiptarëve me pakicat kombëtare, si dhe bashkëjetesën fetare nga veprat penale,
si dhe parandalimin e tyre.
Në nenin 96 të Kodit Penal parashikohet masa e dënimit në rastet e mjekimit të
pakujdesshëm e të sëmurëve nga ana e mjekut ose e personelit tjetër mjekësor, si dhe
moszbatimi i terapisë ose i porosive të mjekut nga personeli mjekësor apo farmacist,
kur ka shkaktuar dëmtimin e rëndë të shëndetit, ka rrezikuar jetën e personit ose ka
shkaktuar vdekjen e tĳ, kur ka shkaktuar infektimin e të sëmurëve me infeksionin
HIV/ AIDS, dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet.
Ligji për shërbimin e transfuzionit dhe kontrollin e gjakut, produkteve të tĳ dhe
transplatimeve.
Ligji Nr. 8032, datë 16.11.1995 “Ligji për shërbimin e transfuzionit dhe kontrollin e
gjakut, produkteve të tĳ dhe transplatimeve” ka për qëllim garantimin e sigurisë
për të gjitha manipulimet që lidhen me gjakun, produktet e tĳ dhe transplantet.
Sipas këtĳ ligji, gjaku që del pozitiv nga ekzaminimet nuk duhet të përdoret për
transfuzion ose për fabrikim të produkteve të gjakut. Personi që kryen marrjen e
gjakut duhet të informojë menjëherë dhuruesin për rezultatet e ekzaminimeve.
Informimi i dhuruesve që rezultojnë seropozitiv për infeksionin HIV/AIDS bëhet
nga personat e caktuar për këtë qëllim.
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 113, datë 17.2.2011 “Për parandalimin e
transmetimit të HIV/AIDS-it dhe për kujdesin, këshillimin dhe trajtimin e personave
që jetojnë me HIV/AIDS në institucionet e arsimit, të riedukimit, institucionet e
trajtimit mjekësor, institucionet rezidenciale të përkujdesit social, burgjet dhe vendet e
paraburgimit.” Ky vendim parashikon: ofrimin në mënyrë të barabartë të programeve
të parandalimit dhe të kujdesit për personat që jetojnë me HIV/AIDS, me ato për
personat e painfektuar; konfidencialitetin, mosstigmatizimin e mosdiskriminimin e
personave që jetojnë me statusin e HIV/AIDS-it; mospërjashtimin e personave që
jetojnë me HIV/ AIDS nga rrjeti i institucioneve të arsimit, institucionet e trajtimit
mjekësor, institucionet rezidenciale të përkujdesit social, për shkak të statusit të
tyre HIV/AIDS; personat me status HIV/AIDS trajtohen në një mënyrë të drejtë, të
përshtatshme dhe humane.
Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe reduktimin e dhunës me bazë gjinore
e dhunës në familje 2011-2015 parashikon monitorimin dhe analizën se sa ndikim ka
pasur legjislacioni i barazisë gjinore dhe kundër diskriminimit, ç’mospërputhje janë
evidentuar dhe si janë trajtuar ato për të siguruar që zbatimi i këtĳ legjislacioni të
çojë në eliminim efektiv të diskriminimit kundër grave, sidomos grave që u takojnë
grupeve të disavantazhuara (gratë e minoriteteve etnike dhe gjuhësore, gratë me
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aftësi të kufizuara, gratë e moshuara, gratë që jetojnë në zonat rurale ose në zona të
largëta, gratë emigrante, gratë që jetojnë me HIV/AIDS, dhe gratë që diskriminohen
mbi bazën e orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor). Përmirësimin e edukimit
seksual të djemve dhe vajzave adoleshente, për parandalimin e shtatëzanive të
padëshiruara të hershme, kontrollit për parandalimin e infeksioneve seksualisht të
transmetueshme, përfshirë HIV/AIDS.
Strategjia kombëtare për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së HIV/AIDS
në Shqipëri në vitet 2004-2010 vë theksin në masat që duhet të ndërmarr shteti me
qëlllim që ta mbajë Shqipërinë një vend me përhapje të ulët te HIV/AIDS. Strategjia
parashikon një sërë masash parandaluese e ndërgjegjësuese dhe masa trajtimi për
grupet më të rrezikuara.
Kodi i praktikës së IlO mbi HIV/AIDS dhe botën e punës .Kodi na ndihmon në
parandalimin e përhapjes së epideemisë , pakësimin e pasojave të saj mbi punëtorët
dhe familjet e tyre dhe ofrimin e mbrojtjes sociale për të ndihmuar në përballimin e
sëmundjes . Ai përmban parimet kryesorë , si psh . njohjen e HIV/AIDS si një cështje
e lidhur me vendin e punës , mosdiskriminimin në punësim , barazinë gjinore ,
ekzaminimin dhe konfidencialitetin , dialogun social , parandalimin , kujdesin dhe
mbështetjen , si bazë për të trajtuar epideminë në vendin e punës .
IV. Aktivitete per parandalimin e HIV/AIDS ne vendin tone
1.Informimi, edukimi, komunikimi (IEK) dhe trajnimi
Aktivitetet për rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me cështjet e HIV/AIDS kanë filluar
në fillim të viteve „90. Me krĳimin e Programit Kombëtar këto përpjekje u bënë më të
organizuara duke përfshire fushata ndërgjegjësimi në mjetet e komunikimit masiv,
hartim dhe shpërndarje materialesh informuese dhe edukuese si dhe pjesëmarrje
aktive në fushatat botërore. Departamenti i Edukimit dhe Promocionit të Shëndetit
pranë ISHP-së shërben si qendër reference për fushatat e IEK-së në lidhje me
parandalimin e HIV/AIDS, nën drejtimin teknik dhe shkencor të Programit Kombëtar
të HIV/AIDS-it.
Është dhënë asistencë për programet e edukatës seksuale dhe HIV në shkolla, me
përgatitjen e literaturës dhe të manualeve, mirëpo, edhe pse mësuesit janë trajnuar,
ka ende mangësi të konsiderueshme në zbatimin e programeve mësimore Janë
zhvilluar programe trajnimi për infermierë, mjekë, punonjës social, dhe në fushën
e survejancës së sjelljeve, edukatës seksuale, etj., në bashkëpunim me ISHP-në,
Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Shkencave Sociale dhe agjencitë e OKB-së por
shendeti seksual, HIV/AIDS dhe IST nuk jane te shprehura qarte ne kurrikulen e
tyre. Duhet theksuar se për shkak të mungesës së buxheteve përkatëse, por edhe për
arsye të nivelit të ulët të perceptimit dhe neglizhimit të HIV si një problem i shëndetit
publik nga strukturat e MSH, kanë munguar fushatat e vazhdueshme informuese
dhe përdorimi i vazhdueshëm i medias së shkruar dhe televizive si dhe i mediave
sociale.
2. Promovimi dhe përdorimi i prezervativëve
Përdorimi i kontraceptivëve, përfshirë edhe prezervativët, filloi në vitin 1992 kur
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Qeveria Shqiptare miratoi aktivitetet e planifikimit familjar. Nuk ekzistojnë pengesa
ligjore apo politike për shitjen dhe promovimin e prezervativëve.
Që prej vitit 1993, fillimisht me mbështetjen e UNFPA, kontraceptivët shpërndahen
falas në të gjitha shërbimet e planifikimit familjar dhe sot ato janë një program
kombëtar pranë ISHP. Kontraceptivët ofrohen në të gjitha qendrat e kujdesit
shëndetësor, në kuadër të programit kombëtar të planifikimit familjar.
Përdorimi i prezervativëve pengohet nga ndrojtja që ekziston për t i siguruar ato në
vende publike, që kërkojnë kontakt personal të drejtpërdrejtë. Për këtë arsye ofrimi
i tyre vetëm në qendrat shëndetësore, veçanërisht në ato të planifikimit familjar,
nuk mund ta zgjidhë problemin. Janë zhvilluar programe trajnimi me personelin
shëndetësor për ndryshimin e qëndrimeve ndaj përdorimit të prezervativëve. Por
përsëri perdorimi i prezervativëve mbetet i ulët dhe kjo lidhet me nivelin e ulët të
edukatës seksuale dhe faktorë të tjerë që lidhen me sjelljet.3.Këshillimi dhe testimi
vullnetar (KTV) dhe konfidencial.
Transmetimi i HIV-it mund të reduktohet përmes promovimit të ndryshimit të
sjelljes dhe ofrimit të përkrahjes psikosociale të personave që jetojnë me HIV/AIDS.
Studimet kanë treguar se programet e KTV janë të efektshme në nxitjen e ndryshimit
të sjelljeve, sjellin efektivitet të kostove, janë praktike, dhe janë një prej strategjive më
të efektshme për parandalimin e infeksionit HIV në vendet me burime të kufizuara.
Këshillimi dhe testimi për HIV/AIDS luan dy role kryesore në parandalimin dhe
mbajtjen në kontroll të HIV/AIDS. Së pari, përmes ndryshimit të sjelljes, duke
përdorur analiza të rreziqeve dhe planifikim të reduktimit të tyre Së dyti, kujdesi
përmes përkrahjes psikosociale për t i ndihmuar PJHA të planifikojnë të ardhmen
e tyre.
4. Kujdesi dhe trajtimi ndaj PJHA
Trajtimi dhe kujdesi ndaj personave me HIV/AIDS ofrohet vetëm në Qendren
Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, kryesisht në Shërbimin e Sëmundjeve Infektive
dhe Shërbimin e Pediatrisë, si dy shërbime ku ofrohet kujdes i drejtpërdrejtë por
edhe në Shërbime të tjera ndihmëse si ai i Imazherisë, Shërbimi i Laboratorëve
Klinike dhe Shërbimi i Mikrobiologjisë, Shërbimi i Imunologjisë, dhe i Farmacisë. Ky
kujdes i centralizuar bëhet për shumë arsye: numri ende jo shumë i madh i rasteve,
modele të ngjashme të kujdesit edhe në vende të tjera të rajonit me të njëjtën situatë
epidemiologjike si Shqipëria, kapacitetet njerëzore dhe logjistike (diagnostike dhe
terapeutike) që mund të ofrohen vetëm pranë QSUT, si dhe problemet e lidhura me
stigmën dhe diskriminimin, sidomos në institucionet shëndetësore të nivelit parësor
dhe dytësor. Po kështu duhet theksuar se mungojnë shërbimet për adoleshentët dhe
personat që rriten me HIV/AIDS.
V. Institucionet vendimmarëse, zbatuese dhe mbështetëse
1.Qeveria
Programi Kombëtar për HIV/AIDS Programi Kombëtar për Parandalimin dhe
Kontrollin e HIV/AIDS u krĳua në Gusht 1987, pranë Institutit të Shëndetit Publik,
nga Ministria e Shëndetësisë, me përkrahjen e drejtpërdrejtë të OBSH-së. Ky program
kishte për qëllim krĳimin e një plani të zgjeruar ndërhyrjesh, të organizuar dhe të
bazuar në evidenca shkencore për parandalimin dhe mbajtjen në kontroll të HIV/
AIDS në Shqipëri.
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Programit kombëtar i AIDS- të Shqipërisë përbëhet nga një ekip shumëdisiplinor
mjekësh, epidemiologësh, psikologësh dhe punonjësish social. Eshtë i vendosur në
ISHP dhe është përgjegjës për bashkërendimin e veprimtarive të parandalimit të
HIV/AIDS dhe për monitorimin e situatës epidemiologjike në Shqipëri. Programi
kombëtar është fuqizimi i sistemit të survejancës biologjike dhe të sjelljes, përmes
survejancës së gjeneratës së dytë dhe krĳimit të një sistemi të vetëm Monitorimit
&Vlerësimit në vitin 2005.
Në vitin 2003, krĳimi i një rrjeti të partnerëve strategjikë për fuqizimin e qasjes
shumë-disiplinore, për parandalimin e HIV/AIDS dhe kujdesin për personat që
jetojnë me HIV. Po këtë vit kemi krĳimi e një Komiteti Ndërministror për HIV/AIDS,
me synim fuqizimin e përpjekjeve politike për luftën kundër HIV/AIDS. Ky komitet
u zëvendësua me Mekanizmi Koordinues në Vend (MKV) për Shqipërinë.
2 Strukturat e tjera qeveritare dhe mekanizmi koordinues kombëtar
Mekanizmi Kombëtar Koordinues (MKK) është organi kombëtar bashkërendues
i krĳuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve
strategjikë dhe të palëve të interesuara. MKV ka në përbërjen e tĳ përfaqësues të
institucioneve qeverisëse, OJQ-ve dhe personave që jetojnë me HIV/AIDS duke
siguruar kështu zërin e shoqërisë civile në vendimmarrje. Institucionet e tjera
qeveritare si Ministria e Arsimit, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Mbrojtjes,
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe struktura të tjera shtetërore kanë
hartuar programe në lidhje me HIV/AIDS.. Këto institucione janë mbështetur në
nismat e marra nga Ministria e Shëndetësie dhe struktura të tjera shëndetësore.
3 Organizatat Jo Qeveritare
Aktualisht ekziston një rrjet i shoqatave jo fitim prurëse të cilat e kanë fokusuar
aktivitetin e tyre në problemet e HIV/AIDS, dhe shumë të tjera kanë përfshirë në
programet e tyre aktivitete të parandalimit të HIV/AIDS dhe zvogëlimit të dëmit.
Prej vitesh ekziston një rrjetëzim që ëhstë aktiv jo vetëm në Tiranë por edhe në qytete
të tjera ku nevoja për ndërhyrje në parandalim dhe mbështetje është parë si më e
nevojshme. Gjatë vitit 2013 një grup organizatash krĳuan kualicionin e AIDS për
një bashkërendim më formal të punës mes tyre dhe për një strategji ndërgjegjësimi
të koordinuar. Organizata e personave që jetojnë me HIV/AIDS ka qenë aktive në
mbështetje dhe përfaqësimin e nevojave të personave që jetojnë me HIV/AIDS. Ajo u
themelua ne tetor 2004 .Misioni i kesaj organizate eshte permiresimi i cilësisë së jetës,
rritja e vetvleresimit te personave qe jetojne me HIV/ AIDS, nepermjet mbeshtetjes
dhe kujdesit shendetsor dhe psiko – social ndaj tyre.
4 Organizatat ndërkombëtare
Shumë nga agjensitë e UN në Shqipëri kanë qënë të përfshira në fushat e parandalimit
dhe kontrollit teë HIV/AIDS në Shqipëri. Për një bashkrendim sa më të mirë në vitin
1997 u krĳua Grupi Tematik i Kombeve të Bashkuara (UNTG) me pjesmarrjen e
UNDP, UNICEF, ËHO, UNFPA and Ëorld Bank. Ne Nëntor të vitit 1997 u krĳua
edhe posti i Koordinatorit të UN për HIV/AIDS pranë zyrës së Përfaqësuasit të
përhershëm të OKB. Duhet theksuar se financimet për luftën kundër HIV/AIDS në
Shqipëri janë reduktuar dukshëm. FokusI kryesor ka qenë dhe vazhdon të jetë të
drejtat e njeriut të fokusuar tek grupet e riskut sic janë PDI, MSM, LGBT dhe Romet.
Kombet e Bashkuara në Shqipëri janë të vendosura të mbështesin qeverinë në luftën
337

për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit HIV nëpërmjet assistencës teknike e
financiare dhe gjithashtu duke sjellë në vend dĳen e përvojën meë të mirë nga rajoni
e bota.
VI. Bazat e stigmës dhe pëjashtimit shoqëror të njerëzve që jetojnë me HIV/
AIDS
HIV është një çështje e ndërlikuar e zhvillimit njerëzor për shkak të sfidave që
lidhen me të jetuarit me virusin (p.sh., shëndeti i kompromentuar, nevoja për burime
shtesë, produktiviteti i dëmtuar), si dhe sfidat që lidhen me përfshirjen e popullsisë
së përjashtuar shoqërisht dhe që janë në rrezik për HIV. Manifestimet që lidhen
me stigmën HIV ekzistojnë kudo në botë në mënyra të ndryshme përfshirë këtu
refuzimin, izolimin, diskriminimin dhe shmangien e detyrueshme; testimin për HIV
pa pëlqimin paraprak të personit ose mbrojtjen e konfidencialitetit, dhuna kundër
njerëzve që jetojnë me HIV apo njerëzve që mendohet se janë HIV-pozitivë dhe
vendosja në karantinë e njerëzve që jetojnë me HIV.
Të gjithë këta faktorë ndikojnë negativisht në zhvillimin njerëzor, sepse kufizojnë së
tepërmi zgjedhjet e njerëzve në lidhje me arsimin, punësimin, shëndetin dhe shumë
aspekte të tjera të jetës. Në shumë raste stigma rrjedh nga mungesa e ndërgjegjësimit
dhe njohurive për HIV-in në familje, komunitete, vendet e punës, institucionet
arsimore apo shëndetësore, gjë që pengon marrjen e shërbimeve për parandalimin,
trajtimin për njerëzit që jetojnë me HIV dhe zvogëlon mundësitë e tyre për të
vazhduar arsimin, punësimin ose veprimtaritë shoqërore.
Përjashtimi nga shërbimet ekonomike, kulturore dhe sociale jo vetëm që çon në
izolim por edhe pengon njerëzit që jetojnë me HIV të flasin hapur për HIV-in, duke
kërkuar kështu informacione dhe përfitimin e shërbimeve të trajtimit, mbështetjes
dhe ndihmës ligjore. Një ndër pasojat kryesore të stigmës që lidhet me HIV është frika
e një personi që jeton me HIV se do t’i bëhet e ditur dhe do të merret vesh gjendja e tĳ
me HIV. Për pjesën më të madhe të njerëzve, diagnostikimi pozitiv me HIV shkakton
një tronditje të thellë. Anëtarët e familjes dhe shoqërisë mund të ofrojnë mbështetje të
rëndësishme, por stigma dhe përjashtimi shpesh minojnë këtë mundësi në një kohë
kur për të ka më shumë nevojë (Laryea & Gien, 1993).
Frika e zbulimit mund të ndikojë negativisht në sjelljen personale: njerëzit e
shmangin testimin, sepse ata nuk kanë besim tek ruajtja e anonimatit nga shërbimet
përkatëse; njerëzit shmangin marrjen e ilaçeve anti-retrovirale, sepse kjo mund të
çojë në zbulimin e paqëllimshme nëse të tjerët i shohin duke marrë medikamente,
njerëzit shmangin vizitat e rregullta në institucionet e kujdesit shëndetësor, sepse
kjo, mes të tjerash, mund të ngrejë dyshime.
Si pasojë, stigma mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në jetëgjatësinë e njerëzve që
jetojnë me HIV dhe mund të krĳojë kushtet për përhapjen e mëtejshme të epidemisë.
Stigma vepron në nivele të ndryshme-tek individët, familjet, institucionet dhe
shoqëria - dhe mund të ndikojnë në mënyrë të ndryshme në proceset individuale
dhe familjare
VII. Mbështetja sociale për PJHA
Përtej të qenit një mekanizëm i thjeshtë për parandalimin e dëmtimit të vetvetes,
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është zbuluar se mbështetja e ndërsjellë mund të sjellë avantazhe psikologjike dhe
mjekësore. Në mënyrë të veçantë, mbështetja shoqërore fitoi besim pas publikimit të
dy dokumenteve të rëndësishme, një nga Cassel (1976) dhe një tjetër nga Cobb (1976)
që tregonin se mbështetja sociale u mundësonte njerëzve shërim më të shpejt nga
sëmundjet, ose ata mund të kishin një efekt parandalues për disa sëmundje të tjera.
Janë bërë shumë kërkime për efektin e mbështetjes sociale dhe sëmundje koronare të
zemrës, duke treguar përfundimisht se ata me nivel më të ulët të mbështetjes kanë
pasur rritje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës (Lett, Blumenthal et al., 2005). Po
ashtu, studimet kanë treguar se mbështetja i rrit normat e mbĳetesës për të sëmurat
nga kanceri i gjirit (Maunsell, Brisson et al., 1995) dhe ka përfitime për funksionimin
e sistemeve endokrine, imune dhe kardiovaskulare (Uchino, Cacioppo et al., 1996).
Ç’është më e rëndësishmja, të dhënat nga SHBA tregojnë se edhe njerëzit me HIV/
AIDS-it që merrnin trajtim anti-retrovirale kishin nivele më të ulëta të HIV-it në gjak,
nëse ata mendonin se kishin mbështetje të fortë sociale (Burgoyne 2005). Megjithatë,
është e qartë se ky efekt ndryshon jashtëzakonisht shumë mes individëve: disa janë
më të pavarur dhe e mbështesin veten më mirë se të tjerët. Këta njerëz janë më të
aftë në përballimin e stresit dhe situatave stresuese (Cooper & Payne 1991). Është
e qartë se ka një sërë përfitimesh nga mbështetja sociale përveç asaj psikologjike, të
paktën për të zbutur efektin e shumë sëmundjeve të shkaktuara apo përkeqësuara
nga ngjarjet stresuese të jetës (Lin, Ensel et al., 1979).
Ka dy modele kryesore për shpjegimin e përfitimeve të marra nga mbështetja sociale.
I pari është se ajo vepron si një amortizator kundër “stresuesve”, situatave të vështira
në jetë, të tilla si humbja e një njeriu, humbja e vendit të punës, ose diagnostikimi
me sëmundje. Situatat e vështira janë më të lehta për t’u përballuar, nëse njeriu ka
rrjete ku ai mund të mbështetet. Modeli i dytë është se mbështetja sociale siguron
përfitime shtesë që kompensojnë situatat negative, për shembull një rrjet më të mirë
informacioni (Pilisuk & Parks 1986).
Perfundime
• Rruga seksuale e transmetimit të virusit HIV vazhdon të predominojë në vendin
tonë, e cila konstatohet në pjesen më të madhe të rasteve , kjo per faktin e mos
ndergjegjesimit per marrjen e masave parandaluese .
• Ne vendin tone ende mungon kultura e berjes se kontrollit vullentar per HIV/
AIDS.
• Stigma dhe perjashtimi social i personave qe jetojne me HIV/AIDS eshte nje
ceshtje e cila ekziston kudo ne bote dhe ka pasoja negative ndaj ketyre personave.
• Mbeshtetja sociale eshte shume e rendesishme per keta persona sepse eshte pare
qe permireson gjendjen e tyre dhe shfaqjen e simptomave .
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Elementët frojdistë psikoanalistë në romanin “Koleksionisti” te John Fowles
Blerina Hamzi
Hyrje
Dëshira e madhe për tu përshtatur me realitetin e kohës por në të njëjtën kohë ruajtja
e vlerave tradicionale kombëtare dhe te përbotshme zgjon tek lexuesi ndjenjën më
të thellë për të shĳuar misteret e të fshehtat e një autori që u shqua për lëvrimin e
përsosur të zhanrit romanesk. Tematika e larmishme universale, motivet e shumta dhe
kuptimplotë mjetet kompozicionale narrative e shndërrojnë Fowles në romancierin
më të shquar të kohës. Përmes imagjinatës, njohjes kulturore dhe shoqërore ai
arriti të linte gjurmë tek lexuesi i tĳ, i cili heshturazi i ngjitet me kureshtjen më të
madhe hirarkisë së ideve dhe zbulimit të mjeteve narrative duke mbetur cdo herë i
impresionuar nga talenti unik dhe gjenial i këtĳ shkrimtari të madh Anglez.
Periudha viktoriane ishte një periudhë tepër e rendësishme per letërsine angleze
gjate shekujve. Fundi i saj nuk ishte thjesht mbyllja e një epoke te rëndësishme letrare
dhe kulturore ne letërsinë angleze por ishte një përvojë thelbësore ndërgjegjësimi dhe
rishqyrtimi i vlerave kulturore dhe shoqërore. Në një mënyrë shumë të shpejtë dhe
mahnitëse letersia kishte marrë një kthese ku ngjyra të tjera spikatnin dukshum duke
lëne disi të zbehta ngjyrat e lëvruara nga autorët e mëparshëm. Ështe e mahnitshme
sesi letërsia integrohet aq lehte në rrjedhën e ndryshimeve të kohës.
Për të gjithë është e ditur që periudha viktoriane përfaqësonte tashme një epokë të
kaluar dhe vendin e saj e zuri mjaft fuqishëm periudha moderne dhe postmoderne.
Shumë prozatorë u përpoqën me forcën e pendës të paraqitnin një botë tjetër ku
në themel të qëndronte pasqyrimi i asaj që shfaqet natyrshëm por mbi të gjitha
depertimi ne shtigjet me komplekse të natyrës misterioze njerëzore.
Një ndër këto figura ështe dhe prozatori i mirënjohur Anglez John Fowles. Ai
shquhet për vlerat e tĳ artistike ku spikasin natyrshëm individualiteti, horizonti i
botëkuptimit të tĳ gërshëtimi i unikes me të përgjthshme. Ilustrimet konkrete nuk
rreshtin se nenvizuari dhe theksuari me qëllim për të arritur në ato mesazhet e
shumëpritura nga shumë lexues, mesazhet universale. Fowles shndërrohet në një
psikolog të kohës ai arrin mjaft mirë të psikologjis natyren e fshehur njerëzore. Ai
lidh mjaft bukur jetën me artin, gërshetimi i tyre bëhet kaq natyrshëm saqë eshte
tepër e vështirë ti përceptosh të ndara.Konteksti historik ,shoqërorë,kulturorë dhe
ai social perbejnë faktorët kryesorë në formimin e personalitetit njerëzorë. Edhe pse
njeriu është një
qënie me vehte me virtyte dhe bindje unike ai detyrimisht ndikohet nga cdo gje që e
rrethon qofte per ta kufizuar apo lejuar atë të reagojë.
Prozatori shqetësohet nga ecuria dhe zhvillimi i prozës. Ai e përkufizon periudhën
postmoderniste si një rrymë që është tepër e vështirë për tu përcaktuar dhe ai është
gjithnjë në kërkim të avangardës, te resë, unikes por mbi të gjitha letrares. Mesazhi
i tĳ është të kujdesemi për prozën që i servirim lexuesit ajo duhet të jetë gjithnjë
brenda kornizës se letërsisë ku të bëhet lehtë dallimi mes jetës, shkencës dhe artit.
Romanet e tĳ janë të shumtë në numër,po aq i madh është dhe kontributi që ai ka
dhënë në pasurimin e mjeteve dhe strukturave narrative.Vecoritë kompozicionale
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me vlerën e krĳimit të tyre kanë dhënë një kontribut të madh në mbartjen e ideve dhe
mesazheve të veprave të tĳ letrare.
1.Koleksionisti
“Koleksionisti” është një roman mjaft kompleks, ku gërshëtohen natyrshëm shumë
forma artistike, ide dhe tematika të larmishme. Njohja e kësaj vepre letrare realizohet
nga ekzaminimi me kujdes i teknikave narrative dhe problemeve filozofike që trajton
autori. Një aspekt tepër i rëndësishëm përmes të cilit mund kuptohet ndërtimi
i subjektit si dhe krĳimi i protagonistëve të saj, ka të bëjë me elementet frojdistë
psikoanalistë të shfaqur në roman.Përmes identifikimit dhe interpretimit të tyre,
lexuesi arrin të krĳojë një urë lidhëse mes teorisë së Sigmund Freud si dhe ndikimin që
kjo teori ka pasur në krĳim e këtĳ romani.Qëllimi i Fowles nuk ishte thjesht paraqitja
e ngjarjeve në roman, por duke shfrytëzuar njohuritë e tĳ mbi teorinë e psikoanalizës
së Freud, të arrinte të tregonte shkaqet përse një qënie njerëzore sillej në një mënyrë
të tillë, krejtësisht në kundërshtim me parimet dhe normat e shoqërisë.
Mjeku austriak Sigmund Freud(1856-1939) zhvilloi teorinë e psikoanalizës për
të shpjeguar funksionin e përsonalitetit dhe për të trajtuar njerëzit me problem
psikologjike.Frojdi ka shkruar për shumë çështje duke përfshirë zhvillimin e
përsonalitetit,seksualitetin njerëzor,teknikat e terapisë dhe përshtatjen.Teoria e tĳ
përqëndrohet në motivacionin e pavetëdĳshëm që gjindet në psikikën e njeriut.
Po të lexojmë me kujdes tekstin, aty mund të dallojmë mjaft element, të cilët janë
pjesë e teorisë Freudiane.Vlen të përmendësh motivet e ëndrrës,çrregullimet në
personalitetin e protagonistit, vetmia, shkëputja nga pjesa tjetër e shoqërisë etj.
Aftësia e Fowles për të përdorur lojën e fjalëve, veçanërisht në paraqitjen e realitetit
fizik dhe psikologjik të individit që përballet me labirinthe të panjohura në unin e tĳ,
mbetet një nga pikat më të forta të veprës.
1.1 Simbolika e endrrave
Analiza e ëndrrave, në psikoanalizë, siguron mundësinë për të dëshifruar misteret
e crregullimeve neurotike, në vecanti histerien, dhe së dyti i hap udhë drejt të
pandërgjegjshmes. Frojdi u bë i famshëm me frazën e tĳ që interpretimi i ëndrrave
është rruga mbretërore drejt njohjes së subkoshiencës.Subjekti kryesor i romanit
është një tregim modern si dhe një gërshëtim i dy përrallave të njohura: “Bluebeard”,
“E bukura dhe bisha”.Një i ri, Frederik Kleg obsesionohet mbas students së bukur
të artit Miranda Grei. Ai e adhuron atë nga larg, në heshtje dhe e konsideron atë si
një trofe ideale. Ai është në dĳeni që dashuria e tĳ nuk do jetë kurrë reciproke, por
vazhdon të ëndërrojë deri sa një ditë fiton një lotari dhe kjo e bën atë më të sigurtë
në vetvete.Ëndrra e tĳ për ta pasur Mirandën, pjesë e koleksionit të tĳ, shndërrohet
në një mankth të vërtetë.Në një këndvështrim psikologjik mardhënia e Mirandës me
Kleg është pikërisht ajo ndërmjet psikoanalistit dhe pacientit të tĳ.
“Është një luftë mes meje dhe një kalibani. Unë duhet të luftoj me armët e mia, në
mënyrën time jo të tĳën. Ato nuk përfshĳnë egoizëm,brutalitet.Ai është tëpër inferior
ndaj meje.Superioriteti i tĳ është aftësia për të më mbajtur të ngujuar këtu. Kjo është
fuqia e vetme që ai zotëron “
1.2 Rendesia e Unit
Përmes krĳimit të një përsonazhi si Frederik Kleg, autori trajton mjaft cështje të
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trajtuara në fushën e psikologjisë. Dhe kjo e lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë me
zbulimet e rëndësishme Freudiane. Konkretisht, ai e lidh teorinë e tĳ me shpjegimin
e sëmundjeve psikologjike që janë të lidhura kryesisht me frikën e zbulimit të vetës
dhe kjo e trajtuar gjtihnjë në raport me përballjen e botës së jashtme. Frika e njohjes
së impulsive, ndjenjave, kapaciteteve, fatit është e lidhur drejtëpërdrejtë me krĳimin
e crregullimeve mendore.
Një teorizim i tillë përkon dhe me krĳimin e protagonistit të Fowles. Shënja të tilla
të crregullimit dhe destabilizimit shfaqen natyrshën në personalitetin e tĳ.Kur
diskutojmë se deri në cfarë mase romani është një studim psikologjik, na duhet
të bëjmë të qartë një përkufizim mbi psikologjinë: “Psikologjia është shkenca e
mëndjes,studimi pse njerëzit,kafshët sillen në një mënyrë të caktuar.Në kundërshtim
me mendimin e përgjithshëm, psikologjia nuk trajton vetëm mëndjet me crregullime,
por trajton dhe mëndjet e njerëzve normalë”30.Filozofia e Zhan Pol Sartit edhe
veprimtaria letrare e tĳ patën një ndikim të madh në letërsinë bashkëkohëse.Problemet
e vetëdĳes individuale, të perceptimit të botës prej njeriut,problemi i tjetërsimit dhe i
vetmisë,kulti i lirisë së zgjedhjes si e vetmja rrugë e afirmimit të “unit”,si dhe ndjenja
e përgjithësisë,që sa vjen e forcohet brenda njeriut,këto janë cështje mjaft shqetësuese
për njeriun e shekullit XX,ato zunë vend dhe në krĳimtarinë e shkrimtarit anglez,të
John Fowles.
2. Ekzistencializmi francez
Ekzistencializmi francez kishte një ndikim të drejtpërdrejtë në krĳim e kësaj vepre
letrare.Fowles përdori tre veprat e Albert Kamysë “Le mythe de Sisyphe”,”L’etranger”
dhe “L’homme revolte”.Protagonisti i Fowles identifikohet krejtësisht me njeriun
absurd të krĳuar nga Kamy.Kleg ashtu si Meursault ,protagonist i “L’etranger”,është
një anti-hero,i izoluar që lufton kundër pasioneve të veta- në një situatë absurde.
“Cfarë është në fakt njeriu absurd,ai i cili pa i mohuar gjë nuk bën asgjë për të qënë
i përjetshëm.Jo sepse nostalgjia është e huaj për të.Por ai preferon kurajon e tĳ dhe
arsyetimin e tĳ. E para e mëson atë të jetojë pa ndrojtje dhe të ecë përpara me ato cfarë
ka,e dyta e informon atë për limitet.I sigurtë për lirinë e përkohshme të kufizuar,i
revoltës ndjaj të ardhmen dhe koshiencës së vdekur,ai jeton aventurën e tĳ brënda
hapësirë së jetës së tĳ”
Në romanin “Koleksionisti” Fowles ka trajtuar mëndjen e dy njerëzve Fred dhe
Mirandës. Fred përfaqëson gjithë ato njerëz që vuajnë nga çrregullime të tilla
mendore, dhe kjo si rezultat i shumë traumave që ato kanë kaluar në jetë, nga
ana tjetër Miranda përfaqëson njeriun normal e aftë për tu përballur me jetën dhe
kompleksitetit të saj pa ju ndrojtur aspak asnjë barrikade.Por ndryshe nga Fred, ajo
është një viktimë një pre e pafajshmë e një njeriu alogjik dhe të papërgjegjshëm, i
paaftë për tu përballur me realitetin ekzistues.
Lexuesi e njeh atë që në fillim të romanit dhe arrin të identifikojë atë përmes distancës
që ai ka me shoqërinë. Jeta e tĳ është e mbyllur, ai arrin të gjejë një gjuhë të përbashkët
vetëm me gjërat që nuk kanë jetë, pasi ato janë të vetmet që nuk mund ta kontrollojnë
atë dhe në këtë mënyrë ai fiton kontroll mbi to. Miranda përpiqet ta ndihmojë atë
të kalojë këto momente të vështira traumatike por ajo dështon në një përpjekje të
tillë.Kjo sjellje e Kleg lidhet me idenë e psikoanalizës. Koncepti i subkoshiencës u
prezantua për të parën herë nga Frojdi. Ai propozoi idenë se përsonaliteti është i
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ndarë në tre sisteme kryesore: id, ego dhe superego.Këto sisteme janë teorikisht
në një ndërveprim konstant me njëri-tjetrin.Më vonë Frojdi shpjegoi që id është i
lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë me subkoshiencën. Egoja është ndërgjegjja që
përpiqet të arrĳë lumturinë ndërsa superegoja i përket të dyjave, konshiencës dhe
subkoshiencës.
Nëse përdorim teorinë Freudiane për të përshkruar përsonazhin e Kleg, do të
dallojmë që tek ai vepron id dhe egoja e mëndjes.Mungesa e superegos përfaqëson
dhe shkëputjen e tĳ nga shoqëria, ku ai bënte pjesë. Fred nga njëra anë është i aftë të
kuptojë dëshirat e tĳ dhe të luftojë për përmbushjen e tyre, por nga ana tjetër ai është
i pavetëdĳëshëm ndaj pasojave që mund të kenë veprimet e tĳ, të cilët bien në një
kundërshtim të theksuar ndaj normave të paracaktuara nga shoqëria.
Gjatë sëmundjes së saj, Miranda vuan shumë dhe kjo për shkak të kufizimit të lirisë.
Një gjëndje e tillë mjerimi shfaqet në rrëfimet e romaneve të saj. Tashmë nuk kemi
krĳimin e rregullt të një sintakse, por kemi një çrregullim total të saj që shpesh herë
mbetet thjesht në fjalë. Ftohja e saj kalon në pneomoni, ajo humb besimin në cdo gjë
që e rrethon edhe pse përpiqet të mos vdesë, ajo humb shpirtin e saj luftarak dhe heq
dorë.Në momentin që Miranda është e sëmurë, Kleg ballafaqohet për të parën herë
me realitetin e vërtetë.
“Atje do jenë shumë njerëz si zakonisht, unë thjesht pashë veten duke hyrë dhe drejt
meje ishte doktori. Dukej sikur të gjithë po më shihnin mua dhe unë nuk kisha nerva
që të vazhdoja drejt e tek doktori. Kështu që unë qëndrova prapa murit, ishte bërë
kohë që kur nuk kisha ndenjur në një dhomë me shumë njerëz për një kohë kaq të
gjatë.Dukej e cuditshme, sic ju thashë të gjithë po më shihnin mua, unë mendova
që dukesha i cuditshëm në një mënyrë. Kështu që unë u ktheva dhe u drejtova drejt
mikrobuzit”34.
2.1 Kompleksiteti i jetes
“Koleksionisti” na paraqet kështu një ballafaqim mes dy mëndjeve njerëzore që
simbolizojnë mjaft mirë dy ekstremet mendore të një shoqërie.Përmes një gjuhe të
thjeshtë fshihen ide komplekse mbi jetën. Autori përmes dy personazheve kryesore
në vepër arrin të hedhe drite rreth problemeve thelbesore që karakterizojneë njeriun
ne epoken moderne. Secili nga ne duke lexuar ketë vepër, mund të ndalet e të thellojë
rreth jetës dhe kuptimit te saj.Kleg ështe një personazh shumë dimensional,shohim si
evulon ky përsonazh gradualisht, përmes tĳ autori shpalos ide tepër të rëndësishme
, ide universale të jetës dhe të qenurit i lirë.Frederik Kleg kishte një besim të madh
tek xhaxhai i tĳ Dik, ishte ai që do i mesonte atĳ pasionin për të koleksionuar flutura.
Megjithatë në kundërshtim me përsonazhin e tĳ Kleg, Fowles do të ndalonte këtë
aktivitet dhe do të kundërshtonte konceptin e koleksionimit të qënieve njerëzore, gjë
që e manifestoi mjaft mirë në romanin e tĳ. Ideja e koleksionimit shfaqet nga të dy
përsonazhet në vepër. Megjithate ideja që ka Miranda mishërohet nga vetë autori.
“Unë jam një nga qëniet e kësaj bote . Është pikërisht kur unë perpiqem të jem
ndryshe që ky më urren mua. Ai e di që pjesa e bukurisë sime ështe të qenurit e
gjallë. Por ai më do mua të vdekur.35
Që nga momenti i rrëmbimit e deri në fund, shohim idetë konfliktuale ndërmjet
Mirandës dhe Frederik Kleg. Ato nuk janë gjë tjetër vecse lufta e brëndshme e autorit
për të mposhtur idenë e zotërimit të një njeriu që në këtë rast është Miranda. Kleg
perfaqëson gjithë ato njerëz që janë të pa aftë të kuptojnë konceptin liri.Këtu autori bën
dallimin mes artit dhe koleksionimit të fluturave. Arti është simbol i jetës, i bukurisë
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dhe i dĳes njerëzore, në kundërshtim nga injoranca, izolimi ,vetmia, dhuna dhe
vdekja ,të perfaqeësuara nga koleksionuesi i fluturave, Kleg.Miranda shndërrohet në
një simbol të fuqisë intelektuale gjatë qëndrimit të saj në shtëpi.Miranda përfaqëson
ato individë që luftojnë për një ideal për të zhdukur padrejtësitë dhe kompleksitetet
që karakterizojnë shoqerinë moderne.
“ Kjo nuk ështe e drejtë, unë nuk jam një snobiste. Unë i urrej snobistët dhe nuk i
paragjykoj njerëzit. Disa nga miqtë e mi më të mire i perkasin klasës së mesme”.36Këtu
hidhet dhe ideja universale e autorit për të zhdukur këtë ndarje, e cila nuk bën gjë
tjetër vecse sjell crregullime në sistemin shoqeror. Autori ka perdorur shume elemente
psikoanalitikë në vepër, përmes saj ne mësojmë shumë rreth dy përsonazheve në
vepër. Autori shpalos instinktet e tĳ të brëndshme që i shfaq përmes dy figurave
kryesore në vepër. Jo vetëm Fowles, por dhe shumë autorë të tjerë u bazuan në
filozofinë e Frojdit për të dalluar natyrën komplekse njerëzore.Duhet pranuar që një
shkrimtar është një psikolog dhe një filozof i mirë.
2.2 Esenca e teorise se Frojdit
Sipas Frojdit,njeriu ishte një pjesë e vogël në këtë botë të madhe.Teoria e tĳ bazohej
në instiktet biologjike. Kjo teori theksonte fuqinë e të pavetëdishmes në sjelljen tonë
dhe tregonte se si bindjet intelektuale ishin thjesht realizime të nëvojave emocionale.
Veprimet njerëzore motivoheshin nga një forcë jashtë kontrollit të tĳ , forca për të cilët
ai nuk ishte në dĳeni, por qëishin mjaft shqetësuese.Vĳa ndarëse midis normales dhe
anormales u zhduk. Ëndrrat treguan se si te gjithë ne zotërojmë simptoma neurotike.
Kjo hodhi poshtë modelin tradicional në të cilin arsyeja drejtonte dëshirën në interes
të sjelljes morale.
Në këtë mënyrë, u krĳuan përsonazhe si Frederic Kleg tek “Koleksionisti”. Fowles
zbulon dhe botën kaotike që fshihet brënda tĳ. Shohim se si ndryshon: ai jeton në të
kaluarën dhe e ardhmja është e panjohur, pervecse në ëndrrat e tĳ.Që në fillim e deri
në fund, shohim se si evulojnë, ku ndryshimi nuk përqëndrohet shumë tek procesi i
të vepruarit, por tek procesi i psikikës së mendjes njerëzore.Miranda e mbyllur ne nje
dhomë arrin të kuptojë demethënien e jetes, gje te cilen ajo nuk e kishte perceptuar
me pare.
2.2.1 Dinamizmi i protagonisteve
Frederik Kleg rrëmbyesi anormal, ka probleme të dukshme me veten e tĳ si dhe në
lidhje me zhvillimin e mardhënieve me të tjerët. Ai është mospërfillës ndaj rregullave
shoqërore, normave dhe rregullave kulturore. Në të njëjtën kohë, ai është indiferent
ndaj të drejtave dhe ndjenjave të të tjerëve. Këtu Fowles analizon psikologjinë e një
njeriu pa emocione, me një inteligjencë të pazhvilluar, me një natyrë konformiste,por
tepër i dhunshëm në momentin kur i jepet liri e pakufizuar ndaj një përsoni tjetër.
Megjithatë faji nuk bie vetëm në të si një individ, por një shkak i rëndësishëm është
edhe neglizhenca prindërore dhe traumat që ka kaluar në fëmĳëri. Në shumë raste në
vepër, shohim paaftësinë e Kleg për të kuptuar veten e tĳ. Ndër rastet më të dukshme
janë edhe idetë që ka ai rreth mardhënies me Mirandën. Ai, në momentin që fiton
lotarinë ,pranon që Miranda nuk do ta doje atë asnjëherë dhe që paratë nuk do të
mjaftojnë për të fituar zemrën e saj.
Por, pas kesaj, ai fillon të ëndërrojë rreth Mirandës dhe vetes së tĳ duke u martuar ,
duke jetuar në një shtëpi moderne. Të tilla mendime tregojnë se ai thjesht po gënjente
veten e tĳ. Idetë e tĳ rreth mardhënieve intime ishin të cuditshme. Gjithashtu, kjo
kishte të bënte me paaftësinë e tĳ për t’u përfshirë në mardhënie intime. Ai, asnjëherë,
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nuk e konsideroi Miranden, grua. Për të, ajo ishte një objekt që duhej ruajtur ashtu sic
ishte, e bukur sic ishte një flutur. Në jetën e Kleg, momenti i parë tronditës, kishte të
bënte me vdekjen e papritur të babait të tĳ, të dehur në një aksident me makinë. Kjo
ngjarje ndodhi kur Kleg ishte vetëm dy vjeç, ai tashmë duhej të rritej pa prezencën e
një figure atërore në jetë. Shumë shpejt pas kësaj ngjarjeje, e ëma u largua nga familja.
Ky ishte një moment tjetër tronditës në jetën e tĳ. E ëma veproi në një mënyrë egoiste
dhe të papërgjegjshme.Ajo kreu aktin e neglizhimit të një fëmĳe.Clegg e ndjente
shumë mungesën e saj dhe në mënyrë të pavetëdĳshme, ai kërkonte ta zëvendësonte
me Mirandën.
Halla e Kleg e shpëtoi atë nga jetimorja dhe e rriti. Halla dhe vajza e saj, Maple, e
perbuzën pasionin e tĳ për të grumbulluar flutura, gjë të cilën ai e mësoi nga xhaxhai
Dik, i cili vdic kur ai ishte pesëmbëdhjetë vjec. Ndoshta, kjo ishte arsyeja e pasionit
të Kleg për grumbullimin e fluturave. Kjo ndikoi në përsonalitetin e tĳ , duke i bërë
homazh njeriut të vetëm që me të vertetë e kuptoi atë në fëmĳërinë e tĳ.
Siç mund të shihet, Frederik Kleg pati shumë vuajtje si femĳë.Ai asnjëherë nuk e
ndjeu dashurinë e vertetë nga njerëzit me të cilët jetoi. Si rrjedhojë, ai asnjëherë nuk
fitoi besimin në vetvete. Meqënëse u rrit përkrah figurave femërore, ndikoi për të
formuar një pikëpamje për gjininë. Dhe fakti që atĳ i mungonte një figurë atërore apo
të një mashkulli në jetë, kryesisht në periudhën e pubertetit. E gjithë kjo, i krĳoi një
inferioritet brënda vetes, duke ndikuar kështu në idetë e gjinisë, duke e shndërruar
në një egoist, duke vendosur kështu ndjenjat e tĳ mbi çdo gjë.Duke rrëmbyer kështu
studenten e pafajshme, Miranden. Nga e gjithë kjo që thamë, besoj që femĳëria e
Kleg pati një ndikim shumë të madh në formimin e sëmundjes së tĳ mendore.Nëse
marrim në analizë përsonazhin tjetër në vepër,Mirandën, shohim sesi ajo shndërrohet
në një viktimë të botës moderne. Ajo është e paafte të shndërrojë fatin e saj tragjik.
Miranda vdes dhe burri,i pergjegjshem per vdekjen e saj,vazhdon gjuetine për një
tjetër, një qënie tjetër e koleksionit të tĳ monstruoz.Por ai nuk arsyeton mbi të drejtat
njerëzore, të cilat i ka dhunuar apo sa gabim ishte nga ana morale. Ai thjesht mendon
për realizimin e planit të tĳ të suksesshem.
“Une u ndjeva pak i pasigurtë se mos ndonjë do e dallonte mikrobuzin, dhe u
shqetësova për dy gra që po kalonin aty afër”.37
Ai, thjesht, friksohet për sigurinë dhe lirinë e tĳ, duke lënë mënjanë Mirandën si
një objekt. Një element tjetër qe përdor Fowles për të depërtuar thellë në botën e
brëndshme të dy personazheve të tĳ, është ëndrra.Në vepër, ajo perfaqëson dëshirat
e ndrydhura të Clegg dhe Mirandës, si dhe frikën për të ardhmen.Ëndrra shfaqet në
këndvështrimet e dy personazheve. Frederik Kleg, përmes fantazisë së tĳ, ëndërronte
sikur Miranda dhe ai ishin bashkë në një shtëpi. Njëri merrej me pikturë dhe tjetri
me koleksionin e tĳ.Ëndrra në shumë raste ishte e bukur, por ajo kthehej dhe në
një makth. Kleg ëndërronte veten e tĳ përkrah Mirandës, ndërsa shpesh kjo ëndërr
venitej, kur ai ëndërronte që mund të ishte një tjetër në jetën e saj.
Edhe Miranda kishte të tilla ënderrime . Një natë, ajo imagjinonte veten përkrah një
burri që me siguri ishte GP.Ajo po shëtiste me të, e shoqëruar nga mjelmat. Ato ishin
simbol i optimizmit dhe dëshires së madhe për të jetuar jetën dhe për të menduar
rreth të ardhmes. Por, nga ana tjetër, makthi që përjetoi, nuk ishte gjë tjetër vetëm
paaftësia e saj për të luftuar ,si dhe shuarja e shpresës se një ditë do të arratisej.Të
gjithë ngjarjet në roman ndodhin në një mjedis të mbyllur, konkretisht në shtëpinë
e Kleg.Por lexuesi njeh dy protagonistët dinamikë, që nuk rreshtin asnjëherë
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së mahnituri me transformimin që ato pësojnë që nga fillim e deri në fund.Një
dinamizëm i tillë karakterizon të gjithë romanin dhe kjo arrihet përmes përqëndrimit
të autorin në psikologjinë e dy protagonistëve.Të fshehtat brënda subkoshiencës së
tyre shndërrohen në elemente thelbësore, që bëjnë të mundur krĳimin e një romani
kaq të arrirë postmodernist.
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Ugo Foscolo midis realitetit dhe iluzioneve
Ivoni Myftaraj
Ermira Hodo
Mesuese te Gjuhes dhe Letersise Italiane
Abstrakt
Letersia, mjeti ku porosia e poetit shprehet me vargje,proze , nderthurur me figura stilistike.
Letrsia eshte forma tradicionale e artit te shkruar ne te cilin gjuha njerezore perdoret per ato
cilesi estetike ne te , ose ne vend te permbajtjes se saj.Autori shpreh ndjenjat por dhe veshtrimin
e tĳ per ndonje dukuri apo ngjarje me nje gjuhe te fuqishme artistike.Ne boten krĳuese letrare ,
shikojme dhe lexojme vepra letrare te koheve ,shekujve e gjeneratave shkrimtaresh , te niveleve
cilesore per nga vlera,do te dallojme specifika ,stile,individualitete, vecori te dukshme qe do
te na ndihmojne te mendojme thelle per jetegjatesine e tyre morale.Veprat e Foskolos kane
ardhur si egzistence shpirterore ,si n je permbajtje e nje forme te kapshme ideore e strukturore
si nje e shume aspekte te nje periudhe historike te races njerezore si zanafille e jetes ne toke ,
e njeriut te v ecante , te zakonshem e universal, I veshur me ngjyrimet psikologjike te kohes se
tyre , te cilet per letersine dhe shkrimtarin kane sjelle objekte dhe subjekte jetesore e te gjalla
e me pas ngjarje njerezore.Autoportreti original dhe I sinqerte I poetit sjell episode nga me te
rendesishmet dhe traumatike ne jeten e tĳ.Deshmitar I brishte I kohes se tĳ, pa vullnet per ta
perballuar ate ; ka nje shpirt fisnik dhe I pa zoti per t’ju nenshtruar artit te shtypjes: Iluzionet e
tĳ jane te destinuara te lidhen me shoqerine e pameshirshme borgjeze.

Hyrje
Duke lexuar Foskolon, ndieja brenda veprave te tĳ, ndarjen midis nje bote idesh
dhe nje bote reale, nje poet I tranzicionit dhe nje romantik I pasherueshem,
enderrimtare deri ne cmenduri. I armatosur ne fantazi, I zjarrte ne pasionet e tĳ ,
I mohuar nga shoqeria e kohes , I mbushur me frike dhe pasiguri , ne dashurite
e tĳ te pa lumtura, melankolike I endur ne psheretima dhe lot, te dhimbjeve te
medha fizike, Foskolo na meson vullnetin per te luftuar, per te pasur nje jete me
te mire. Vetevrasja , veprimi I tĳ I fundit , nuk eshte nje akt dorrezimi , por nje
veprim rebelimi ndaj shoqerise qe nuk ishte e afte ta kuptonte dhe ta ndihmonte.
Me kete studim do te doja te trasmetoja forcen dhe kapacitetin e njeriut, deshiren,
deshiren dhe vullnetin qe ka per te luftuar per gjerat ne te cilat ai beson, dhe te fitoje
pa u trembur nga veshtiresite e jetes, veshtiresi qe do ta shoqerojne gjate udhes se tĳ.
Qellimi qe parashtron ky studim eshte pikerisht qe te tregoje rrugetimin qe
pershkruan autori nga fillimet e tĳ letrare deri tek xhesti I trishte I vetevrasjes,
arsyet qe e cuan ne kete veprim mekatar, qe edhe pse nuk rezultoi fatal, do ta ktheje
egzistencen e tĳ akoma me te dhimbshme, thellesisht te dominuar nga spektri I
vdekjes.
1.1
Ugo Foscolo ne kulturen Italiane
Ugo Foscolo, emir I artit Niccolo Foscolo u lind ne Zante me 6 Shkurt 1778 dhe
vdiq me 10 Shtator 1827, nga nje familje veneciane qe ushtronte profesionin e
348

mjekut, e ema me origjine greke. Ugo Foscolo ka qene nje poet, shkrimtar, perkthyes
Italian , nga me te ndriturit te viteve 700. Ai ka qene nje nga autoret kryesore te
Neoklasicizmit dhe te pre romanticizmit .Ugolo ka qene nje nga eksponentet letrar
me te suksesshem te periudhes 700-800. I detyruar qe ne rini te hershme te largohej
nga vendlindja ( ishulli grek I Zahynthos), sot I njohur ne Itali si Zante , ne ate kohe
territor I Republikes Veneciane e kaloi gjithe jeten e tĳ si nje mergimtar I perhershem,
I rrembyer nga nje bote me ide klasike, ne te cilen ishte lindur dhe rritur me nje
fryme dhe ide te cilat ai I dashuronte.
Ugo Foscolo ishte ndoshta shkrimtari I pare Italian qe harrin te thyeje totalisht
kufijte qe ndajne hapsiren egzistenciale nga hapsira letrare.Nje nga arsyet kryesore
te magjise ne figuren e tĳ , qendron pikerisht ne lidhjen qe egziston midis jetes dhe
letersise se tĳ , qe karakterizohet nga eksperienca personale e autorit .Nevoja e tĳ
per nje unitet absolut e te pandashem midis ketyre dimensioneve , ballafaqohet
menjehere me shoqerine e kohes , duke bere keshtu te mundur nje nderthurje
tematikash , idesh, stilesh ne letersine e asaj kohe, por kjo prurje Foscoliane u
komplikua dhe paragjukua qe ne fillimet e saj per shkak te realitetit politik e social,
zhgenjimeve sociale dhe personale.
Duke e patur te veshtire bashkepunimin me boten, Foscolo jeton ne veten e pare,
renien e ekuilibrave tradicional, raportet strikte midis individit dhe shoqerise,
klishet e sjelljes se asaj kohe , por Foscolo refuzon te identifikohet ne ndonje grup
social te kohes se tĳ, I braktisur ne veten e tĳ , preh e egoizmit personal e nje
lirie shqetesuese egzistenciale dhe kulturore , I burgusur ne bindjet dhe pasione
e verbera kesaj gjendjeje perpiqet ti shpetoje me klasicizmin e tĳ unik , original,
I nenkuptuar si instrument per riformulimin e tĳ social, dhe jo si instrument
kritikash kunder shoqerise borgjeze te kohes (gje qe ndodh me Leopardin)
Ne gjithe stilin e tĳ kontraditor, modeli intelektual dhe ideologjik I Foscolos, kane
pasur dhe kane nje rol te madh ne zhvillimin dhe tendencat e Rilindjes Italiane.
Prej tĳ pati prejardhje nje prej modeleve poet, qe mbĳetoi gjate kulturen italiane , te
pakten deri ne fillim te shekullit te XX, ka prodhuar retorika nacionaliste humbuese
dhe shpesh ne jehone kushtrimi.
Sot veora
e tĳ mund te konsiderohet nje nga shprehite me origjinale te Neoklasicizmit, veper
e cila konsiderohet sin je rrugetim drejt armonise ngushelluese te poetit, gjithashtu
pershkruhet nga kontradita te pakapercyeshme dhe nje sens pakenaqesi personale
plot ndjesi dhe perceptime te pa plotesuara.
Si virtyt I lidhjes midis realitetit dhe letersise ,Foscolo I afrohet disa aspekteve radikale
te romanticizmit Europian.Figura e tĳ si shkrimtar ruan dick ate pa permbushur , ne
te dallohen limitet e letersise tradicionale italiane.
Udhetonte, behej rebel, perseri I burgosur dhe kthehej me vone ne lirine qe aq
shume deshironte.Dashurohej dhe zhgenjehej , ne pasionet ev tĳ nuk gjente paqe.
Gjithmon perplasje, gjithmon zhgenjime , gjithmon paragjykime deri ne nervozizem
emocional . Dhe ja, perseri I pakenaqur , nervor, inatcor,I pathyeshem, rebel,
vetmohues dhe pastaj….. luan, fantazon, lendohet dhe largohet I deshperuar duke I
bere laved vdekjes, duke tentuar vetvrasjen, nuk ishte me shume se 20 vjec.
Pasoje e kesaj situate , ketyre dilemave , dhimbjeve ishte vepra e tĳ me e madhe ,
Jacopo Ortis.
I pavemendshem ndaj keshillave te mjekut ,gjithmon ne dhimbje pre pa mundesise
se tĳ fizike ndjen se si pak nga pak drita e diellit po erresohej rreth tĳ.Fliste me
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vdekjen dhe rreth saj me te njejten filozofi si Sokrati dhe Seneca;Fliste per misteret
e shpirtit dhe me keto mendime ra ne gjume pergjithmone.
Foscolo I palekundur , I ngurte, indiferente ndaj shperblimeve dhe kercenimeve ,
gjithe jeten e tĳ , vdes ne dhe te huaj I rrethuar nga pak miq , me te njejten krenari
qe ruajti gjithmon ne shkrimet e tĳ.
1.2 Ugo Foscolo, poeti, kritiku, prozatori
Formimi kulturor I Foscolos , me tipare klasike eshte I karakterizuar nga prezenca
e elementeve te gjinive te ndryshme , nga konceptet iluministe sikurse eshte
racionaliteti dhe ateizmi, tek elementet pre-romantik , sic eshte faktori vdekje qe
mbizoteron ne krĳimtarine e tĳ.Kjo nuk perjashton as ndikimin qe pati nga autoret
ve tjere duke nisur nga V.Alfieri nga I cili mori qellimin per liri, G.Parini reth
ndergjegjesimit civil dhe G.Vico prej te cilit Foscolo trashegoi konceptimin kritik te
histories.Foscolo njihet si kritiku I pare qe kaloi kornizat klishe te letersise se kohes
se tĳ , duke hedhur themelet e nje letersie te re , asaj me afer hapsires personale.
Foscolo inaguroi nje lloje kritike “vetmitare” duke… gjithcka dhe teresisht qe deri
ne ate kohe njiheshin si “ zyrat historike dhe kritike te letersise “ institucionale
, fetare, si pas tĳ letersia nuk mund te jete indtrument I “prifterinjve” njerez pa
passion per jeten.
Si arritja me e madhe e tĳ qe vjen e gjalle akoma sot ne kohet modern eshte dashuria
e tĳ per “fjalen” qe ai rrenjosi ne shume prej veprave te tĳ kritike , si shenje e nje
bashkimi intim midis kritikes dhe filologjise.
Filologjia e tĳ ishte filologjia e nje poeti , qe ne ide dhe ne ndjenja idealizonte mbi te
gjitha shpirtin e krĳimit te tĳ .Krĳimtaria e Foscolos ndryshe ishte pare ne ate kohe ,
sin je gjuhe e vdekur , e shthurur, nje loder e vjeteruar , por… ne fakt ajo sot vjen me
e thelle, me ritmike, me e afert.(1)
(1)
Tenca “ Civilta della nazionale
1.2 Periudhat e krĳimtarise se Ugo Foscolo
Veprat e Foscolos ashtu si biografia e tĳ , jane eksemplare per te kuptuar paqsionet
,idealet, problemet e nje gjenerate te tere te rinjesh intelektual qe jetuan ne periudhen
Napoleonike.
Periudha e pare :( 1796- 1803)
Foscolo nisi aktivitetin e tĳ letrar shume heret ,edhe pse kjo periudhe nuk kishte
vepra shume te rendesishme , gjithsesi pati mjaft vlera letrare .Ndarja midis
experiences se tĳ autobiografike dhe atyre letrare eshte e dukshme.Ne fakt ne
planin autobiografik sin a tregojne letrat del ne pah nje shpirt pasionant , rebel I
mbizoteruar nga nje sens I trishte , I lidhue me familjaret e dashur dhe I fiksuar
nga mendimi I vdekjes,ne planin letrar, Foscolo vepronte ne nje plan tjeter, krejt te
kundert duke u ushtruar ne planin teknik mbi modele si Matastazi dhe Arkadia.
Vetem ne 1795-1797 Foscolo fillon te shprehet me vlera te verteta stilistike duke
perdorur njohurite e tĳ te shumta enciklopedike.Kesaj periudhe I perkasin 4 sonete:
• “In morte del padre “ ( Ne vdekjen e babait)
• “in morte di Amarihe “ ( Ne vdekjen e hamarise)
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• “Le rimembranze”
• “Lettere di Eloisa “ (Letrat e Eloises)
Po kesaj periudhe I perkasin:
A: “ TIESTE” (1795). Tragjedia Tieste eshte shkruajtur sipas modelit Alfierian ,
nuk shquhet per nivel te larte artistic, por I dha shkrimtarit te ri fame dhe nepermjet
saj u njoh nga publiku.
B: “A NAPOLEONE BONAPARTE LIBERATORE (1799) . Kjo veper shoqerohet nga
nje leter e cila I drejtohet Bonapartit duke I kerkuar ndihme .Letra ka shprehi dhe
ndjenja atdhetare.
C: Sesto tomo dell’ io (1799-1801) Eshte nje skice e romanit autobiografik, I cili ngeli
I paperfunduar ne forme e nje antologjie.
D: Le ultime lettere di Jacopo Ortis (1802)
Kjo veper perfaqeson realizimin e pare te mirefillt artistic te Foscolos.Ka nje karakter
te theksuar autobiografik.Ky roman shenon momentin ekstrem te pesimizmit
Foscolian.Edhe pse I dobet nga kenveshtrimi artistic kjo veper ka nje vlere te madhe
ne historine e letersise italiane si libri I pare romantik.Kjo veper pati jehone ne gjithe
letersine europiane te asaj kohe , beri te mundur njohjen e autorit sin je shkrimtar
romantik.
E: LE Odi (1800-1803)
Ne te njejten periudhe me “ Ortis” dhe me “Sonetet” ndodh dhe kompozimi I dy
poemave qe I thurnin laved bukurise femerore.
1.A luigia Pallavicini caduta da cavallo…
Eshte vepra e pare me tipare neoklasike .Ne kete veper Foscolo nuk I kendon vetem
bukurise se nje gruaje por bukurise si nje shprehje e nje bote harmonike ne te cilen
mund te strukesh, ku hiret femerore sillen te hyjnezuara.
2.All’ amica risonata
Kjo veper eshte sin je kenge plot gezim per sherrimin nga nje semundje e gjate e
mikeshes se tĳ , mikesha pas se ciles autori ishte thellesisht I dashuruar. Ne kete
poeme del ne pah dhe nje teme tjeter shume e rendesishme ne te gjitha veprat e
Foscolos , poezia e perjetshme qe e bene jeten tone sublime.
F.Sonetet (1802)
Sonetet ishin nje permbledhje prej 8 poezish me karakter romantic ku ndihet trishtimi
dhe del ne pah karakteri I zymte I Foscolos. Keto sonete I kendojne dashurise ,
trishtimit, bukurise femerore si rindertuese e shpirtit te renuar te autorit.
Periudha e dyte: (1803-1806 )
Kjo vjen si periudha e lirikes, I shkurter por I ngjeshur, do te mbyllet pikerisht me
poemen “All’ amica Risanata “ dhe Foscolo nuk do I kthehet me formave te mbyllura
te soneteve , por do te perpiqet te koordinoje ne nje teresi organike strukturore .
Te gjitha bindjet e tĳ jane me karakter filozofik, moral, politik dhe civil. Per tre vite
Foscolo I perkushtohet teresisht aktivitetit te studiuesit dhe perkthyesit.Ne 1803
publikon perkthimin e vepres “ Chiono di Berenice”, “L’ espressione di traduzione
dell’ Iliada” si dhe “ Viaggio sentimentale.
Periudha e trete: (1806-1809)
Gjate kesaj periudhe Foskolo boton vepren e tĳ “ Sepolcri”. Ne kete periudhe autori
I ishte kthyer jetes politike dhe aktiviteteve si professor ne Universitetin e Pavis. “
Dei Sepolcri” perbehet prej 295 vargje 11 –rrokshe , stili I poezise pre-romantike
angleze .
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Periudha e katert: (1809-1912)
Pikerisht kur mendonte se vkishte gjetur qetesine Foskolo ndeshet me veshtiresite
ekonomike dhev politike gje qe solli nje c’ekuilibrim te jetes se tĳ , duke ndire qe
bindjet e tĳ letrare dhe civile jane thjesht iluzione.Si rrjedhim pesimizmi I autorit
behet me radikal duke e larguar nga skena politike dhe duke e mbyllur ne izolim te
tejskashem.Veprat qe shkruhen ne kete periudhe te erret jane: “Discosi sulla servitu
d’ Italia” ; “ Lettera apologetic” , keto vepra lene te kuptohet qarte ne cfare gjendje
vetmie, ne fushen ideologjike dhe politike gjendet poeti.Tragjedia me 5 akte “Aiace”
u ndalua te shfaqej ne teatrot e kohes e pare sin je veper kunder sistemit politik te
kohes.
Periudha e peste: (1812-1816)
Ne kete periudhe Foskolo shkruan nje tragjedi tjeter , “Ricciardo” dhe “ Notizia intorno
a Didimo Ghierico” e cila paraqet nje document pres se ciles mund te kuptohet fare
mire tendencat dhe gjendja shpirterore e autorit ne ato vite. Ne te njejten gjendje
shpirterore shkruan poezine “ Le Grazie” Sesto teno dell’ io si dhe “ A Vicenzo Monti”
Periudha e gjashte: ( 1816-1827)
Azili I poetit ,pas Firenzes vazhdoi ne Angli ku Foskolo gjeti fillimisht nje ambjent
mikprites , por per arsye ekonomike ai filloi ti dedikohej aktiviteteve editorial dhe
gazetareske.Largesia nga Italia , dhe si rrjedhim nga ngjarjet politike te saj beri qe
interesi I shkrimtarit te kalonte ne raport bashkekohor dhe antike.Ne kete kohe
shohim nje Foskolo mendimtar dhe kritik.Ne kete periudhe pervec perkthimeve
qe autori solli vĳoi me publikimin e “Lettere scritte dall’ Inghilterra” ashtu edhe “
Lettera apologetic”. Ne kete periudhe perkojne edhe publikimi I disa mendimeve
kritike si : “ Saggio sullo stato della letteratura conteporanea italiana” ; “Saggi sul
Petrarca” ; “ Epoche della lingua italiana” ; “Discorso sul testo del poema di Dante”
si dhe “ Discorso storico sul testo del Decamerone”
1.3

Le ultime lettere di Jacopo Ortis
(Letrat e fundit te Jacopo Ortis)
“ Letrat e fundit te Jacopo Ortis “ jane konsideruar si kryevepra e Ugo Foskolos,
dhe mbahet si romi pare epistolary ne letersine italiane.Ne kete kryeveper jane
permbledhur letrat te cilat protagonist Jacopo Ortis I dergon mikut te tĳ Lorenzo
Alderani , letra te cilat ky I fundit duhet ti botoje pas vetvrasjesc se personazhit.Vepra
eshte nje botim autobiografik , duke qene se perfshin ideologjine politike te Foskolos,
eshte lehtesisht I mbeshtetur ne fakte reale.Vepra ka tipare preromantike .Ne kete
veper protagonist eshte nje hero npasionant ku Brenda tĳ perplaset realiteti I kohes
me idealet e tĳ fisnike , dhe pikerisht ne kete veper , autori harrin pesimizmin e tĳ
me te thelle artistic.Foscolo dhe me te Jacopo , personazhi apo me mire masha qe tek
Ortis vesh vete autori : eshte I riu qe enderroi nje jete plot Aventura dhe realizime
por shume shpejt I sheh ne qiellin e tĳ , te shperndahen gjithe iluzionet m e te bukura
dhe neper hĳet e shpirtit te tĳ nuk ndihen gje tjeter vec vdekjes. Kjo veper eshte nje
roman psikologjik, paraqitje piktoreske e shume stileve te zgjedhur letrare. Stile
shume dimensionale dhe shume ngjyreshe , gjuhe e perzgjedhur dhe melankolike, e
sinqert, menyre unike e te konceptuarit, e te degjuarit, e te imagjinuarit.
Po kush eshte motivi I iluzioneve te Foscolos?
Autori qendron totalisht ne “ Doktrinen materiale” te “ 700” qe do te jete tipike e
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periudhes romantike. Sipas kesaj te fundit njeriu mund te njohe vetem materien, mund
te jete I ndergjegjshem vetem per faktet konkrete.Para tĳ ndodh nje cikel gjithe vjecar
lindjesh dhe vdekjesh .Nje process I pandalshem transformimi , gjate te cilit njeriu
mund te shikoje ndryshimet , ti shpjegoje ato shkencerisht , por nuk mund ne asnje
menyre , te njoh shkaqetr secrete dhe fundin e tyre.Foskolo sheh deshperimisht qe jeta
nje endje e vazhdueshme dhe e paqellimte drejt “ asgjeje” .Megjithate Foskolo ndien
Brenda vetes nevojen te besoje ne idealet e se vertetes , te drejtesise, te te bukures ,
ideale te cilat mohohen kategorikisht nga “ Doktrina e materies”. Pikerisht keto ideale
jane padyshim, “ iluzione” per arsyen por jo per zemren e poetit qe harrin gjithmon
te rigjeneroje dhe te dashuroje.Nepermjet “ iluzioneve” njeriu mund te gjeje nje qellim
mbĳetese .Teresia e veprave Foskoliane deshmon edhe nje here kontradiksionin qe
egziston midis deshperimit te thelle te shkrimtarit ndaj realitetit dhe nga ana tjeter ,
arratisja e tĳ drejt lirise, ne nje ideal abstrakt te se bukures.
Konkluzione
Ugo Foscolo eshte nje nga figurat me te spikatura te “ 800 “ poezia e tĳ e lindur
ne nje epoke te trazuar , si eshte ajo Napoleonike, perbene nje oike qendrore ne
historine e Letersise Italiane.
Foswkolo I nxitur nga Romanticizmi , eshte stimuluar nen presionin e shtysave te
kunderta dhe tev papajtueshme, te gjeje nje zgjidhje, nje fokus pajtimi midis vetes
dhe letersise se tĳ.Inspirimi I tĳ poetic , gjen origjinen ne nje tension intelektual qe u
ngjalle fort konvergjencave te rasteve kontradiktore te Romanticizmit. Shpirti I tĳ
ishte gjithmon I perfshire nga nje pasion I forte dhe I balancuar , nga nje meditim I
thelle ; ai mori pjese aktivisht ne aktivitete operistike te periudhes pre-romantike ,
duke sjelle keshtu nje mori veprash te rendesishme ne kete fushe. Ne romanin e tĳ
“ Le ulteme lettere di Jacopo Ortis “ Letrat e fundit te Jocopo Ortis Foskolo paraqet
shqetesimet e tĳ politike , te dashura e te pandreqshme , deluzionet historike te
shoqerise italiane te viteve “ 700 “ , gjithashtu dhe dramen e perhershme te njeriut
te dominuar nga dhuna dhe frika.Afersia e cila shprehet hapur te Ortis , me realitetin
personal te autorit, bejne qe kjo veper te jete nje risi ne Historine e Leterise Italiane
dhe nje veper sa e hapur dhe e perkohshme , e paqendrueshme dhe e vrullshme , si
vet jeta e autorit te saj; “ Shkrimtari I lire, I c’rrenjosur nga vendi ne vend.
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Politikat e shtetit shqiptar ndaj mësuesve në kuadër të reformës në arsim
Eneriketa Begaj
Abstrakt
Nëpërmjet këtĳ punimi do të prezatojmë një pasqyrim të përgjithshëm rreth politikave
arsimore ndjekur ndër vite nga shteti shqiptar që nga periudha e komunizmit dhe deri në
ditët e sotme ku arsimi shikohet si një nga hallkat kryesore që ndikon jo vetëm në arsimimin
e nxënësve, por ajo ndikon në gjithë shoqërinë sepse brezat edukohen, mirëformohen dhe
përgatiten jo vetëm për të pasur një rol në funksionimin e shtetit shqiptar i cili po bën
përpjekjet dhe reformat e duhura me hapat drejt Bashkimit Europian, por edhe për të treguar
sesa të arsimuar janë nxënësit shqiptar.
Ajo që ka si synim ky punim është evidentimi i disa reformave të cilat qeveria e shtetit shqiptar
ka ndërmarrë në kuadër të përgatitjes së mësuesve të rinj por edhe drejtuesve të shkollave
sepse këta dy aktorë kanë peshën dhe përgjegjësinë kryesore në edukimin e brezave dhe
duhet të shihen si shembuj që duhet të ndiqen nga çdo nxënës apo nxënëse në të ardhmen.
Nëse duam që të shohim nëse një shtet është i zhvilluar apo jo atëherë duhet të shohim sesi
është niveli i arsimit dhe politikat që ndjek ky shtet në këtë fushë.
Punimi është ndarë në dy kapituj ku në kapitullin e parë do të japim një prezantim të arsimit
ndër vite dhe në kapitullin e dytë do të evidentojmë të gjitha politikat e ndjekura nga qeveria
shqiptare ndaj mësuesve dhe drejtuesve të shkollave në Shqipëri.

Pasqyrimi i arsimit shqiptar ndër vite
Duke filluar nga rënia e regjimit komunist në fillim të viteve ’90, objektivi kryesor në
sistemin arsimor ishte shndërrimi i arsimit nga një mjet i kontrollit shtetëror në një
mjet të zhvillimit demokratik, shoqëror dhe ekonomik.
Në kundërshtim me qëllimin e prodhimit të qytetarëve të bindur komuniste,
synimi gjithëpërfshirës u bë që të zëvendësohej tradita e “mësimit përmendësh”
me mësimdhënien dhe nxënien për qytetari demokratike nëpërmjet diskutimeve të
hapura dhe të menduarit kritik. Me ndihmën e organizatave joqeveritare vendase
dhe ndërkombëtare, në Shqipëri u prezantuan disa modele të reja pedagogjike gjatë
dekades së parë pas-komuniste. Këto projekte ndihmuan mësuesit të kapërcenin
“Trashëgiminë kulturore të pesë dekadave të autokracisë dhe pasivitetit” dhe që
në 2003 vazhdonte “të formësonte jetën e përditshme në arsim dhe administrimin
e tĳ”1. Që nga ajo kohë, sistemi arsimor në Shqipëri ka kaluar një sërë reformash të
rëndësishme nga niveli i politikave deri në nivelin e shkollës.
Megjithatë, në periudhën e hershme të demokratizimit, ka pasur shumë ndikime të
sistemit të mëparshëm. Për shembull, organet shtetërore qeverisëse dhe institucionet
e varësisë të shoqërisë së re demokratike trashëguan një shkallë të lartë të politizimit
gjithëpërfshirës. Pjesëmarrja e qytetarëve në qeverisjen vendore, duke përfshirë
edhe sektorin e arsimit, u materializua më shumë si përjashtim sesa si rregull në
të gjithë vendin. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve ‘90 dhe veçanërisht pas trazirave
civile në 1997- 98, Shqipëria u përball me sfidën e rehabilitimit fizik të infrastrukturës
shkollore, veçanërisht në zonat rurale.
1

OECD, 2003, f. 46.

354

Në fund të viteve’90 dhe në fillim të viteve 2000, me zgjerimin dhe thellimin e
bashkëpunimit me organizata ndërkombëtare, si dhe vendosjen e themeleve ligjore
për reforma të rëndësishme, Shqipëria hyri në një fazë të re të zhvillimit kombëtar
të arsimit2. Ndër nismat e mëparshme të sponsorizuara nga donatorë, të krĳuara që
nga mesi-fundi i viteve ’90, ishin Projekti për Zhvillimin e Arsimit në Shqipëri të
Fondacionit Soros/Shoqërisë së Hapur, si dhe ndihma e dhënë nga UNICEF, Këshilli
i Evropës, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Ambasada
Amerikane. Secila prej këtyre agjencive, megjithëse me pika të dallueshme të fokusit
programatik, kërkonte të mbështeste reformën arsimore në vend, përpjekje të tilla si
rehabilitimi i shkollave, trajnimi i mësuesve, zhvillimi i programeve mësimore dhe
edukimi demokratik i qytetarëve.
Gradualisht, vendi tregoi gatishmërinë dhe vullnetin e vet për të zbatuar projekte të
mbështetura në nivel shumëpalësh në shkallë më të gjerë, për zhvillimin e sektorit të
arsimit, duke përfshirë për shembull, Projektin e Barazisë dhe Ekselencës Arsimore
të Bankës Botërore. Ky Projekt, me koston e tĳ totale të projektit prej 75 milionë USD,
rezultoi në përmirësimin e kushteve fizike në klasa, përmirësoi programe arsimore
më të rëndësishmet dhe përforcoi qeverisjen institucionale për arsimin e lartë.
Qeveria e Shqipërisë, pas përshpejtimit të reformave demokratike prej mesit të viteve
1990, miratoi një numër instrumentash ligjore kyç që në mënyrë direkte ose indirekte
kanë ndikuar në sektorin e arsimit. Disa nga ligjet e miratuar ishin :
Ligji 7952 për Arsimin Parauniversitar (miratuar në 1995);
Ligji për Arsimin Privat (miratuar në 1995-96);
Dispozitat normative për Shkollat Publike (miratuar në 1996);
Ligji 8461 për Arsimin e Lartë (miratuar në 1998);
Ligji 8872 për Arsimin dhe Formimin Profesional (miratuar në 2002, ndryshuar
më vonë);
Ligji 78 mbi provimin e Maturës Shtetërore si një test i detyrueshëm që tregon
përfundimin e shkollës së mesme dhe si një parakusht për të hyrë në arsimin e
lartë (miratuar në 2006);
Ligji 9741 për Arsimin e Lartë (miratuar në 2007, ndryshuar më vonë);
Ligji 9970 për Barazinë Gjinore në Shoqëri (miratuar në 2008));
Ligji 69/2012 për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë
miratuar në 2012);
Ligji për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë
në Republikën e Shqipërisë (miratuar në 2015).
Instrumenti ligjor më gjithëpërfshirës midis tyre mbetet Ligji 69/2012. Mbi bazën e
rezultateve të transformimit të sektorit në dekadat e mëparshme, kjo pjesë kryesore
e legjislacionit zhvillon disa nga parimet më përparimtare në arsim duke përfshirë
nga qasja e hapur dhe gjithëpërfshirëse e shkollimit të fëmĳëve me aftësi të kufizuara
deri tek roli i madh i prindërve në qeverisjen e shkollës, tek rritja e pavarësisë së
shkollave si edhe ristrukturimi i arsimit bazë.
Përveç tyre, katër akte të tjera ligjore që meritojnë të përmenden janë Ligjet 7952,
8872, 9741, dhe 9970.
I pari paraqet një numër regullash kyç që lidhen me fushat e vlerësimit të nxënësve,
regjistrimet, standardet dhe parashikimet për trajnimin e mësuesve; dhe si i tillë
ai përshpejtoi ligjin e kohëve të fundit 69/2012.
2
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I dyti, Ligji 8872 përcakton parimet e përgjithshme të përbërjes, organizimit dhe
manaxhimit të Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP-së).
I treti, Ligji 9741, riformulon misionin si edhe objektivat e arsimit të lartë.
Në vitin 2014, Ligji 9741 shërbeu si bazë ligjore për anulimin e liçencave të disa
institucioneve të arsimit të lartë të konsideruara si në kundërshtim me dispozitat
përkatëse, ligjërisht të detyrueshme.
Së fundi, Ligji 9970, është një instrument legjislativ që synon ruajtjen e të drejtave
të grave dhe eleminimin e çdo lloj diskriminimi mbi bazë gjinie në arsim.
Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar 2014-2020 vlen të
përmendet gjithashtu. Kjo strategji ka shërbyer si një instrument themelor për këtë
analizë sepse parashikon vizionin e qeverisë për reformën kombëtare në arsim. Kjo
strategji përdoret gjerësisht si referencë në formimin e politikave ndaj mësuesve dhe
drejtuesve të shkollave.
Politikat në arsim ndaj mësuesve si pjesë e reformës në arsim
Roli i mësuesit është bërë më kërkues dhe më i ndërlikuar. Për shembull, në
Bashkimin Evropian, mësuesve iu bëhet vazhdimisht thirrje për të ndihmuar të
rinjtë që të bëhen nxënës plotësisht të pavarur duke fituar aftësi kyçe në vend që
të mësojnë informacionin përmendësh; atyre iu kërkohet që të zhvillojnë qasje më
bashkëpunuese dhe më konstruktive ndaj të nxënit dhe pritet që të jenë moderatorë
dhe menaxherë të klasës më shumë sesa si trajnues të jashtëm3.
Në mënyrë të ngjashme, me zbatimin në Shqipëri të një kurrikule bazuar tek
kompetencat, roli i mësuesve vazhdon të ndryshojë dhe të evoluojë, ndërkohë që
reformat tërheqin vëmendje të re tek çështje të formimit fillestar të mësuesve, tek
çertifikimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve. Në përgjithësi,
reformat e fundit në politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave synonin të
lidhnin programet e formimit fillestar për mësuesit (dhe programe të tjera të arsimit
të lartë) me procesin evropian të Bolonjës, për të përmirësuar cilësinë e mësuesve
dhe drejtuesve të shkollave, dhe për të krĳuar një proces meritokratik punësimi.
Pjesët kryesore të legjislacionit që miratuan këto ndryshime ishin:
Ligji për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë (2009) që u zbatua për
herë të parë në vitin 2011;
Rregulloret për organizimin dhe kryerjen e praktikës profesionale për mësimdhënie
si një profesion i rregulluar (2011), i cili përcaktoi stazhin një-vjeçar si kërkesë shtesë për
çertifikimine mësuesve;
Ligji për sistemin e arsimit parauniversitar (Ligji 69/2012), i cili përmirësoi
kualifikimet akademike të kërkuara për çertifikimin e mësuesve dhe i kërkon mësuesve dhe
drejtorëve të marrin pjesë në një veprimtari të detyrueshme triditore në vit për zhvillimin e
vazhdueshëm profesional.
Në vitin 2010, qeveria nxori një udhëzim administrativ që i kërkonte mësuesve të
merrnin pjesë në një program për zhvillimin profesional para fillimit të shërbimit
dhe të kalonin me sukses një provim në mënyrë që të emëroheshin si drejtorë, por
deri në vitin 2015 këto kërkesa nuk ishin zbatuar ende. Në vitin 2013, qeveria nxori
Standardet e Përgjithshme të Mësuesit për të përshkruar çfarë duhet të dinin dhe të
ishin në gjendje të bënin mësuesit, dhe prezantuan një provim konkurrues punësimi,
3
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testin Mësuesit për Shqipërinë, në vitin 2014.
MAS-i është organi kryesor përgjegjës për zhvillimin e politikave për mësuesit dhe
drejtuesit e shkollave në nivel kombëtar.Organe të tjera kombëtare me përgjegjësi në
këtë fushë janë:
1. Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA): përgjegjëse për praktikën një vjeçare, zhvillimin
e vazhdueshëm profesional (ZHVP) të mësuesve dhe drejtorëve,
2. Standardet e Përgjithshme të Mësuesit dhe Nisma Mësuesit për Shqipërinë;
3. Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP): përgjegjëse për provimin e shtetit dhe çertifikimin
e mësuesve;
4. Inspektoriati Shtetëror i Arsimit (ISHA): përgjegjëse për vlerësimin e mësuesve dhe
drejtorëve si pjesë e inspektimit në shkollë;
5. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL): përgjegjëse per akreditimin
e programeve për formimin fillestar të mësuesve (FFM);
6. Tre Unionet e mësuesve (d.m.th. Sindikata e Pavarur e Arsimit, Federata e Sindikatave
të Punonjësve të Arsimit dhe Federata e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës: përgjegjëse
për përfaqësimin e të drejtave të punësimit të mësuesve, për negocimin e marrëveshjeve
kolektive të punës, për kontributin në hartimin e politikës dhe ofrimin e nismave për arsim
cilësor; dhe
7. Organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare (p.sh. UNICEF, KAF, Save the Children,
Banka Botërore, Këshilli i Evropës, etj.) përgjegjëse për sigurimin e zhvillimit profesional
dhe kontributin në hartimin e politikave.
Pranimi në programet e formimit fillestar të mësuesve
Në Shqipëri, mësuesit e arsimit fillor përfundojnë një program pesëvjeçar FFM që
çon në diplomë bachelor dhe master (d.m.th. një diplomë të ciklit të parë dhe të
dytë). Që nga viti 2007, pranimi në këtë program, si pranimi në programet e tjera të
ciklit të parë të studimeve në vend, ka qenë i bazuar 80% tek rezultatet e provimit
të Maturës Shtetërore të kandidatit dhe 20% tek nota e përgjithshme mesatare e
shkollës së mesme. Mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë, nga ana tjetër,
përfundojnë një program dy-vjeçar në përfundim të së cilës merret një diplomë
masteri. Për këtë program, kandidatët duhet të kenë marrë diplomë të ciklit të parë
dhe duhet të përmbushin kriteret për t’u pranuar në universitet.
Ligji i ri për arsimin e lartë, miratuar në shtator të vitit 2015, i hoqi rezultatet e
provimit të Maturës Shtetërore si kriter për pranim në programet e ciklit të parë
të studimeve si programi kryesor. Kandidatët për programet kryesore të formimit
fillestar të mësuesit tani duhet të kenë një notë mesatare të shkollës së mesme, të
përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, dhe të përmbushin kritere të tjera pranimi të
përcaktuara nga universiteti. Ky ndryshim iu vë më më shumë rëndësi kritereve
të pranimit të përcaktuara nga vetë universitetet. Ndërkohë që kjo duhet t’i japë
më shumë autonomi universiteteve, pa mbikëqyrje qëndrore, prurjet mund të
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga institucioni në institucion.
Një problem tjetër që lidhet me këtë është se programet FFM po pranojnë dhe
prodhojnë më shumë mësues se nevojat në sistemin arsimor, ndërsa ka edhe
mungesa për mësues të lëndëve të caktuara4. Të dhënat e tregut të punës për kërkesa
për mësues në nivele të ndryshme dhe për lëndë të ndryshme nuk tregojnë kuotat e
4
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pranimit. Kjo ka krĳuar një shkallë të lartë papunësie midis mësuesve që ka çuar në
bërjen e këtĳ profesioni më pak tërheqës për aplikantë potencialisht cilësorë.
Për të trajtuar këto çështje, organizatat ndërkombëtare kanë sugjeruar që Shqipëria
të nisë një fushatë marketingu dhe të punojë me universitetet për të tërhequr për
programet FFM kandidatë me cilësi të lartë, për të përdorur më mirë të dhënat
e tregut të punës dhe për të futur kritere shtesë për pranimin në FFM5. MAS ka
propozuar një masë që synon një grup të caktuar: një politikë e re për të ofruar bursa
për FFM për nxënësit që kanë rezultate të larta të shkollës së mesme të lartë e që
angazhohen në mësimdhënie për një numër të caktuar vitesh.
Shpërblimi
Shqipëria i ka rritur pagat e mësuesve në të kaluarën për ta bërë këtë profesion
më tërheqës dhe për të shkurajuar mësimdhënien private. Midis viteve 2005 dhe
2009, pagat e mësuesve u rritën me 67% . Gjithashtu, të paktën që prej vitit 1999,
Shqipëria i ka dhënë pagesë shtesë mësuesve të specializuar në lëndë të caktuara, si
matematikë, fizikë dhe TIK, për t’i tërhequr dhe mbajtur ata në profesion. Pavarësisht
këtyre rritjeve dhe stimujve, MAS i ka përshkruar pagat aktuale të mësuesve si “të
pamjaftueshme” dhe “jo motivuese”. Ministria ka propozuar rritje të përgjithshme
të pagave, si edhe një skemë të re shpërblimi që merr parasysh meritën dhe kritere
të tilla si: pozicioni i punës, kualifikimet, përvoja profesionale, angazhime të tjera
jashtë mjedisit shkollor, puna ekstra, largësia nga vendbanimi dhe trajnimi.
Sidoqoftë, një rishikim i pagave të profesioneve të krahasueshme në Shqipëri
sugjeron që pagat e mësuesve janë konkurruese. Sipas Qeverisë së Shqipërisë, paga
mesatare mujore e mësuesve, pavarësisht nivelit të shkollës, është 54.700 LEK (€400),
dhe paga mesatare mujore për mësues të përgjithshëm të arsimit të mesëm të lartë
është 60.100 LEK (€435).
Kjo është më e lartë sesa paga mesatare mujore në sektorin publik, që ishte 53.025
LEK6 (€387) në vitin 2014.Gjithashtu, ajo është më e lartë sesa pagat mesatare mujore
në sektorë si transporti dhe komunikimi dhe industria: në vitin 2013, 51.638 LEK
(€377) dhe 37.646 LEK (€275) përkatësisht (Instituti i Statistikave të Republikës së
Shqipërisë, 2014c). Deri në vitin 2020, pagat e mësuesve pritet të arrĳnë një mesatare
prej 59.600 LEK (€433) për mësuesit e arsimit bazë (arsimi fillor dhe i mesëm i ulët)
dhe 67.400 LEK (€489) për mësuesit e arsimit të mesëm të lartë7. Sidoqoftë, MAS e
ka përcaktuar mësimdhënien si shërbim publik, më shumë sesa si rol të kontraktuar,
dhe ka miratuar legjislacionin përkatës që përcakton qartë detyrat e mësuesve dhe
që rrit orarin e punës së tyre.
Kushtet e punësimit
Marrëveshjet kolektive mes tre sindikatave të mësuesve të Shqipërisë dhe qeverisë
zakonisht negociohen çdo katër vjet, edhe pse nuk ka asnjë afat kohor të caktuar.
Për periudhën 2015-2017 u nënshkrua një marrëveshje e re8. Mbajtja e marrëveshjeve
kolektive është e rëndësishme për disa arsye, përfshirë sa më poshtë:
5
6
7
8
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Instituti i Statistikave të Republikës së Shqipërisë, 2014b).
Gazeta Panorama Online, 2015.
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358

Vendi ka prezantuar një grup politikash dhe procedurash të reja lidhur me punësimin,
pushimin nga puna, ngarkesën dhe zhvillimin profesional të mësuesve, që janë objekt i
negociatave kolektive;
Dokumentet që përcaktojnë kushtet e punës, si marrëveshja kolektive, janë veçanërisht
të rëndësishëm sepse kontratat individuale të punësimit të mësuesve përmbajnë shumë pak
informacion (p.sh. vendndodhjen e punës së tyre, datën e fillimit të punës dhe pagën);
Një problem që, siç raportohet, është i vazhdueshëm, edhe pse më pak i zakonshëm se
në të shkuarën, janë mësuesit që transferohen nga shkollat pa marrëveshjen e tyre dhe pa u
konsultuar me sindikatat.
Në 2014, Shqipëria prezantoi Udhëzimin Administrativ nr. 44 i cili e zvogëlonte
numrin e miratuar të orëve mësimore të shumicës së mësuesve me disa orë në
javë9. Kjo ka lidhje me uljen e orëve mësimore në javë për t’i dhënë stafit të shkollës
mundësi t’i kushtojë më shumë kohë projektit Shkollat si Qendër Komunitare. Tani,
orët mësimore të mësuesve në Shqipëri janë të krahasueshme me orët mësimore
javore të shumë vendeve evropiane. Në Shqipëri, norma e mësuesit ndryshon në
varësi të lëndës mësimore, duke shkuar nga 20-23 orë për mësuesit e ciklit të ulët, 2022 orë për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët, dhe 18-22 orë për mësuesit e arsimit
të mesëm të lartë .
Ligji për profesionet e rregulluara në Shqipëri (2009) kërkon që të gjithë të diplomuarit
e programeve të FFM-së të kalojnë një provim shtetëror në mënyrë që të çertifikohen
për të dhënë mësim. Ky provim është mbajtur për herë të parë në vitin 2011, së bashku
me stazhin profesional. Ekzistojnë disa çështje lidhur me qëllimin dhe përmbajtjen
e provimit, duke përfshirë shqetësimet për një shkëputje nga kurrikula e rishikuar
parauniversitare, si dhe lidhur me besueshmërinë, vlefshmërinë dhe drejtësinë e tĳ.
Sipas AKP-së, banka e pyetjeve për provimin e shtetit është përgatitur nga pedagogë
në institucionet e arsimit të lartë në fushën e arsimit. Për çdo profil mësuesie për
provimin e shtetit ka një komision përgjegjës për testimin që analizon pyetjet.
Përpara provimit, pyetjet specifike përzgjidhen në mënyrë rastësore nga kompjuteri.
Provimi si mjet vlerësimi
Shumica e sistemeve shkollore në botë përdorin disa lloje vlerësimi për të shqyrtuar
kandidatët e mundshëm për mësues10. Shqyrtimi rigoroz si mjet për të hyrë në FFM
dhe jo vetëm pasi FFM ka përfunduar është një formë më efikase e sigurimit të
cilësisë11. Ekzistojnë tri metoda të zakonshme të vlerësimit për çertifikim pas FFM-së.
Të gjitha këto metoda janë përdorur aktualisht në Shqipëri, dhe dy të parat janë të
zakonshme në të gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor , dhe përfshĳnë:
Provimet e shtetit që mbulojnë dĳet dhe aftësitë bazë (p.sh. njohuritë në letërsi dhe
njohuritë në matematikë), njohuritë për lëndën, pedagogjinë, legjislacionin për arsimin,
aftësitë gjuhësore dhe TIK-un;
Vlerësime të bazuara në performancë, zakonisht gjatë fazës së orientimit ose të provës; dhe
Vlerësimet e portofoleve që japin përshkrime të përvojave në mësimdhënie
Ka argumente pro dhe kundër përdorimit të provimeve të standardizuara për
çertifikimin e mësuesve, si ajo e përdorur në Shqipëri. Këto provime mund të
9
10
11

Udhëzimin Administrativ nr. 44.
Barber and Mourshed, 2007.
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përdoren si masë për të rritur statusin e profesionit të mësuesit, ose për t’i ofruar
publikut garanci që mësuesit kanë plotësuar një standard minimal. Gjithashtu, ato
mund të ofrojnë një mjet për të vlerësuar njohuritë për lëndët apo aftësitë për të
shkruar dhe lexuar, të cilat janë veçanërisht të rëndësishme për cilësinë e mësuesve.
Megjithatë, hulumtimi tregon se metodat alternative për vlerësimin e njohurive dhe
aftësive e parashikojnë më saktësisht suksesin12 (p.sh. performancën gjatë FFM).
Bazuar në një sërë studimesh kërkimore, argumenti kryesor kundër përdorimit
të provimeve për çertifikimështë se është e vështirë që ato të matin kompetencat
komplekse dhe atributet e nevojshme për mësimdhënie të suksesshm. Në vend të
kësaj, studiuesit theksojnë se vlerësimet bazuar në performancë brenda kontekstit
shkollor ofrojnë matjen më kuptimplotë pasi ato vlerësojnë mësimdhënie të vërtetë
në një mjedis të vërtetë në klasë.
Shqipëria po bën përpjekje të rëndësishme për të zhvilluar më tej rolin e liderit të
shkollës. MAS ka prezantuar konkurse të hapura për pozicionin e drejtorit për t’i
dhënë fund emërimeve politike të së kaluarës. Standardet, kërkesat e reja për rolin
dhe një program trajnimi para shërbimitt janë zhvilluar, por nuk janë zbatuar ende.
Çështjet që mbeten ende për t’u adresuar përfshĳnë mungesën e procedurave për
planifikimin e vazhdimësisë, vlerësimin që njeh rolin e veçantë të drejtorit, zhvillimin
dhe përkrahjen profesionale të synuar, dhe proceset e drejta për shkarkim nga puna.
Mbështetur tek Urdhëri 418 i MAS-it (11/08/2016),“Për zhvillimin professional dhe
kualifikimet e institucioneve arsimore në sistemin e arsimit parauniversitar” , u organizuan
trajnime për 213 drejtorë të shkollave nga Tirana, Elbasani dhe Durrësi sipas një
programi trajnimi profesional në periudhën shtator deri në dhjetor 2016. U përgatitën
gjashtë standarde për rolin e drejtuesit në shkollë, të lidhura me temat e çdo moduli,
për të bërë të mundur vetë-vlerësimin, emërimin e drejtorëve dhe vlerësimin e
performancës13.
Historikisht, pozita e drejtorit në Shqipëri ka qenë e ngjashme me një emërim
politik14. Ata që ishin të punësuar nuk ishin domosdoshmërisht të kualifikuar apo
me përvojë të mjaftueshme për të marrë rolin e drejtuesit të shkollës. Siç u përmend
më herët në këtë kapitull, MAS ka bërë përpjekje të rëndësishme për të eliminuar
ndërhyrjet politike në vendimet e punësimit në sektorin e arsimit. Ligji për Sistemin
e Arsimit Parauniversitar (2012) përcaktoi konkurse të hapura për rolin, si dhe një
komision vlerësues për të vlerësuar aplikimet.
Udhëzimi Administrativ nr. 57 i vitit 2013, përcakton procesin e emërimit aktual.
Drejtoritë Arsimore Rajonale nxjerrin njoftim për vendet e lira për pozicionet drejtuese
të shkollës. Konkurset organizohen nga një komision vlerësues i përbërë nga një
përfaqësues i DAR dhe bordi i shkollës dhe një përfaqësues nga Këshilli i Prindërve
dhe një përfaqësues nga Këshilli i mësuesve të shkollës (MAS, 2013). Kandidatët
duhet të kenë diplomë të arsimit të lartë të ciklit të dytë dhe pesë vjet përvojë në
mësimdhënie (po aty). Konkurset bazohen tek vlerësimi i dosjes së aplikimit të
kandidatit (p.sh. CV), letrat e rekomandimit, dhe një intervistë që përfshin pyetje
rreth mënyrës në të cilën kandidati propozon të zhvillojë shkollën (po aty). Njësoj
si me vlerësimin e mësuesve për qëllime punësimi, është raportuar se prindërit nuk
e kuptojnë apo nuk janë të kënaqur me kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve për
12
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drejtorë. Komisioni zgjedh dy kandidatë, dhe Drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale
merr vendimin përfundimtar. Disa studime kanë gjetur se mungesa e planifikimit të
vazhdimësisë, si dhe pagat fillestare të
drejtorëve, janë çështje shqetësuese në sistemin e Shqipërisë.

Vazhdimi i zhvillimit profesional dhe mbështetja e drejtorëve
Sipas ligjit, drejtorët, si mësues, janë të detyruar të marrin pjesë në tri ditë të zhvillimit
të vazhdueshëm profesional në vit. Ndërmjet viti 2006 dhe vitit 2013, Projekti i Bankës
Botërore për Cilësi të Shkëlqyer dhe Barazi në Arsim financoi trajnime për drejtorët
në Shqipëri për menaxhimin dhe udhëheqjen në arsim. Megjithatë, ai u ndërpre me
përfundimin e projektit. Disa OJQ vazhdojnë të ofrojnë zhvillim profesional për
drejtorët, por temat nuk trajtojnë domosdoshmërisht fushat për të cilat ka nevojë
menaxhimi i shkollës. Përndryshe, duket se mungon një zhvillim profesional i
hartuar posaçërisht për drejtuesit e shkollave, dhe është e paqartë mbështetja për
rrjetet e drejtorëve që mund të ofrojnë një forum të vlefshëm për shkëmbimin e
praktikave të efektshme. Gjithashtu në praktikë është vënë re se mungesa e trajnimit
ka kontribuar në problemet e menaxhimit administrativ të shkollave, menaxhimit
të personelit, organizimin e zhvillimit profesional të nivelit shkollor, dhe aftësitë
drejtuese mësimore, veçanërisht në lidhje me përpjekjet e reformës. Për ngritjen e
kapaciteteve drejtuese në të gjithë sistemin e arsimit, MAS ka propozuar krĳimin
e një shkolle për drejtorët, me sa duket për të ofruar trajnime para shërbimit dhe
trajnime për zhvillimin e vazhdueshëm profesional për drejtim dhe menaxhim të
shkollës.
Përfundimet
Çështjet kryesore të politikes për lidershipin e shkollave dhe mësuesin, që
përshkruhen në këtë punim përfshĳnë statusin e profesionit të mësuesit, punësimin
e mësuesit dhe kushtet e punës, formimin fillestar të mësuesit, provimin e shtetit
dhe programin e stazhit për certifikimin e mësuesit, procedurat për punësimin,
zhvillimin e vazhdueshëm profesional, vlerësimin e performancës së mësuesit, si
dhe rolin e drejtuesit të shkollës. Këto janë fushat kryesore në të cilat vendi mund të
ndërmarrë hapa në mbështetje të cilësisë së mësuesve dhe lidershipit të shkollave.
Shqipëria ka tashmë një qasje proaktive për trajtimin e shumë prej këtyre aspekteve
duke vendosur objektiva ambicioze për reformën.
Në përgjithësi, në qoftë se rekomandimet për të ndërmarrë veprime që trajtojnë
këto çështje kanë më shumë përparësi, ato etiketohen si afatshkurtra. Në disa raste,
siç është puna për të forcuar përgatitjen e mësuesit pas kalimit të një ligji të ri për
arsimin e lartë, rekomandimet janë afatshkurtra, sepse puna është tashmë në rrugë
e sipër.
Rekomandimet që kanë potencial të kenë ndikimin më të madh në të gjithë sistemin
kanë të bëjnë me përgatitjen e mësuesve, zhvillimin profesional të tyre, vendosjen e
mësuesve në shkolla në zonat e pafavorizuara, si dhe mbështetje për rolin e drejtimit
shkollor. Investimet në infrastrukturë kanë ndërlikime të mëdha financiare, por
kanë rol të rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të mësimdhënies dhe të të nxënit.
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Një veprim i rëndësishëm, që nuk është pasqyruar në Strategjinë për Zhvillimin e
Arsimit Parauniversitar, 2014-2020 (MAS, 2014a), është një përmbledhje e zhvillimit
dhe përdorimit të provimeve për çertifikimin e mësuesve dhe punësimin e tyre.
Çdo vlerësim vendimtar, që përcakton nëse individët do të bëhen mësues dhe do të
punojnë në shkollat e Shqipërisë duhet të jetë metodologjikisht i qëndrueshëm, në
mënyrë që rezultatet të jenë të drejta dhe të besueshme.
Aktualisht sistemi i arsimit në Shqipëri po pëson ndryshime të rëndësishme. Shumë
nga programet dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave janë relativisht
të reja dhe efikasiteti i tyre do të duhet të vlerësohet.
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Komunikimi verbal dhe jo verbal
Ada Sako
Elemente te komunikimit jo verbal
Hyrje
Te paret te cilet e kuptuan ne gjithe thellesine e vet rendesine e komunikimit qene
pa dyshim oratoret e lashte greke dhe latine, te cilet e kthyen “arsdicendi“ ne nje aftesi thelbesore te jetes publike dhe private te cdo individi.Kjo ka te beje me forcen
e padiskutueshme te fjales,te cilen secili prej nesh e njeh , e pranon dhe e merr si te
mirqene.
Pra gjuha eshte nje mjet i fuqishem, i cili na lejon te transmetojme informacion,te
bejme te ditur dicka por jo vetem kaq;ajo na lejon te nderveprojme me ambjentin
duke na dhene mundesine qe te ndajme me te idete tona,ide te cilat tranformohen ne
dicka konkrete,ne dicka qe na lejon te ndertojme ose te shkaterrojme,pra te krĳojme
se bashku me te tjeret.Kjo gje del ne pah edhe nese i referohemi etimologjise se fjales
komunikim e cila rrjedh nga latinishtja:cum+munire(te besh bashke,te perfshish)pasi
per te komunikuar nuk mjafton te flasesh ,te shkruash,te vizatosh apo te dergosh
mesazhe,por duhet qe keto mesazhe te arrĳne diku,te perceptohen te dekodifikohen.
Menyra sipas se ciles mesojme te komunikojme qe femĳe, formeson mendjen
tone,menyren tone te te parit te gjeravedhe te interpretuarit e tyre.Per te kuptuar rendesine e ketĳ procesi,mjafton te mendojme se ekzistojne fjale ne gjuhe te ndryshme
te botes,shpjegimi i te cilave ne gjuhen tone mund te arrihet vetem nepermjet nje
elaborimi te gjate konceptesh.
Pra gjuha ka nje pushtet dhe aftesi prodhuese evidente e te padiskutueshme;ajo eshte
nje ngakomponentet kryesore te komunikimit,por natyrisht nuk eshte i vetmi.Ne
nuk komunikojme me te tjeret vetem permes fjales,por edhe nepermjet gjesteve,tonit
te zerit ,madje edhe nepermjet vete qetesise.
Aspekti verbal ne komunikim perben vetem 7% te asaj qe nje person percepton
ne nje moment te caktuar gjate aktit komunikues.Nje studim i drejtuar nga Albert
Mehrabian ne vitin 1972, tregoi qe pjesa me e madhe e komunikimit tone,rreth 55%e
tĳ eshte e perbere nga aspekte jo verbale,te cilat i referohen shprehjeve te trupit,ne
vecanti atyre te fytyres,menyres se si gjestikulojme,distances qe marrim karshi
bashkebiseduesit etj.Pjesa tjeter, rreth 38% perbehet nga aspektet paraverbale te cilat
i referohen tonit te zerit, timbrit, volumit te tĳ, theksit, pauzave etj.Pra efikasiteti i
komunikimit varet vetem ne nje pjese shume te vogel nga kuptimi i mirfillte i fjaleve
te folura.
Te qenit ne gjendje per te dekodifikuar keto aspekte jo verbale te komunikimit dhe
sidomos te qenit te ndergjegjshem per ekzistencen dhe peshen e ketyre faktoreve ka
nje rendesi thelbesore per jeten e seciilt prej nesh.Shprehje te tilla “ je se nje liber i
hapur” apo “syte e ty flasin vete” jane menyra te theni qe deshmojne per rendesine
e komunikimit jo verbal. Te gjithe kopmonentet e gjuhes jo verbale dhe paraverbale
kane nje rendesi te madhe ne sektore te ndryshem sa i takon aspektit teknik; psikologet, psikoterapeutet madje dhe mjeket psikiater vlersojne dhe i kushtojne vemendje
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te madhe menyres se si pacientet komunikojne me ta, pasi ata jane te ndergjegjshem
per faktin se keto aspekte te pa kontrolluara te komunikimit shpesh flasin shume
me teper se sa fjalet dhe mbartin ne vetvete nje perqindje vertetesie me te madhe
per boten e brendshme te pacientit ne krahasim me permbajten e ndergjegjshme te
mesazhit.Ekzistojne studime te shumta ne psikologjine sociale te cilat perpiqen te
lidhin gjestualitete te ndryshme me genjeshtren si psh te prekurit e flokeve, kafshimi
i buzes etj, madje shume prej ketyre kritereve perdoren edhe ne fushen e kriminologjise per te kerkuar ose se paku per t’u orientuar lidhur me vertetesine ose jo te
deklaratave te personave qe prezumohen te fjashem ne procese te ndryshme penale.
Te gjitha keto deshmojne per rendesine e madhe te komunikimit jo verbal.
Objektivat
Studimi i komunikimit jo verbal ka ne pergjithesi dy objektiva :
• I pari eshte ai qe ka te beje me interpretimin e gjuhes se trupit te bashkebiseduesit
tone brenda nje konteksti te caktuar, me qellim qe te kuptojme cilat jane realisht
qellimet e tĳ si dhe per te kuptuar emocionet qe ai provon apo per te pare nese
eshte i vertete ne ate çka thote.
• Objektivi i dyte eshte ai qe na lejon te kuptojme si ta menaxhojme me mire
komunikimin tone ne menyre qe te jete sa me efikas, i pelqyeshem dhe bindes.
Pra nga njera ane si te lexojme qellimet e te tjereve dhe nga tjetra si te menaxhojme
dhe modifikojme komunikimin tone per t’i derguar informacionet bashkebiseduesit
ne menyren me te mire te mundshme.
Sipas eksperteve nje pjese e mire e komunikimit tone eshte e tipit jo verbal.Pothuaj
cdo dite, madje shpesh edhe pa e kuptuar ne u pergjigjemi me mĳera sinjaleve jo verbale dhe sjelljeve qe lidhen me qendrimin, shprehje te fytyres dhe tonin e zerit.Detaje
te tilla jo verbale tregojme se kush jemi dhe si relacionohemi me personat e tjere.Ne
shume raste ne komunikojme duke kombinuar disa gjeste njeherazi, ashtu si ndodh
kur kryqezojme duart dhe ne te njejten kohe e mbajme veshtrimin te fiksuar per te
treguar papajtueshmerine e nje situate.
Pra pertej komunikimit verbal ekziston nje kanal shprehes qe nuk bazohet tek perdorimi i fjales por tek gjestet, tek kontakti viziv, qendrimi trupor apo te gjitha ato shprehje te cilat ne menyre te pergjithesuar i quajme komunikim jo verbal, nje instrument
ky i fuqishem, i cili mund te na ndihmoje per t’u shprehur, per te ndervepruar me
individet e tjere duke kontribuar ne permiresimin e marredhenieve nderpersonale.
Kur nderveprojme me te tjeret shkembjeme sinjale te panumerta pavaresisht te folurit: menyra se si ulemi, pozicioni qe marrim kur flasim me nje person tjeter, shprehje
e fytyres etj.Te tilla sinjale vazhdojne edhe kur reshtim se foluri, madje ndodh me teper se kaq; shpesh ndodh te komunikojme dy gjera totalisht te ndryshme ne te njejtin
moment nepermjet komunikimit tone verbal dhe atĳ jo verbal, aq sa shpesh perballe
ketyre sinjalve kundershtuese interlokutorit tone do t’i duhet te zgjedhe nese do t’i
besoje mesazhit verbal apo atĳ jo verbal.Studimet tregojne qe ne pjesen me te madhe
te rasteve interlokutoret perfundojne duke i kushtuar vemendje mesazhit jo verbal,
pasi ai rezulton me natyral, me i sinqerte, instiktiv dhe ne gjenjde qe te transmetoje
emocionet e verteta te provuara ne momentin e bashkebisedimit.
Pra per te mesuar qe te komunikojme ne menyre sa me efikase eshte e rendesishme
te behemi gjithnje e me te ndjeshem ndaj sinjaleve te transmetuara nepermjet tru364

pit te bashkebiseduesit tone por edhe karshi mesazheve te transmertuara nepermjet
turpi tone, duke mesuar t’i perdorim ne menyren me te mire te mundshme per t’ i
transformuar keshtu ne nje mjet te fuqishem shprehes qe i jep vlere fjales sone.Nese
deshirojme te komunikojme ne menyre efikase, per te evituar keqkuptimet si dhe
per te fituar besimin e bashkebiseduesit qofte ne planin personal, qofte ne ate profesional eshte e rendesishme te kuptojme si te perdorim dhe te interpretojme sinjalet
jo verbale.
Nderveprimi ndermjet komunikimit verbal dhe jo verbal
Ne krahasim me mesazhin verbal, komunikimi jo verbal mund te permbushe te
pakten pese role : ate te perseritjes, kundershtise, zevendesimit, plotesimit dhe theksimit.
Mesazhet jo verbale qe kundershtojne ato verbale brenda te njejtes situate ndervepruese, mund te gjenerojne nje komunikim jo efikas, kundershtues dhe me keqkuptime.Nje person i cili verbalisht komunikon te verteten e tĳ dhe ne te njejten kohe
shfaqet i pa sigurt duke evituar kontaktin vizual, rrezikon te transmetoje nje mesazh
kundershtues dhe ambivalent.Ne keto raste komunikimi jo verbal kthehet ne instrumentin kryesor nepermjet te cilit ne menyre te pavullnetshme transmetojme nje
mesazh te caktuar. Prandaj nevojitet qe te jemi te ndergjegjshem per mesazhet dhe
sinjalet qe dergojme nepermjet trupit tone.Secili prej nesh ne menyre instiktive eshte
i prirur te interpretoje shprehjet e fytyres apo levizjet e trupit te bashkebiseduesit
duke i perkthyer ato ne emocione te sakta.Interpretimi korrekt i ketyre mesazheve
behet me lehte kur komunikimi verbal dhe ai jo verbal mbeshtesin dhe plotesojne
njeri-tjetrin.
Disa elemente te komunikimit jo verbal
Shprehjet e fytyres
Fytyra jone eshte ne gjendje te shprehe nje pafundesi emocionesh pa qene nevoja
qe goja te nxjerre qofte edhe nje fjale te vetme.Shprehjet e fytyres kane gjithashtu
aftesine per te qene universale pavaresisht nga kultura ne te cilen bejme pjese.Nepermjet muskujve te ndryshem qe kontrollojne gojen, buzet, syte, hunden, ballin dhe
mjekren vleresohet se fytyra humane mund te arrĳe te shprehe me teper se dhjete
mĳe shprehje te ndryshme.Pra muskujt faciale lejojne krĳimin e nje numri te pafund
shprehjesh, pjesa me e madhe e te cileve trasmetohen nepermjet syve.Nga momenti
qe shqisa e te parit eshte shqisa qe prevalon mbi te tjerat tek pjesa me e madhe e
njerezve,edhe komunikimi viziv eshte nje lloj komunikimi jo verbal i nje rendesie te
vecante.Menyra se si e shohim dike,mund te komunikoje shume gjera:mosbesim,ar
miqesi,lumturi , afeksion , dashuri etj.
Emocionet negative zakonisht manifestohen me nje rritje te tensionit te muskujve si
:shtrengim i muskujve te nofulles, rudhje e ballit apo mbyllja e pjeseshme e syve.Ne
te kundert, emocionet pozitive shprehen nepermjet relaksimit te muskujve.
Syte
Kontakti viziv eshte nje nga instrumentet kryesore nepermjet te cilit komunikojme
interes, vemendje, bashkepunim dhe nderveprim.
Meshkujt dhe femrat kane menyra te ndryshme te te komunikuarit nepermjet shi365

kimit.
Nese nga nje ane meshkujt tentojne te shohin ne menyre direkte nje person apo objekt
karshi te cilit shfaqin interes, nga ana tjeter femrat kane tendencen te levizin syte ne
hapsiren qe i rrethon per te patur nen kontroll situaten.Ne pergjithesi dizinteresimi
eshte gjithmone evident sa here qe ne nje kontekst te caktuar social ekziston tendenca per te evituar kontaktin e drejtperdrejte vizual me individet e tjere.Njerzit jane te
prirur ne menyre instiktive te testojne humorin e te tjerve duke vezhguar ne menyre
te kujdesshme shikimin e tyre per te kapur sinjale te mundshme pozitive apo negative.Sa me i gjate te jete kontakti viziv ndermjet dy personave, aq me i madh eshte
niveli i intimiteit mes tyre.Kohezgjatja shikimit, frekuenca, madhesia e zgjerimit te
pupiles dhe shpejtesia e perplasjes se qepallave jane te gjitha sinjale te rendesishme
te komunikimit jo verbal.
Levizjet e trupit dhe qendrimi
Menyra si ecim, si ulemi, apo si qendrojme ne kembe, flasin shume per gjendjen
tone shpirterore.Ne vecanti duart jane nje nder kanalet shprehes me efikase por ne
kete rast vlen te permendet fakti se ne kultura te ndryshme te njejtat gjeste mund te
kene kuptime te ndryshme.Prandaj dhe njohja e tyre eshte thelbesore per te evituar
gabime te mundshme dhe te pakendshme ne komunkim.
Edhe qendrimi komunikon nje seri mesazhesh dhe mund te jete objekt vleresimi ne
percaktimin e shkalles se perfshirjes se nje personi ne nje situate te ckatuar.
Te prekurit
Gjeste te tilla si shtrengimi i duarve apo perqafimet, paraqesin nje kanal komunikim
jo verbal te bazuar ne shqisen e te prekurit.Per te kuptuar rendesine e nje gjesti te tille
mjafton te mendojme per efektin qe mund te kete nje shtrengim dore i forte ne krahesim me nje shtrengim me te dobet.Te prekurit eshte nje shqise teper e rendesishme
per qeniet njerzore dhe madje eshte nder shqisat e para qe zhvillohen tek fetusi.
Kerkimet dhe studimet deshmojne per veshtiresi te medha sa i takon mbĳeteses se
sapolindurve te privuar nga shqisa e te prekurit.
Te porsalindurit kane shikimin dhe degjimin ende te pazhvilluar mire por nderkohe
kane tendencen te komunikojne ne menyre esenciale nepermjet kontaktit fizik me
nenen.
Nderkohe qe ne kultura te ndryshme te prekurit eshte me shume ose me pak i pranuar.Ne kulturen tajlandeze psh te prekurit e dikujt konsiderohet mungese edukate,
nderkohe qe shume popullsi europiane si italianet apo grket kane tendencen te
preken ne menyre me frekuente gjate komunkimit ne krahasim me anglezet, hollandezet apo francezet.
Veshja
Veshja eshte nje nga format me te perhapura dhe te menjehershme te komunikimit
jo verbal.Stili i te veshurit mund te flase shume per personalitetin e individit por
gjithashtu edhe per nje background kulturor dhe ekonomik te tĳ.Stili ne te veshur
transmeton shpesh humorin tone, interesat, vlerat kulturore dhe sociale.Zgjedhja e
nje fustani apo krehja e flokeve ne nje menyre te caktuar konsiderohet pa asnje hĳe
dyshimi si nje mjet i komunikimit jo verbal.Zgjedhja e nje ngjyre karshi nje tjetre zbulon shpesh nje gjendje shpirterore te caktuar dhe nga ana tjeter mund te kushtezoje
gjykimin dhe interpretimin qe te tjeret na bejne.Mjafton te mendojme vemendjen
qe merr zgjdhja per nje “look” te caktuar gjate prezantimit ne nje takim pune per te
kuptuar rendesine e nje kanali te tille jo verbal.
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Ndergjegjesimi emotiv
Te qenit te ndergjegjshem per kanalet e ndryshem te komunikimit jo verbal , na ndihmon te njohim emocionet e te tjereve dhe sinjalet qe ata na dergojne.Kjo koshience na
lejon te forcojme besimin ne marredheniet nderpersonale duke garantuar nje komunikim efikas dhe ne pershtatje te plote midis sinjaleve verbale dhe jo verbale.
Komunikimi jo verbal ne kultura te ndryshme
Komunikimi jo verbal mund te kete kuptime te ndryshme sipas kultures.Per shembull ne kulturen arabe apo ate iraniane individet kane tendencen te shprehin hapur
dhimbjen e tyre,nderkohe qe ne kulturat aziatike konsiderohet si e papershtatshme
shprehja ne menyre te hapur e emocioneve.
Edhe shprehjet emotive ndryshojne nga kultura ne kulture.Sa me shume nje kulture
te bazohet mbi individualizmin,aq me shume rritet probabiliteti qe individet te manifestojne hapur emocionet e tyre,nderkohe qe ne kulturat kolektiviste nje sjellje e
tille mund te krĳoje pakenaqesi dhe bezdisje per grupin.
Edhe gjestet te cilave shpesh kemi tendencen t’u japim nje kuptim universal, mund
te marrin vlera te ndryshme ne varesi te vendit ku gjendemi.Per shembull nje gjest i
thjeshte si te treguarit me gisht te dickaje, konsiderohet si e papershtatshme ne disa
kultura dhe aziatiket ne pergjithesi perdorin gjithe doren per te treguar dicka.
Ne Ameriken Latine dhe Lindjen e Mesme distanca fizike e pranueshme eshte
shume e reduktuar ne krahasim me vendet perendimore europiane dhe ato
amerikane,pra ne disa kultura ekziston tendenca per te qendruar shume afer gjate
bashkebisedimit,duke okupuar ne kete menyre ate qe per shume te tjere konsiderohet si hapesire personale e domosdoshme.
Kendveshtrim historik
Poete dhe filozofe te shumte kane qene vazhdimisht te terhequr nga zeri, fytyra dhe
levizjet e trupit, por interesi per gjuhen e trupit nga ana e psikologeve dhe shkencetareve ka qene pothuaj episodik pergjate gjithe shekullit te 18 dhe ne vitet e para te
shekullit te 19.Studimet e mirfillta mbi komunikimin jo verbal i kane fillesat e veta
me Charls Darwin ne vepren e tĳ “Shprehja e emocioneve tek njerezit dhe kafshet”
Pergjate shekullit te 20 kemi nje shtim te interesit mbi komunikimin jo verbal, dhe
bashke me te edhe te studiuesve qe u moren me kete ceshtje.
Gjate pushtimit nazist te Gjermanise, psikologe dhe shkencetare te ndryshem u
munduan te tregonin superioritetin e races ariane edhe ne komunikimin jo verbal.
Nderkohe qe David Efrom, ishte teper i interesuar per te treguar qe ne realitet nuk
ekzistojne diferenca te medha ne perdorimin e komunikimit jo verbal midis popullsive te ndryshme.Per kete qellim ai udhehoqi kerkime ne fushen e eksperimenteve
laboratorike,duke vene perballe komunikimin jo verbal te emigranteve hebrenj dhe
atyre italiane ne New York(Scherer,Ekman 1982)
Nje tjeter pionier ne fushen e komunikimit jo verbal eshte Ray Birdwhistell, i cili u
mor me aspektet e komunikimit nepermjet levizjeve trupore.
Ne vitet 50-60, kemi nje zhvillim te vrullshem te komunikimit jo verbal ne fushen
e psikiatrise.Shume psikiater perdoren njohurite mbi komunikimin jo verbal per te
analizuar komunikimin midis terapeutit dhe pacientit per motive diagnostikimi.
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Nje autor tjeter eshte pa dyshim Paul Ekman i cili u perpoq te zhvilloje nje sistem per
matjen e levizjeve te trupit si dhe per matjen e shprehjeve te fytyres.
Epilog
Te kuptojme “te pathenen” na ndihmon te jetojme me mire, te jetojme ne sintoni me
te tjeret,pasi na lejon te kuptojme ata qe na rrethojne por edhe te behemi te kuptueshem per ta.
Nje shprehje thote:”trupi nuk genjen kurre”, gje te cilen e pohon edhe Freud kur
shprehet:
“Kush ka sy per te pare dhe vesh per te degjuar, e kupton qe njerezve nuk mund t’u
fshihet asnje sekret.Kush hesht me buze peshperit me maja te gishtave,e tradhton
veten nepermjet gjithe poreve…”(1905).
Elemente te komunikimit jo verbal ne kontekstin e klases
Nje vend dhe rol te rendesishem , komunikimi ze ne procesin e edukimit,permes
aktivizimit te nje sere sistemesh komunikuese.Kjo gje shfaqet me se miri ne te ashtuquajturen “mesimdhenie si art”, e cila kerkon nga ana e mesuesit frymezim ,intuite ,
talent dhe krĳimtari.Ne kete kontekst nje mesimdhenes profesionist ,perdor aftesi te
tilla si gjuha e gjesteve , intonacioni , veshtrimi ,ndjekja me sy , perdorimi i hapesires
, pra nje komunikim qe shkon pertej te folurit apo te shkruarit;aspekte keto qe rrisin
eficencen , vemendjen dhe ndikojne ne permiresimin e nivelit te te nxenit.
Klasa eshte shembulli tipik i nje hapesire publike ne te cilen distanca midis mesuesit
dhe nxenesve ,mund te varioje nga pak metra per nxenesit e ulur ne bankat e para ,
deri ne disa metra per ata qe ndodhen ne bankat e fundit. Po cila eshte distanca me e
pershtatshme? Sipas disa kerkimeve mes te cilave ai i STRIES(1980) pjesa e perparme
dhe mesi i klases , promovon nje komunikim me te mire mes nxenesve dhe mesuesve
, vemendje me te larte dhe me teper autostime. Nxenesit qe jane ulur ne kete sektor ,
rezultojne te jene me nota me te larta.
Disa mesues mendojne se vendosja e bankave ne rreshta paralele eshte teper formale dhe preferojne me teper nje vendosje ne forme patkoi. Nga pikepamja psikologjike
kjo vendosje mund te rezultoje joproduktive , duke qene se te gjithe nxenesit jane
te ekspozuar ndaj shikimit te te gjitheve dhe kjo redukton ndjenjen e privatesise se
tyre , duke i bere te ndihen gjate gjithe kohes te vezhguar. Nder te tjera kontakti i
vazhdueshem me sy i te gjithe nxenesve , ka tendencen t’i shperqendroje ata dhe te
devĳoje drejtimin natyral te shikimit drejt mesuesit.Nxenesit e vendosur ne rreshta
paralele mund te shohin vetem shpinen e shokeve dhe drejtimi natyral i shikimit
perqendrohet tek mesuesi. Rezultati eshte qe nxenesit jane me pak te shperqendruar
nga njeri- tjetri dhe me te interesuar per mesimin. Nga ana tjeter mesuesi duhet te
marre ne konsiderate gjate zhvillimit te mesimit distancat personale; ka raste kur nje
distance personale teper e reduktuar mund t’i krĳoje bezdi femĳes , ashtu si edhe
nje distance teper e madhe mund ta beje femĳen te ndihet i perjashtuar nga komunikimi. Prandaj mesuesi duhet te jete i vemendshem ndaj sinjaleve te shkaktuara si
rrjedhoje e invadimit ose jo te hapesires personale te nxenesit.
Me shume se kudo , nje rendesi te vecante ka edhe vemendja ndaj gjesteve ne klase.
Gjestualiteti sherben per ta cliruar mesuesin nga ngurtesia e zakonshme; ai e ben
materialin didaktik me interesant , duke i perfshire me mire femĳet ne procesin
edukativ.Gjestualiteti i duhur, ne harmoni me situatat e vecanta , krĳon nje klime
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vemendjeje dhe lehteson komunikimin. Nje pjese e mesazheve ne klase , ne menyre
inkoshiente transmetohen nepermjet qendrimit , orientimit te trupit. P.sh ne disa
raste ecja ne klase per te mberritur prane nje femĳe , mund te sherbeje per te riaktivizuar vemendjen e ulet; ose te ngriturit ne kembe gjate ekspozimit te nje koncepti te
rendesishem , mund ta beje me efikas komunikimin.
Duke qene se trupi dhe mendja stimulohen ne menyre te ndersjellte , mesuesi mund
dhe duhet qe ne menyre te vetedĳshme te perdore gjestet per te rregulluar ritmin e
fjales. Gjestet e shkurter dhe te shpejte rrisin intensitetin edhe te fjales , nderkohe qe
gjestet e qeta shoqerohen me uljen e ritmit te saj.
Nje gjest teper “i dashur” per mesuesit , por aspak i pershtatshem ne pikepamjen
pedagojike ,eshte te drejtuarit nga ana e mesuesit karshi nxenesit e gishtit tregues
. Pothuaj gjithmone gishti treues i mbivendoset permbajtjes verbale , duke shperqendruar veshtrimin e nxenesve. Edhe pse ky veprim lind si nje gjest qe kekon te
stimuloje vemendjen dhe perpiqet t’u jape me teper peshe fjaleve , ne te vertete ai
realizon pikerisht te kunderten: shperqendron dhe pengon asimilimin e permbajtjes.
Ka raste kur sinjali markohet akoma me shume duke perdorur nje steke si zgjates te
gishtit tregues. E gjithe kjo nuk ben gje tjeter vecse e demton akoma me teper procesin. Eshte mire qe mesuesi te mos perdore kurre gishtin tregues , por disa gishta
bashke , madje me mire do te ishte perdorimi i gjithe dores; nje dore e lehte , fleksibel
, aspak e tendosur e cila te mos percoje kurrsesi sinjale agresioni.Gjestet e mesuesit
nuk duhet te jene te kontraktuara dhe teatrale, por te kursyera dhe te sakta.Eshte me
mire te perdoren gjeste te hapura dhe te qeta , qe vendosin kontakte me nxenesit ,
duke i levizur krahet ne lartesine e kraharorit dhe me siperfaqen e duarve lehtesisht
te drejtuar lart. Sjellja e duarve te mesuesit duhet te jete e relaksuar, me gishta jo te
kontraktuar dhe as te mbyllur ne formen e grushtit. Studiuesit e fushes sugjerojne
qe te evitohet levizja e njekohshme e te dy kraheve nga ana e mesuesit , pasi te tilla
levizje jane shprehje e gjesteve autoritare qe intimidojne nxenesit; dhe sidomos keshillohet te evitohet menaxhimi ne menyre nervoze i shkumesit apo i penes nga ana
e mesuesit.Gjestet duhet te paraprĳne dhe fjala t’i ndjeke ato dhe jo e kunderta.Ne
nje interval milisekonde gjesti stimulon vemendjen e nxenesit nderkohe qe ai ende
nuk ka degjuar dhe elaboruar fjalen e pare. Sipas Kruger “ vemendja aktivizohet me
pare nga perceptimi i gjesteve sesa nga te kuptuarit verbal” prandaj dhe ato zene nje
vend kaq te rendesishem ne komunikimin ne klase.
Kontakti okular eshte nje tjeter instrument komunikimi shume i rendesishem.Ai
eshte nje kanal komunikimi interpersonal qe rregullon fluksin e mesazheve.Syte
mund te perdoren nga ana e mesuesit per te zgjuar interesin apo per te koordinuar
diskutimet ne grup pa qene nevoja per te folur. Te folurit sy me sy me femĳet , jo me
shpine apo me shikim te orientuar ne dysheme, do t’i lejoje ata te ndihen pjesemarres
ne komunikim, te ndihen interlokutore te vertete, duke rritur interesin dhe perqendrimin e tyre. T’u drejtohen nxenesve veshtrime inkurajuese , vleresuese , drejtuese
, aprovuese apo joaprovuese , eshte pjese e vazhdueshme e punes se mesuesit.Nje
mesues qe ka tendencen te mos shohe mjaftueshem nxenesit e tĳ , rrezikon te transmetoje tek ata nje sens pasigurie.
Edhe mimika gjithashtu shpreh gjendjet shpirterore te mesuesit dhe lidh argumentin e spjeguar me nje emocion specifik.Shpeshhere buzeqeshja e mesuesit mund te
sherbeje per te transmetuar ndjenjen e gezimit , ngrohtesine , afrimitetin emotiv ,
duke kontribuar ne krĳimin e nje klime te qete ne klase.
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Perfundime
Komunikimi eshte pjese thelbesore e procesit te socializimit si dhe nje faktor i padiskutueshem ne ndertimin e marredhenieve nderpersonale.
Ne hapesiren e nje konteksti shkollor komunikimi eshte mbi te gjitha nje nderveprim
kreativ per arritjen e nje qellimi te perbashket: “rritja e nxenesit por edhe e mesuesit
njekohesisht”.
Permes komunikimit ne klase vendoset nje lidhje emotive- relacionale qe i tejkalon
qellimet thjesht didaktike.
Komunikimi eshte nje element i rendesishem per te promovuar kalimin e njohurive
dhe kompetencave , por edhe per te krĳuar nje klime bashkepunimi qe ta beje procesin e te nxenit me efikas dhe me te pelqyeshem per femĳet.Per kete qellim eshte
e rendesishme qe gjate procesit mesimor te aktivizohen te gjitha sistemet e komunikimit joverbal(ose te pakten pjesa me e madhe e tyre) , duke nisur nga sistemi i
gjesteve , sistemi hapesinor , kimik sistemi paraverbal dhe ai intonacional.
Variacioni i vazhdueshem i elementeve te tille si toni , ritmi , timbri , alternimet e
pauzave te qeshurave , gjesteve etj ndihmojne per ta nxjerre komunikimin nga monotonia , duke evituar keshtu rrezikun per te qene mesues te merzitshem dhe linear
ne komunikim.
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Femĳa –Loja – Mesuesja - Prinderi
Marjana Tashi
Kopshti Divjake
Abstrakt
Qeniet njerezore ,nuk mund te zhvillohen ne menyre te izoluar ,por brenda nje sistemi
marredheniesh qe perfshin familjen dhe shoqerine (BRONFENBRENNER)
Zhvillimi I femĳes ka te beje me ndryshimet biologjike dhe psikologjike qe ndodhin tek qeniet
njerezore midis periudhes se lindjes dhe te fundit te adoleshences .Ndryshimet per zhvillim
mund te ndikohen shume prej faktoreve gjenetike dhe ngjarjeve gjate jetes.
Femĳet jane te ndryeshem dhe rriten dhe zhvillohen sipas ritmit te tyre. Cdo femĳe eshte
unik.Femĳet perfitojne me shume ne kopesht ,luajne,nxene,dhe sillen me mire kur gjithcka
rreth tyre i fton,i ben te ndihen te pranuar,te konsideruar,te qete ,te sigurt,kur rrethohen
nga perkujdesja dhe dashuria.Femĳa meson pervoja te shumta sociale nepermjet te gjithe
proceseve qe kryen,kur merr ,kur ushqehet ,kur vishet e zhvishet ,kur vizaton,kur reciton,kur
shkruan,kur luan.prandaj gjithcka ne institucionin arsimor duhet te jete ne pershtatje me
boten e brendshme te femĳes,me interesat,deshirat,kerkesat,fantazine e femĳeve. Mjedisi
duhet te jete stimulues ne menyre qe te jete sa me I shendetshem ,zhvillues,edukues per
femĳet. Ne si edukator duhet te perdorim mjete ndihmese ,qe mbeshtesin edukimin dhe
socializimin e femĳes, si pjese te nje mjedisi stimulues.
Nje femĳe nuk mund te jete kurre i lire per te shprehur veten dhe potencialin e tĳ,per te nxene
dhe per tu zhvilluar,nese nuk ndihet i sigurt ne mjedisin ku ndodhet.Si edukator duhet te
kuptojme sjelljen e femĳeve duke mos harruar statusin e femĳes.Ne duhet te krĳojme besim
tek femĳet ,ne menyre qe atyre t’u shtohet siguria dhe te krĳojme kushte te pershtatshme per
zhvillimin e vetevlersimit dhe aftesive sociale.
Femĳet e vegjel mesojne nepermjet nderveprimit aktiv me mjedisin qe i rrethon te cilet
zhvillohen dhe mesojne duke u ballafaquar me sfida ku prinderit ,edukatoret jane vetem
orientues.Si prind apo edukator nuk duhet te pengojme kreativitetin ,krĳimtarine e femĳeve
por ne duhet t’i motivojme ,t’i nxisim vazhdimisht.Prinderit jane edukatoret e pare dhe
kryesore te femĳeve duke i ndihmuar te rriten,edukohen,zhvillohen ne menyre sa me te
shendetshme.Femĳeria e hershme eshte nje periudhe e rendesishme tek cdo femĳe.Femĳeve
duhet t’u jepet sa me shume mundesi per te luajtur.
Zhvillimi I femĳes rritet me shume kur prinderit,edukatoret,pjestaret e familjese kuptojne
rolin qe ka loja,te aftesive te mira sociale, te mireqenies emocionale dhe te te mesuarit,te
lexuarite, te numeruarit.Eshte e rendesishme qe femĳet te degjohen dhe t’u krĳohen mundesi
per te luajtur,eksploruar,mesuar.Prinderit duhen te shpenzojne kohe per te bashkevepruar me
femĳen ,t’i shpjegoje e t’a mesoje.Lojerat jane nje menyre te shkelqyer qe femĳet te mesojne
dhe te argetohen.Lojerat krĳojne mundesi qe te mesojne permes te rriturve dhe femĳeve te
tjere.
Fjalet kyce: Femĳe, Prinder, Loja, Zhvillim, Metoda.

Hyrje
“Ne te gjithe e kemi per detyre qe te perqendrojme vemendjen ndaj shkences dhe
seriozitetit te zhvillimit mendor te femĳerise se hershme sepse vitet ndermjet lindjes
dhe moshes 5-vjecare jane themelet mbi te cilat ngrihet nje jete e sukseshme.” Laura
Bush,2001
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Loja eshte veprimtaria me e rendesishme ne jeten e femĳeve madje ndonjehere loja
duket edhe me rendesishme se te ngrenit edhe gjumi.Loja eshte menyra kryesore e
te nxenit ne femĳerine e hershme.Femĳet ne kete moshe nxene me mire nepermjet
pervojave personale.Loja ne te gjitha format e saj,paraqet mundesi te pafund per
nderveprimin e femĳeve me njerezit dhe objektet,ne situate reale dhe imagjinare.
Loja qe zhvillohet e organizuar dhe e strukturuar ,zgjon fantazine e femĳes, nxit
inisiativen dhe panvaresine ,stimulon interesat e tĳ /sajLoja ndikon ne zhvillimin
fizik ,mendor,emocional dhe social te femĳes.Cdo program edukimi ne kopesht
bazohet tek loja dhe aktivitetet e tjera social-edukative. Roli qe ka loja gjate procesit
te mesimit nuk duhet nenvleresuar .Permes lojes femĳet do te fitojne shume prej
aftesive te nevojshme qe me pas do te perdoren per te pasur nje marrje njohurish
te suksesshme.Loja ka nje ndikim te madh ne zhvillimin e femĳes Loja ndikon ne
zhvillimin e shendetshem te femĳeve nga ana fizike dhe sociale. Te luajturit me
lodra te ndryeshme me njeri-tjetrin eshte pjese e botes se femĳeve te vegjel,kerkese e
zhvillimit fizik dhe psikologjik te tyre.Loja eshte me shume se nje loje.Loja eshte nje
prove e aftesive fizike dhe mendore te femĳes.Nepermjet lojes femĳa nxjerr ne pah
cilesi te karakterit,vullnetin,guximin,kembenguljen.Lojerat ne grup ,veprimtarite
sportive,komunikimi gjate lojes,luajtja e roleve ne lojrat qe lidhen me profesionet
,zhvillojne marredhenie positive shoqerore ndermjet femĳeve.Femĳeve duhet t’u
jepet sa me shume mundesi per te luajtur. Femĳet duhen te lihen te lire te realizojne
ate qe ata kane planifikuar per te bere,duke pasur ne dispozicion bazen e nevojshme
materiale,si dhe duke u vezhguar e monitoruar nga edukatorja,duke i lene te
kuptojne se ajo po “luan” perkrah tyre.Nga edukatorja femĳes duhet t’i behet e qarte
dhe t’i demostrohet se ne perfundim te aktivitetit,materialet qe ka perdorur ,duhet
t’i vendose ne vendet perkatese,sepse ata duhet te zhvillojne ndjenjen e pronesise
,te pergjgjshmerise ndaj objekteve dhe ambjenteve ku ata ndodhen. Loja ka nivele
te larta motivimi. Loja nxjerr ne pah gjithcka dhe nepermjet lojes femĳa meson me
shpejtesi.Femĳet nepermjet lojes mesojne te numerojne ,flasin ,lexojne ,shĳojne,
shohin,prekin, argetohen, zbaviten.Piazhe hipotizoi se loja ishte shume e lidhur me
rritjen e inteligjences.Psikoanalisti i famshem Frojd terhoqi vemendjen ne faktin qe
femĳet mesojne se si te menaxhojne emocionet e tyre nepermjet lojes.
Pra loja per femĳet eshte “pune” dhe “detyrim”,eshte veprimtari shume e rendesishme
Gjate lojes femĳet kryejne pune:eksplorojne mjedisine tyre,ata njohin me mire boten
e jashtme dhe shfaqin me mire boten e brendshme.
Cfare perfiton femĳa gjate lojes?
Femĳet gjate lojes:
Fitojne elemente te edukates,mesojne gjera te saj,argetohen
Eksplorojne ,deshirojne boten qe I rrethon
Loja nxit te menduarin ,forcon ndjenjat e kolektivitetit,shoqerise me grupin
Praktikojne dhe ndertojne ide,koncepte dhe aftesi
Mesojne dhe kuptojne nevojen per rregulla
Te shprehin dhe praktikojne ndjenjat e tyre
Mendojne ne menyre kreative dhe me imagjinate
Komunikojne dhe zgjidhin probleme me njeri-tjetrin
Mesojne te tregohen te kujdeshem,te durueshem,te drejten dhe te gabuaren
Te degjojne te tjeret,te ndjekin udhezime dhe rregulla
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Femĳa –Prinderit- Mesuesja
Femĳet 3-6 vjec kane nevoje te domosdoshme te luajne se bashku me moshataret
e tyre ku ata shfaqin cilesite e verteta te tyre individuale.Femĳet ne kete moshe
jane duke hedhur hapa te medha ne procesin e zhvillimit te levizjes se panderprere
nga varesia tek pavaresia ,nga kontrollit te jashtem drejt kontrollit te brendshem
,nga imagjinata drejt realitetit dhe perseri ne imagjinate.Ky proces rritjeje eshte I
panderprere por edhe I paqendrueshem por duhet shume kujdes nga ne si mesues te
mos etiketojme femĳet pasi trajtimi i njeanshem hap shtigje per gabime ne edukim.
Ka femĳe qe kane nevoje shume per dashuri,perkedhelje te cilen mesuesja duhet t’a
beje me shume ngrohtesi.Syte tane si mesues -edukatore duhet te fokusojme femĳet
dhe te zgjedhim trajtimin e nevojshem.Ne duhet te ndertojme nje bashkeveprim
cilesor dhe te drejte me prinderit me strategji efektive gjitheperfshirese dhe menyra
te larmishme inforrmim pasi eshte percaktues kryesor ne cilesine e programit te
mirerritjes dhe edukimit. Prinderit ,familjet jane pjesmarres aktive pergjat punes sone
si edukator ,jane bashkeveprues per zhvillimin e potencialit te femĳeve. Kur femĳet
verejne komunikimin pozitiv ndermjet prinderve dhe edukatoreve ,ata ndjejne se
dy botet e tyre jane te lidhura.Prinderit jane te vlefshem qofte si vezhgues ,qofte si
pjesmarres .Prinderit duhet te inkurajohen te behen partner ne institucion,Prinderit
vlersohen si burim informacioni dhe si zgjidhes te problemeve Ne si edukator
duhet te krĳojme ambjente mesimore qe kane cilesi te larte , te strukturuar dhe te
planifikuar me kujdes i orientuar drejt lojes si brenda dhe jashte.
“Ne ditet e sotme femĳet kalojne pjesen me te madhe te kohes brenda shtepive te tyre
apo te shokeve.Tek prinderit shfaqet nje mungese e theksuar per te lejuar femĳet
me shume liri jashte ambjentit te shtepise.Motivimi i femĳes ndikohet thellesisht
nga familja dhe vlerat kulturore si dhe pritshmeri.Kur femĳet kerkon te luaje me
te rriturit dhe refuzohen nga prinderit femĳes i heq jo vetem argetimin por edhe
edukimin.Ne loje femĳa sillet si nje i rritur.Ai vepron ne baze te ngjarjeve te jetes se
perditshme duke u perpjekur te jape zgjidhjet e veta. Por ne emer te kujdesit te tepert
nga prinderit ,femĳa privohet nga loja duke u rrethuar nga te rriturit “mbrojtes”duke
mbikqyrur cdo levizje te femĳes qe shprehin shqetesimin “se mos vriten’’apo se mos
“lodhen’’ ,apo “me mire t’i tregojme perralla ose te shohe televizor” Kjo praktike
eshte e demshme per femĳen ne kundershtim me kerkesat e zhvillimt te moshes
qe kerkojne terren te gjere veprimi me levizje te gjalla dhe impulsive. Eshte e
rendesishme qe prinderit qe e kane te veshtire te luajne me femĳet e tyre t’u tregohen
modele te mira.Prinderit duhet te lavderojne perpjekjen e femĳeve si dhe arritjete e
tyre.Te lavderojne femĳet cdo dite,t’i mesojne femĳet te flasin pozitiv per veten,te
motivojne dhe nxisin femĳet ne cdo aspekt pozitiv ne veprimtarine e tyre.
Eshte shume e rendesishme per femĳen menyra e qete e te trajtuarit dhe perkujdesja
e vazhdueshme qe prinderit ofrojne.
Vizatimet dhe piktura jane eksperienca shume stimuluese.Arti perdoret nga
specialistet si teknike terapeutike . Kur ne i japim femĳes mundesine per te perdorur
ngjyra ,vizatime ,ose materiale punedoreje per te testuar gjendjen emocionale del
qarte nga femĳet sesi eshte gjendja e tyre.
Femĳet shpesh zgjedhin ngjyra te cilat perfaqesojne gjendjen e tyre emocionale .Nga
anketimet jane vene re se disa femĳe kane ngjyrosur te gjithe figuren me ngjyre te
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kuqe apo me ngjyre te zeze.Keto ngjyra tregojne emocione inati (ngjyra e kuqe) dhe
deshperim ( ngjyra e zeze) . Ne pyetesoret e zhvilluar me prinderit per menyren se
si e kalojne kohen femĳet e tyre ka rezultuar se shumica e femĳeve e kalojne kohen
jo me prinderit tyre por e mbushin ate me TV, celular ,lojera kompjuterike,lodra te
ndryeshme etj. Kjo tregon se prinderit nuk kalojne kohe mjaftueshem me femĳet e
tyre dhe se eshte nje zile alarmi qe duhet te marrim seriozisht kete investim per ta.
Ne bisedat me prinderit lindin shpesh pyetje :
-A duhet te kete femĳa sasi te medha lodrash?
-A i realizon cdo loje qellimet e saj edukative dhe argetuese?
Sasia e shumte e lodrave nuk eshte percaktuese ne shkallen e zhvillimit te intelektit
te femĳes..Jo cdo loder argeton aq me teper edukon. Lodrat ne vetevete duhet te
permbaje mundesine krĳuese,te motivoje fantazine dhe imagjinaten e femĳes.Sasia
e tepruar e lodrave krĳon mbingarkese tek femĳa. Eshte cilesia e lodres dhe menyra
e perdorimit te saj. Prandaj duhet te bere zgjedhja e duhur edhe kur behet blerja e
lodrave per femĳet qe te jete sa me funksionale.Ne lojrat me kombinime ,femĳet
zgjerojne fjalorin,socializohen
Mbyllje
Menyra e fuqishme per te mbeshtetur cdo femĳe ne moshen e hershme eshte e
perqendruar tek zhvillimi i tĳ emocional me qellim qe femĳet te ndihen te sigurt
te provoje detyra te reja.Kjo do te sjelle nje nivel te larte motivimi dhe nje kapacitet
me te larte per te nxene. Sot lind nevoja qe shkollat – kopshtet te ofrojne hapesira
perjashta per te nxene dhe eksploruar .Femĳet qe luajne rregullisht perjashta do te
jene me te shendetshem,me te lumtur,me pak te stresuar.
Loja eshte e barabarte me punen e femĳeve.Femĳet mesojne nepermjet lojes ,keshtu
qe jepini femĳeve shume kohe te lire per te luajtur dhe per t’u argetuarDuhet te
kufizojme kohen qe ata shpenzojne ne TV ,celular, duke luajtur me lojra elektronike
.Duhet te inkurajojme femĳet te luajne jashte ose te luajne me lojra tradicionale: me
kukulla ,lodra ,vizatime etj
Femĳet kane nevoje per liri ,per te eksploruar natyren rreth tyre,te eksperimentojne
sipas menyres se tyre dhe per te qene krĳues dhe imagjinues ne lojen e tyre gjate
femĳerise se hershme dhe pertej saj. Prandaj stimulimet dhe nderhyrjet e hershme
jane shume te rendesishme por edhe te pazevendesueshme tek femĳet.Keto nderhyrje
te hershme reflektohen fuqishem ne periudhat e mevonshme te zhvillimit.Nuk eshte
shume e rendesishme per zhvillimin e femĳes vetem mbrojtja ,ushqimi,kujdesi
shendetesor por me shume vlera eshte dashuria qe femĳa duhet te marre prej prind
erve,familjareve,edukatoreve.
Si edukator ne duhet te inkurajojme prinderit dhe anetare te tjere te familjes te behen
partnere me institucionin ne menyra te ndryeshme, te ndertojme ura bashkeveprimi
te qendrueshem me familjet si partnere aktive ne zbatimin cilesor te programit
te institucionit. .Familjet jane pjesmarres aktive pergjate zbatimit te programit si
dhe bashkeveprues per zhvillimin e potencialit te femĳeve.Prinderit vleresohen si
burim informacioni dhe si zgjidhes te problemeve.Si staf edukues duhet te jemi
te ndjeshem ndaj diversitetit te struktures se famĳles ne ndryshim.Prinderit kane
nevoje per ndihme dhe informacion ne procesin e rritjes dhe te edukimit te femĳeve.
Te degjojme , pergjigjemi,perfshĳme, mbeshtesim dhe vleresojme prinderit
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Bashkeveprimi cilesor dhe I drejtperdrejte me familjet e femĳeve me strategji efektive
gjithperfshirese dhe menyra te larmishme informimi eshte percaktues kryesor ne
cilesine e programit te mirerritjes ,edukimit ,kompletimit te femĳeve.
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Abstrakt
Çfarë është konflikti?
Konflikti përfaqëson një situatë në të cilën synime, qëndrime, emocione apo sjellje të
papajtueshme çojnë në mosmarrëveshje apo kundërshti mes dy ose më shumë palëve. Ai
ndodh kur synime, vlera apo ngjarje, dy ose më shumë palë i perceptojnë kontradiktore.
Konflikti do të thotë që palët janë në opozitë diçka që ndodh nga të dyja palët. Secila palë
beson se ajo ç’ka kërkon është e papranueshme me atë që kërkon pala tjetër.
Konflikti mund të ndodhë edhe në nivel individual kur një personi i duhet të vendos në mes
dy alternativash shumë të dallueshme nga njëra-tjetra.
Diversiteti është pjesë e jetës. Të gjithë jemi po aq të ndryshëm nga njëri-tjetri, gjë që bën të
reagojmë në mënyra të ndryshme kundrejt të njëjtës situatë konfliktuale.
Fjalët kyçe: Konflikti, mjedis shkollor, burim, lloje,komunikim, mësues, rregulla, ndryshime,
risi.

Hyrje
E kam zgjedhur këtë temë pasi edhe pse punohet shumë në drejtim të krĳimit të një
klime tepër miqësore dhe tolerance në mjediset shkollore, përsëri ky fenomen është
prezent për shkaqe të ndryshme dhe palë të ndryshme konfliktuale.
Ndërmjetësimi në jetën e shkollës dhe sidomos menaxhimi i mosmarrëveshjeve dhe
konflikteve që ndodhin në grupmosha (të ndryshme)shkollore të ngarkuar me më
shumë përgjegjësi se roli i mësimdhënësit.
Shkolla është pikërrotullimi, i shoqërisë dhe , si e tillë ka për detyrë t’i ofrojë nxënësit
përmasën sociale, atë të mbĳetesës së individit në kushtet “e shoqërisë së hapur”.
Pra konflikti dhe mosmarrëveshjet janë pjesë e rritjes së individit dhe dhe që shihen
si pjesë e natyrshme e rritjes së shkollës.
Burimet dhe pararendësit e konfliktit
Konflikti është një dukuri e pashmangshme dhe e nevojshme, burim dĳe në
mjediset shkollore. Për ta ilustruar idenë po citoj fizikanin e madh A.Ajnshtajn, i
cili thotë:”Mbrëmja (darka) ku të gjithë të pranishmit pajtohen me të gjitha, është e
humbur”.
Pra për të njohur thelbin e dukurive duhet mendimi ndryshe, i pavarur, alternative,
i cili çon në dialog, në diskutim e ndonjëherë në debat. Po të hartojmë një listë mbi
shkaqet e konflikteve do të dalë shumë e gjatë.Ato ndryshojnë nga koha në kohë.
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Cilat janë burimet e konflikteve në shkollë?
• Nevojat themelore, kërkesat:Nevojat dhe kërkesat e mësuesit, nxënësit e prindit
bien shpesh ndesh me statusin aktual, zhvillimin e perspektivës.
• Dallimet në vlera:Ndryshimi i botëkuptimeve të mësuesve, prindërve, nxënësve
sjellin ndryshime në vlera, si pasojë lindjen e konflikteve.
• Këndvështrimet e ndryshme:Ndryshime në perceptim midis mësuesve e
nxënësve, mësuesve, nxënësve dhe prindërve, sjellin konflikte të pashmangshme.
• Interesat e ndryshme:Mësuesit, nxënësit dhe prindërit me interesa të ndryshme
që bien ndesh sjellin konflikte.
• Nevojat psikologjike:Astësitë e çdo personi në veçanti, vlerësimi objektiv apo
subjektiv, të qenit I rëndësishëm ose jo janë nevoja psikologjike që çojnë në
konflikt.
Llojet e konfikteve në shkollë
1)Konfliktet mësues-drejtues
2)Konfliktet mësues-nxënës
3)Konfliktet nxënës-nxënës
4)Konfliktet mësues-prindër
5)Konfliktet mësues-mësues
6)Konfliktet fëmĳë-prindër
7)Konfliktet drejtues-drejtues
Përvoja ime si mësuese prej 30 vjetësh i ka prekur të gjitha llojet e konflikteve të
listuara më sipër.
Ja disa nga motivet e lindjes së këtyre konflikteve:
1)Mësues-drejtues-Motivet
-Intoleranca e drejtuesit:Kjo në marrëdhënie me vartësit. Urdhrat e tĳ të
padiskutueshëm.
-Fjala e drejtuesit e pakundërshtueshme
-Drejtuesi komandon, mësuesi zbaton
-Mospranimi nga drejtuesi i të qenit ndryshe.
Roli i drejtuesit është shumë i rëndësishëm dhe rregullator i krĳimit të një klime
paqësore, pa u dhënë konflikteve, për arsye të ndryshme, përmasa që i kalojnë kufijtë
e shkollës.
2)
Mësues-nxënës-Motivet
Këto konflikte kanë ndodhur, ndodhin e do të ndodhin. Neve na mbetet veç t’i
minimizojmë. Mësuesi është shpesh nga përvoja ime personale u them nxënësve:”Siç
është fëmĳa pasqyrë e prindit, ashtu edhe nxënësi është pasqyrë e mësuesit”.
Mësuesi është modeli i mirë ose i keq për nxënësin.Ai edukon ose ç’edukon, me ose
pa dashje.
Roli i mësuesit në formimin e nxënësit është po aq i rëndësishëm sa roli i prindërve
në edukimin e tyre.
-Nëse një mësues është i drejtë, tolerant, i duruar,i prirur drejt së bukurës, i dashur
këto janë cilësi vlerësuese e edukuese që nxënësi shpesh herë mundohet t’i kopjojë.
Në të kundërt një model pa keto cilësi përçon te nxënësit sjellje konfliktuale deri atje
377

sa është shumë e vështirë të zbuten
Motivet janë të shumta:
-Vlerësime subjektive të mësuesve, diferencime të mësuesit.
-Intolerancë, moszbatimi i rregullores nga ana e nxënësit.
3)Konfliktet nxënës-nxënës- Motivet
Janë konfliktet më të shpeshta, të cilat shpesh mund të jenë për shkak të egoizmit
(Për notën, veshjen, shoqërinë)
Fenomeni më prezent i bullizmit, për të cilin po punohet fort në çdo shkollë të
Shqipërisë për mungesën e sinqeritetit, xhelozi, fyerjet.
Mund të shuhen shpejt, por mun të kenë pasoja të rënda nëse nuk kurohen në kohën
e duhur.
4)Konfliktet mësues-prindër-Motivet
5)Janë konflikte që ekzistojnë në çdo shkollë, që mund të zgjidhen paqësisht, por
edhe mund të degradojnë në një shkallë të lartë të konfliktit si fyerje, kërcënim .
Motivet që çojnë në këto konflikte janë të shumta si:
–Qëndrime intolerante të mësuesit (paragjykime).
-Vlerësim joobjektiv i mësuesit (komunikim I ashpër i mësuesit)
-Problemet edukative (kërkesat e mësuesit nuk transmetohen saktë nga nxënësit te
prindërit).
-Qëndrim subjektiv i prindërve
Dubjektivizmi nga ana e prindërve- burim i pashmangshëm i konfikteve.Prindi sillet
si i verbër ndaj sjelljeve të fëmĳëve, ndërkohë që sjelljet e mësuesve konsiderohen si
të qëllimshme, armiqësore dhe shihen me indinjatë.
6)Konfliktet mësues-mësues-Motivet
Këto konflikte lindin për shkaqe objektive e subjektive. Motivet janë kryesisht
disnivel në përgatitje shkencore, ndërhyrje të pamotivuara, ndërthurje interesash,
vlerësime të pamerituara, xhelozi profesionale etj.
Këto klasifikohen në konflikte të buta.
7)Konfliktet fëmĳë prindër-Motivet
Nuk kanë të bëjnë me shkollën, por mbarten nga familja dhe gjejnë zgjidhje në
shkollë. Disa nga shkaqet e këtyre konflikteve janë:
-Ndryshimi i mendimeve ndërmjet brezave.
-Tutela e pajustifikuar.
-Gjendja shoqërore.
8) Konfliktet ndërmjet drejtuesve- Motivet
Këto konflikte shfaqen për disa motive në shkolla:
• Përgatitje e pamjaftueshme profesionale
• Kulturat e ndryshme
• Klanet që krĳohen
• Papërgjegjësia dhe papërgjegjshmëria
Përfundim:Shkolla e mbërthyer nga konfiktet.
Këto janë konflikte që veprojnë brenda shkollë. Kjo nuk do të thotë që s’ka të tjerë që
veprojnë jashtë saj.Sido që të jenë me specifikat e tyre ato kanë ndikimet e veta mjaft
të fuqishme në shkollë, prandaj trajtimi, menaxhimi dhe zgjidhja janë prioritete të
shkollës.
Konfliktet duhen parandaluar, shmangur e zgjidhur. Na del detyrë të gjithë aktorëve
në mësimdhënie që të parandalojmë sa të mundim shfaqjen e tyre, dhe të kurojmë
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ato që janë prezente.Sëmundja do kuruar në faza fillestare në të kundërt s’ka shërim
kështu edhe me konfliktet. Rrugët, mjetet për t’i parandaluar janë të shumta, por nga
më të frytshmet është komunikimi.
Komunikimi
Komunikimi të jep mundësinë:
-të shprehësh atë që mendon;
-të paraqesësh konceptet e tua për një problem;
-të njohësh konceptet e tjetrit;
-të reflektosh;
-të parandalosh keqkuptimin;
Komunikimi është art i veçantë në shkollë dhe ta zbatosh atë do të thotë:
• të shkëmbesh ide, alternativa
• të bashkëpunosh
• të njohësh njëri-tjetrin
• të mos prejashtosh
• të bëhesh më njerëzor
• të japësh mesazhe
• të buzëqeshësh
Pra çelsi i suksesit është komunikimi
Çelsi i suksesit të komunikimit
-Rregullat që duhen zbatuar për këtë:
• Kur komunikohet dhet të flasë vetëm një njeri.
• Nuk duhet të ndërpritet ai që flet.
• Nuk duhen përdorur fjalë fyese kur komunikon.
• Kur nuk je dakort, formulo opinionin tënd pa sulmuar asnjë person dhe shprehe
kur e ke rradhën të flasësh.
• Ndiqe dhe shihe në sy folësin, duke treguar se je i interesuar.
• Bëj pyetje për të marrë sa më shumë informacion.
• Bëj përpjekje për të konceptuar idenë kryesore të bashkëfolësit.
• Prano përvojën dypalëshe pa dhënë opinione.
• Përpiqu të kuptosh çfarë ndjen tjetri pa e paragjykuar.
Si mund të zgjidhen konfliktet e lindura?
Disa mënyra:
1-Tërheqja:Kjo është e përshtatshme në situata kur duket një periudhë ftohjeje ose
tensioni.
2-Zbutja:Nuk është metodë zgjidhjeje, është metodë për të krĳuar hapësirat për
momentin.
3-Kompromisi:Është një situatë ku asnjëra palë s’fiton, por të dyja palët kënaqen,të
dyja palët duhet të heqin dorë nga diçka që është e rëndësishme për ta.
4-Imponimi:Ky përdoret si shanci i fundit për zgjidhjen e konfliktit.
5-Zgjidhja e problemit:Është një proces ku konfliki tarjtohet si një problem për t’u
zgjidhur.
Por konfliktet nuk janë dukuri plotësisht negative, përkundrazi është provuar se ato
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janë një forcë benzese, rrezatojnë impulse pozitive, synojnë ndryshime.
Konfliktet që:
Duhet të shmangim
• Konfliktet që lindin për motive banale
(sharje, fyerje).
• Konfliktet ku cënohen interesa të vogla,
meskine(një ndarje e orëve mësimore,
përpilimi i orarit)(drejtues- mësues)
• Konfliktet që ndërtohen mbi arrogancë e
prepotencë (qëndrime të tilla të drejtuesve,
mësuesve, nxënësve)

Duhet të stimulojmë
• Prirjet për t’i parë dukuritë në dy të kundërta të
skajshme.
• Vlerësimi i diversitetit (kjo e bën jetëm interesante).
• Afrimimi i vlerave të gjithsecilit.
• Roli i ndjenjave në komunikim.
• Forcimi i bashkëpunimit (strategjia:fitojnë të dyja
palët)
• Komunikimi- faktor kyç në zgjidjen e konflikteve
(Domosdoshmëri: Ndërtimi i urav të komunikimit për
parandalimin e konflikteve të panevojshme).

Në mbyllje të kësaj kumtese apel drejtuar kolegëve:
I dashur koleg konflikti është prezent në jetën tonë në mjediset shkollore.
Të mbyllësh sytë përballë këtĳ realiteti, është të shkelësh mbi parimet e këtĳ profesioni
human, dhe me misionin e mësuesit që ti ke zgjedhur.
Referenca
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Poezia e Migjenit dhe Vargjet e Lira
Rita Lici
Mesuese gjuhe dhe letersie
Abstrakt
Lindi në Shkodër më 13 tetor 1911. Pas kryerjes së shkollës fillore, gjysmë të mesme teseminarit
ortodoks, punoi si mësues në fshatin Vrakë, në Shkodër dhe në Pukë. Migjeni solli elemente
të reja në letërsinë shqipe, sidomos në pasqyrimin ekzistencial të jetës së njerëzve të varfër
(M.Zeqo Gazeta Shqip, dt.05.07.2003). Poet dhe prozator shqiptar i shquar i vite 1930, Migjeni
konsiderohet si nje ndër shkrimtarët më të lexuar e më të rëndësishëm te letërsisë shqipe të
shekullit te 20. Për epokën ishte nje zë krejtësisht novator nga brendia dhe forma dhe ndikimi
mbi letěrsině shgipe të kohës ishte i madh. Ndikimi i Migjenit mbi rrethet e rinise perparimtare
qe i ndjeshem ne vitet kur shkroi. Një shtysë te posacme mori perhapja e krĳimtarisë se tĳ pas
Luftës së Dyte Boterore, kur regjimi komunist mori persiper botimin e plotë të veprave, të
cilat në vitet 1930 kishin qenë pjesërisht të pabotuara.
“Vargjet e lira” është përmbledhja e poezive të tĳ, ndërsa “Novelat e qytetit të veriut”
përmbledhje e prozave, të cilat u botuan vetëm pas vdekjes. Migjeni ishte ndër të rrallët
shkrimtarë të kohës, që spikatën amoralitetin kohor, absurditetin e zakoneve të përçudnuara,
injorancën e regjimeve despotike.(R.Elsie, Histori e Let.Shqipe 2002) Ndër vjershat më të
spikatura mund të përmenden “Të birtë e shekullit të ri”, “Recital i malësorit”, “Kanga e
rinisë”, etj. Ndërsa në prozë, “Luli i vocërr”, “Legjenda e misrit”, “… bukën tonë të përditshme
falna zot”, etj. Në dhjetor 1937, ai niset për në Itali, për t’u kuruar në senatoriumin San-Luigji
të Torinos, pastaj në Spitalin Torre Pellice, ku dhe në një qetësi hyjnore ndërroi jetë me 26
gusht 1938.

Hyrje
Krĳimtaria poetike e Migjenit u zhvillua kryesisht brenda tre viteve 1932-1935.
Migjeni shprehu pakenaqesite e tĳ rreth realitetit shoqeror te asaj kohe. Dha pamje
tronditese, te klasave te shtypura dhe te shfrytezuara. Në krĳimtarinë e tĳ, per herë
te parë përftohen figura dhe portrete të plota e shume te fuqishme të malësorit e
punëtorit, të gruas shqiptare e cila ishte viktime e një shfrytëzimi te dyfishte.
Migjeni kaloi nga nje romantizm revolucionar në realizëm kritik gjatë jetës se tĳ.
Ate e indinjonte se tepermi hendeku i thelle i pabarazise midis klasave. Kjo e shtyu
te pasqyronte varfërinë e thellë të viteve kur jetoi,( R.Elsie Histori e Let Shqipe f.351)
dhe duke u dalë zot heronjve te krĳimeve te tĳ si “Bukën tonë te perditshme falna sot’,
“Bukuria që vret”, “Mollë e ndalueme”, “Legjenda e misrit”, “A don qymyr zotni ?”,
ctj. dënoi ashpër indiferentizmin e klasave të kamura ndaj vuajtjeve të popullit. Me
ane te hiperbolave dhe groteskut pershkruan perfaqesuesit e klasave te pasura dhe
shfrytezuese. Dha idetë e tĳ për një shoqëri ndryshe. Më të barabartë, pa shfrytezim
te njerezve. Ai I perkrahte te rinjte me iden revulocionare per te ndryshuar vendin. I
shtynte te merrnin guximin per te vepruar.
Revolta e hapur, vuajtjet e thella, dhe optimizmi jane tipare karaktristike te poezise
se tĳ, e cila shquhet per konceptimin dhe sistemin origjinal te figuracionit. Ai trajtoi
vjershen dhe poemen pa subjekt me varg te lire, që karakterizohet për mendimin
sinteze dhe sistemin figurativ, ku dallohet antiteza, simboli dhe alegoria.
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Në themel te veprimtarise se Migjenit qëndron aspirata per një bote të re, ku njerëzit e
thjeshtë jetojnë të lirë dhe të lumtur me dinjitet njerězor dhe pa frikë për të nesërmen.
(I.Kadare “Ardhja e Migjenit ne Letresine Shqipe1990).
Ky humanizem aktiv përshkon vepren e tĳ. Në poezitë e para, si “Zgjimi”, “Te birt’
e shekullit te ri”, “Shkëndĳa”, “Shpirtënit shtegtarë”, etj, pakënaqësia e thellë ndaj
realitetit çifligaro-borgjez dhe endrra e autorit per nje te ardhme te bukur u shpreh
me figura te gjalla romantike. Poeti u ngrit kundër amullise shoqerore dhe forcave
që mbanin vendin në errësirë (“kalbësinave që kerkojnë shejtnim”). Kritika e rrepte
e gjendjes se rënde të vendit u gërshetua në këto vepra me deshirën e zjarrtë për
“një agim të lum e te drejtë kombëtar”, me grishjen per te luftuar per ditë dhe më te
bukura.
Sic e dime tema kryesore e Migjenit ishte “mjerimi”. I cili eshte pershkruar dhe
paraqitur ne menyren me realiste te mundeshme. Duke shfryre dhimbjen qe I jep
mjerimi, autori pershkruan figura, njerez dhe ngjarje te mbyerthyera nga nje trishtim
I thelle. Ai, mjerimin dhe skamjen, nuk e sheh ne anen siperfaqesore, po e shikon ne
te gjitha aspektet, ne ate fizik, shpirteror, moral e shoqeror.
Pasqyrimi i varferisë se thelle të masave zë vend qendror ne te gjitha botimet e
Migjenit. Për shkrimtarin kishte rendësi të madhe shoqerore qe te dilte në drite sa më
qarte humnera e vuajtjeve, ku e kishte hedhur popullin regjimi reaksionar. Heronjte
e veprave të tĳ më të mira ishin te papunë qe rropateshin gjithë ditën per te nxjere
kafshaten e gojës, malesorë që qëndronin në zgrip të jetës, të mjerë që nuk u kishte
ecur në jetë dhe ishin flakur jashtë Shoqërisë.
Migjeni goditi haptazi dhe me force artin dhe shtypin zyrtar (“Kanga skandaloze”,
etj.)
Te dhenat kryesore rreth vepres:
Struktura: Struktura ciklike e vepres me emertimet e saj krĳon nje rend logjik e
tematik te poezive. Ne secilin cikel del emertimi kange per poezine , qe eshte nje
emertim tradicional: Parathanja e Parathanjeve si hyrje, Kanget e ringjalljes, Kanget
e mjerimit, Kanget e perndimit, Kange ne vete, Kanget e rinise, Kanget e fundit.
Titulli: Titulli I vepres ka kuptim te dyfishte: vargje te lira ne menyren e ndertimit
te tyre, dhe vargje te lira ne veshtrimin e lirise tematike. Qe ne titull del vetedĳa e
autorit se po krĳonte nje poezi tjeter nga rrjedha e poezise se kohes.
Tematika: Kemi : shkeputja nga trajtat formale e tematike te poezise shqiptare te
kohes. Mungon tematika atdhetare apo kombetare. E kaluara preket vetem si
reflektim ne aktualen, por jo si teme e vecante . Teme zoteruese behet tema shoqerore
e kohes si dhe dhimbjet personale te lidhura me kohen.
Toni poetik: Nepermjet tonit polemizues Migjeni I kundervihet tradites se shkrimeve
romantike. Qofte ne nentekstin poetik apo ate te prozes qendron nje ironi e fshehur,
qe synon te sarkazma: gje te cilen Migjeni nuk ia kurseu as vetvetes. Duke e ndjekur
njeriun ne luften e tĳ per ekzistence Migjeni, si asnje poet tjeter, shembi te gjitha
kultet fetare, politike, atdhetare dhe morale.
Ndarja e kengeve
Kanget e pakendueme: Ne kete cikel Migjeni e shikon artin e poezise si nje mundim
te thelle psikologjik, dhe realizimin e krĳimit nje shperthim te mundshem. Ai eshte
I vetedĳshem qe poezia e tĳ do te shfaqe nje rebelizem te permbajtur : …e une jam
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vullkani qe fle I fashitun.
Kanget e ringjalljes: Ideja e zgjimit do te hedhe idene e lindjes se nje njeriu te ri, qe
do te mekembe nj Kohe te Re. Ky njeri I ri do te zgjoje ndergjegjet e fjetura njerezore
per njohjen e vetvetes, te jetes e te lirise. ( Shpirt’ I ri, Pesha e fatit )
Kanget e mjerimit: I gjithe cikli I kengeve te mjerimit, ku bejne pjese shumica e
poezive Migjenit ( Poema e mjerimit , Balade qytetse, Lagja e varfun, Melodi e keputun
) eshte i ndertuar me dy lloje shprehesish poetike: me nje shperthim te revoltes se
poetit, qe kerkon veprim, dhe me nje terheqje te tĳ, abstenim. Ne kete cikel futen
edhe poezite e rebelimit poetik te Migjenit kundrejt pamjeve te temerrshme te jetes.
Keto jane poezi te kundershtimit, qofte kur ai grindet me vetveten, qofte kur guxon
apo terhiqet: ( Recital’ I malsorit, Blasfemi, Kanga skandaloze ). Kudo theksohet
deshira, malli per veprim, por edhe vetedĳa per pamundesine e veprimit.
Kanget e Perendimit: Ne kete cikel do te ndertohet besimi I ri apo besimi I rigjetur
dhe do te tingelloje I fuqishem dhe eksaltuez rasti I ri fe e cmendun e Perndimit te
mrekullueshem…, ku…I egzaltuem shklet njeriu ne delirium te pakuptueshem. Kjo
eshte endrra e kapercimit te pengesave, per nje liri qe gjendet tjeterkund dhe ku
dalin vera te reja njerezore.
Kanget e rinise: Keto shperthime shpirterore marrin trajta te ekzates se pranveres, te
nostalgjise rinore; femra per Migjenin eshte e paarritshme dhe dashuria per te mbetet
e parealizuar. Gruaja eshte hyjni apo kob? Edhe kjo do te mbetet nje alternative e
fundit dhe e pazgjidhur per Migjenin.
Kanget e fundit: Mbahen si poezite me te fuqishme te Migjenit, te shkruara kur poeti
po lengonte rende nga semundja. Ato nuk jane me shprehje te jetes, por pershkrim I
ngadalshem I vdekjes. Vete titujt e vjershave: Nje nate pa gjume, Vuejtja, Frymezim’
I pafat, Kanga qe s’kuptohet, Vetmia, Nen flamujt e melankolise japin poetikisht
shkallet e renies se poetit.
Analize e “Poemes se Mjerimit”
Per sa i perket ciklit te Kengeve te Mjerimit ai eshte ndertuar ne dy lloje ligjerimesh
poetike. Ka nje grup kengesh ku mbizoteron revolta politike (Poema e Mjerimit,
Recitali malesorit, etj) dhe nje grup kengesh te tjera, ku mbizoteron terheqja e poetit,
I cili vetem konstaton dhe ironizon therazi (Balade qytetase, etj).
Në “Poemën e mjerimit”, vepren e tĳ me te shquar, Migjeni përshkroi ne tablo te gjalle
dhe rrëngjethëse te gelltitjes së veshtirë të masave te shtypura dhe të shfrytëzuara, te
venitjes se tyre fizike nen grushtin e mjerimit, qe sundonte në vend dhe mbrohej nga
monarkia çifligaro-borgjeze.
Migjeni tregon haptazi si cdo te thote te jesh ne skamje. Ai perdor figuren e metafores
dhe epitet per te shprehur kete mjerim. Shohim qe e pershkruan me keto fjale -> Fryra
te zbehta, sy te jeshilta, te shikojne si hĳe, duert te mpita, me zhele, te shemtueme,te
ndyta, te verdha.
Ne keto vepra shohim qarte edhe fshikullimen qe ai u jep fese. Duke thene -> e mbi
ta n’ajer, si ne qesendi, therin qiellin minarete e ngurta, profetenet dhe dhejtenet ne
fusheta te shumengjyrta shkelqejne, e mjerimi mirfilli ndien tradheti.
Migjeni do te tregoje se kjo varferi, kjo skamje, trashegohet brez pas brezi dhe nuk e
le njeriun te shĳoje jeten e tĳ. Ai thote qe : Mjerimi pjek femin para se te burrnohet.
Poeti e kap mjerimin ne sfera te ndryshme, ate fizik, shpirteror dhe moral.
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Aipas autorit pasojat qe mjerimi shkakton jane:
Perbuzja, lind I paditur,
sjell trashegimi te percunduar
shkaterrim te dashurise amesore
shkaterron femiejrite dhe endrrat e saj
shkaterron vlerat dhe moralin
e con njerun ne depresion
Analize e “Nje nate pa gjume”
Kjo poezi eshte si nje klithje deri ne skaj e te vetmuarit. Ketu poeti shpreh ankth, nuk
gjen qetesi e ndihet i vetmuar. Kjo klidhje shqipetohet si: thirrje universal dhe thirrje
e percaktuar. Thirrja e poetit del ne dy forma: lutje per qetesi personale dhe vullnet
e shprese per ndryshime.
Poeti e quan veten burre I tretun, kjo shpreh zbrastine e tĳ shpirteore dhe vetmine.
Ai e shikon veten te paafte, pa force per te bere ndryshimet qe nevojiten. Simboli i
gjelit eshte ipranishem ne disa vepra te migjenit, ku ka funksion ironizues. Nenteksti
I poezise fsheh notat tragjike te vete jetes se Migjenit qe po shuhet nga semundja.
Perfundime
Ai e shikon qe eshte afer fundit te tĳ dhe e kupton se nuk ka me se cfare te japi per te
ndryshuar dicka. Askush sme ndĳon, cirrem kot me kot… Por me ne fund, poeti nuk
e shikon me shpetimin te drita por te jastiku.
Poeti eshte ne dileme gjate gjithe kohes. Ai vendos kunervendje te forta perball njera
tjetres kur thote: me dhemb e sdi cme dhemb, urrej e sdi curren, don e sdi sec don.
Ne poezi mbizoterojn toni thirror, perseritja e fjaleve, shkallezimi I dhimbjes qe
perforcon vetmine.
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E madhe është gjëma e mëkatit (Tat Tanushi i Bubullimës)
Ermira Koci
Mesuese e gjuhes dhe letersise
Abstrakt
Nëse jemi tërësisht të një mendimi për vlerat e Kutelit (Dhimitër Pasko, është emri i tĳ i
vërtetë; me këtë emër ai do të njihej si ekonimist, studiues i problemeve ekonomike, dhe
drejtues bankash), këto mendime nuk i shoh dhe i gjej të shkruara apo të dokumentuara në
letrat studimore e shkencore shqipe. si mund të shpjegohet që ne s’kemi një libër të plotë të
Letërsisë Shqipe për shkollat e larta, ndërkohë që në tekstet aktuale vendin më të madh zënë
ditëlindjet, ku akoma leksionet i marrim nga librat e kohës së komunizmit dhe nga ku secili e
jep leksionin si t’i dojë qejfi duke folur e komentuar dhe vlerësuar sipas shĳeve vetiake. Por, u
duhet kujtuar këtyre interpretëve se cili është Mitrush Kuteli.
Ashtu si ç’do autor ka kryeveprën e tĳ, edhe tek Kuteli, rrëfimi “E madhe është gjëma e
mëkatit” është kryevepra e kryeveprave të tĳ. Jo vetëm nga ngjarja dhe filozofia e madhe që
mbart ajo, por edhe nga mënyra e të rrëfyerit si askush tjetër apo, figurat artistike e fantastike,
stili i të treguarit e gjithçka të përsosur që ka brenda vepra.
Vepra ka tre tituj: 1- “E Madhe është Gjëma e Mëkatit”,- 2-“Tat Tanushi”, 3-“Rrëfime Nga
Liqeri i Kaltër”. Të tre titujt, nuk kanë të bëjnë me kohën e botimit, pasi vepra u botua pas
gjysmë shekulli, dhe vetëm me titullin e parë. Ne dorëshkrimet, punimet dhe ripunimet e
veprës ajo titullohet herë me njërin titull herë me tjetrin. Është i pëlqyeshëm titulli i dytë “Tan
Tanushi”, pasi ai të fut menjëherë në ngjarjen dhe historinë se ç’farë i ndodh këtĳ iliriani të
pashëm, vetëm se dashuroi marrëzisht, duke e ditur se përjetësisht dashuritë e mëdha janë të
destinuara të vdesin. Pra është një titull që do t’i shkonte më shumë veprës dhe mënyrës se
si është shkruar. Ndërsa titulli i tretë “Rrëfime Nga Liqeri i Kaltër” është i gjerë, ai lidhet me
rrëfimet e rrëfyera më parë nga banorët buzë liqerit, me të cilët ndërthuren pothuajse të gjitha
rrëfenjat e Kutelit. Titulli i parë, i cili sa të bën kurioz për ta lexuar aq edhe të tremb, duke
menduar se kjo botë është tërësisht mëkatare, përpara shkrimeve të ungjillit dhe besimit ndaj
perëndisë, ndaj s’ka se si të mos e ndjesh veten mëkatar përpara tyre. Por megjithatë, titujt
nuk ndryshojnë asgjë në përmbajtjen dhe mesazhin e madh të veprës. Kuteli e ka shkruar
me aq mjeshtëri dhe fantazi të përkryer artistike sa që ti dëshiron të kesh qenë brenda kësaj
“gjëme të madhe” të këtĳ “mëkati”.
Me gjithë modestinë dhe mirësinë që ka Kuteli, për të na thënë se ngjarjet që ai tregon janë të
vërteta sepse ja kanë rrëfyer pleq të moçëm, dhe të mençur nga gurra popullore, askush në
botë si Ai nuk do të kishte mundur t’i tregonte. Tregimi në vetën e tretë që i bëhet veprës, duke
ja treguar dikujt në vetën e dytë, “Ne”, në vetën e parë shumës, atyre e të gjithë lexonjësve, e
bën shkrimtarin , të dashur si “Babagjyshin e Përrallave “apo këngëtarin e mrekullushëm me
një zë të ngrohtë e të vërtetë, sa popullor po aq klasik dhe po aq modern, një këngëtar lirik
që di të këndojë në të tëra rrymat e muzikës, por brenda një kënge, gjë që sot nuk e ka arritur
asnjë këngëtar, në mënyrë aq të përsosur. Në rrjedhat e kohës vepra ka hapësira të mëdha
kohore. Në të trĳa kohët, koha e tregimit, koha e ngjarjes dhe ajo e botimit kanë rrjedha të
çuditëshme. koha në të cilën u shkrua vepra, apo u përfundua se shkruari është 16 shkurt
1947. Nuk dimë kur e ka dëgjuar ngjarjen, apo kur i dëgjoi dy rrëfimet e rrëfyera të plakut të
moçëm. Në trurin dhe në shpirtin e tĳ, këto rrëfenja qëndruan disi gjatë. Ato dolën prej Tĳ,
kur vendosi t’i tregojë në në vitin 1947. Fati i keq për shkrimtarin, por edhe për lexonjësit që
vepra nuk e pa dritën e botimit edhe për gjysëm shekulli, pasi i ndoqi fati i keq i kohës.
Kohët kur zhvillohet ngjarja janë anakronike me fluturime të papara drejt kohës metakronike.
Mjeshtria e shkrimtarit do t’i vendos ato në një sinkroni të të treguarit të veprës. Megjithëse
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vepra ka kapërcyer në hapësirë çdo ligj hapësinor. Njarja fillon me jetën dhe dashurinë e
Tan Tanushit, fillon në kohët e Ilirisë dhe kohët rrjedhin me fluturimet fantastike prej shumë
shekujsh përpara, drejt metakronisë për në kohët moderne, kur ilirjani Tan gjen prehjen;
kohën se kur plaku i moçëm e dëgjoi këtë ngjarje apo legjendë. Sa dhe si kish punuar fantazia,
gojë me gojë e rrëfimtarëve deri sa një ditë ai me fantazinë dhe mjeshtrinë e tĳ të përkryer e
shkroi atë në letër si e zeza në të bardhë, e kodifikoi dhe vuri një datë në fund.
Në kodifikimin e kësaj vepre kaq mjeshtërisht, ndihmuan nënkodet kulturore të intelektualit
Dh. Pasko, i cili studioi në shkencat ekonomike, niveli kulturor i tĳ ishte i plotësuar nga
leximet dhe studimet e letërsisë popullore të vendit të tĳ dhe njohja e kulturës botërore,
prej mundësive që ai pati duke qenë jashtë atdheut për të botuar shkrime të tĳ dhe miqve
shkrimtarë e poetë. Përkthimi i shumë kryeveprave botërore dhe mbi të gjitha muza dhe
shpirti i tĳ artistik, por edhe vuajtjet shpirtërore dhe peripecitë e jetës, sidomos pas kthimit
në atdhe, ndikuan tek Kuteli. Nënkodet private do të ndihmonin, që mesazhi i veprës të
ishte përcjellë me shumë mjeshtëri, fantazi dhe realizëm, ajo është e kuptueshme, e qartë dhe
aktuale në të gjitha kohërat.
Megjithëse mesazhi erdhi tek ne me shumë vonesë, ai ishte shkruar e thënë; sa humbi nuk në
kohë, ashtu siç edhe nuk fitoi nga koha e humbur. Mesazhi i qëndron të gjitha kohërave njësoj
edhe me stilistikën, madhështinë dhe thjeshtësinë që na është dhënë, dekodifikimi është i
plotë dhe i thjeshtë. Gjithashtu, në veprën “E madhe është gjëma e mëkatit”, shkrimtari ka
fituar hapësirën hierarkike të kohës, ka simbol flatrën, fluturimin, dlirësinë dhe ndriçimin e
veçantë, duke qenë përsipër kohës në epikroni. koha e gjatë e ndodhisë së ngjarjes së tregimit,
shumë shekullore, nuk ndjehet aspak monotone në leximin e veprës, e cila përshkohet me
një frymë, falë vlerave të mëdha stilistike dhe artistike, si dhe përdorimit të analepsave dhe
prolepsave dhe sidomos kohëve eliptike, falë përdorimit të shpeshtë të elipsave duke hequr
kohën eliptike që është shumë e gjatë e shekullore.“ Tjater herë…..” ( f18), “ “Ardhi moti
rrotull…( f25) “Dit e netë ..(f21) , “ Kluan kështu 3 vjet….” (f28), “ Edhe u ngrys edhe u gdhi
..(f38), “ Kam shekuj që mendohem imzot…(f60) Ecën shum dit e shumë netë …..(f63). E të
tjera elipsa te përdorura me aq vend e mjeshtëri. Gjthashtu pëdorimi i analepsave si ato të
kthimit prapa në kjohë të tregimit si “….a s`jam unë Tan Tanushi i Bubutimës, a s’kam pasur
unë një grua……(f40), “ Kam qenë prift në Bubutimë të Apollonisë …….(f 58), “ …..edhe Tat
Tanushi, ja tregoi atĳ të gjitha: dashurinë e egër për të shoqen, merritë që i mbajti Zoti për
vdekjen e saj………(f59), “…. Kam kaq shekuj që rroj , e më duket sikur sot dola në jetë…(f61).

Mesazhi
Mesazhi që na përcjell vepra e Kutelit në përgjithësi dhe ajo që po analizojmë në veçanti
është se jeta , dashuria , dhe vdekja janë të perëndishme dhe njëlloj të rëndësishme.
Pasi e kam rilexuar dhe medituar mbi dhjetra herë, proza poetike njëqind fletëshe
më është dukur si një poezi me katër vargje. Mendoj se janë trajtuar me të njëjtën
qasje jeta–vdekja–dashuria–perëndĳa. Të katërta evenimentet njerëzore, nuk mund
të ekzistojnë pa njëra tjetrën.
Dashuria
Dashuria në vepër na jepet universale, në të gjitha aspektet e saj, dashuria e Tan
Tanushit për Noemi, e pagëzuar si Klĳa në Iliri, ishte e madhe e pa kufishme. Tat
Tanushi e kishte sjellë atë nga detet e largëta të lindjes, tek kish shoqëruar dikur
Imzot Angjirin e Apollonisë, për të pirë ujët e burimit të “shtatë urtësive”. Kuteli
na përshkruan me mjeshtëri të rrallë bukurinë e vajzës jude, po me aq mjeshtëri
përshkruan dashurinë e tyre , “ata dashuroheshin egërsisht”, përveç këngëve të
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bukura të Solomonit, të recituara prej Tan Tanushit, shkrimtari si jo rrallëhere në
veprën e tĳ na jep edhe mendimin e vet për dashurinë. “Po veç kësaj, me sa di unë, të
dashur leçitës, dashuria nuk është as e bardhë e as e zezë, e as tjatër ngjyrë , po vetëm
dashuri e asgjë tjatër. Ajo është si era: fryn kudo vetë dhe ne i dëgjojmë buçitjet” më
bukur s’ka si thuhet, dhe kjo vërteton më së miri sa e perëndishme është dashuria,
“ fryn ku do vetë”. Përshkrim i papërshkrueshëm është edhe dashuria e Tanit: “Një
mituri dukej vashëza e Galilesë pranë shtatit ilirjan të Tat Tanushit, po ashtu si ishin
që të dy – ay i bardhë, ajo e zeshkë ; ay i gjatë , ajo e mitur; ay ilirjan ajo judheedashuroheshin egërsisht.” Dhe egërsi e kësaj dashurie qëndron tek fjalet –“ Noemi,
dua të të them një gjë të re që s’ta kam thënë kurrë . Një të fshehtë të vulosur me
shumë vula ...…..se të dua kaq shumë, kaqë shumë ………..dhe s’ka tjatër gjë as
në dhe, as në qiell, as në ujra që ta dua sa ty…..” Autori vazhdon po aq bukur të
përshkruaj bukurinë e vashës dhe dashurinë e tyre të madhe ”…Sepse e fortë si
vdekja është dashurĳa”... Është fragment nga këngët e Solomonit, pra shohim në
shekuj lidhjet e forta të dashurisë me vdekjen.
“Ardhi moti rrotull. Kalĳa tretej dita me ditën, si treten ata të lëngjyerit. Veç dhembjes
së trupit kish dhe tjatër…………në parëverë, vdiq. “Tata nuk e pranon vdekjen e të
shoqes, ai kërkon me ngulm vdekjen e tĳ ..” Tat Tanushi do kish dashur jo njëherë po
njëmĳë të hyjë ai vetë brenda dhe Kalĳa të ngjallet nga të vdekurit. Ky ishte mëkat
i madh dhe si mëkat ju shkrojt në librën e jetës. “ Tat Tanushi, i thiri një zë së lartipërse e zemëron Zotnë me dhembjen t`ënde?…..Ay harroj se varri është dera me
anën e së cilës hymë në jetën e përjetëshme” …..lëre dhimjen tënde dhe ruaj kopenë
time “
Shpesh kemi dëgjuar se dashuritë e mëdha e kanë jetën të shkurtër, ( se ata që
duhen pak e kanë njëri-tjetrin, ) se një forcë e tretë e fuqishme i ndan ata, kjo forcë e
mbinatyrshme është perëndia. Duke u dashur shumë, marrëzisht apo egërsisht siç e
shkruan shkrimtari, ne pa dashur kemi “fyer” zemëruar perëndinë. Dhe zemërimet
e saj janë nga më të çuditshmet…”Sepse vetëm atë nuk e preku moti: mbeti i
pandryshuar ashtu si pat qenë ditën e meshës së fundit. Asnjë fije e bardhë nuk i ra
nga kryet, asnjë rudhë e re nuk i doli në fytyrë”. Një dënim i çuditshëm ky, të bën
ta kesh zili Tatën e pa plakshëm dhe të pavdekshëm. Por ai përkundrazi … “ Kish
vetëm një dëshirë ay: vdekjen . Sepse është thënë: m`ë e ëmbel se mjalti e se çdo gjë
është vdekja. “ Ç’është kjo, përse e luste vdekjen Tata, apo ndoshta ai pa dashurinë e
tĳ të madhe nuk mund të jetonte, apo jeta është kaq e lodhëshme dhe e mërzitëshme
sa nuk durohet.
Ai nuk ishte në kohën e vet dhe në vendin e vet, nuk kish as miqtë as shokët, as
punën e tĳ, pra në një jetë të vdekshme të jesh i pavdekshëm qenka e pamundur jeta.
……… “Këtu ardhi dhe qndroi Tata dhe u lodh së prituri vdekjen”. I dëshpëruar i
lutej perëndisë për ta falur për mëkatet që kish bërë dhe ju drejtua Imzot Nikanorit
si njeri i ditur si i dërguar i perëndisë e që kish parë e dëgjuar shumë -“Unë kam
shekuj që jam këtu në tokë dua të vdes e nuk vdes dot”…….”, ata së bashku u lutën
dhe perëndia e fali. Tat Tanushi tha : - Më fal. Ay iu përgjigj i falur qofsh! “ perëndia
e fali vërtet dhe i plotësoj dëshirën e tĳ, dhe lutjet e tĳ për të vdekur. “ …..pastaj
Tat Tanushi u tret ngadalë, në sytë e të gjithëve duke mbetur vetëm një dorë hi në
pragun e derës së shenjtë. Dhe të njëmbëdhjetë së bashku me Timzot hymnuan dhe
lavdëruan Zot.
Mesazhi i veprës është universal. Dashuria e madhe e pavdekshme është perëndia,
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e cila të fal jetën, dashurinë por edhe vdekjen. Tan Tanushi është prift, ai predikon,
prandaj dhe i thonë Tatë, por Kuteli është artist, dhe njerëzit ashtu si dhe predikuesit
“gabojnë”, shkrimtari në një fragment tek “Në një cep të Ilirisë së Poshtme” na thotë
….”Dashuria mbesë është më e forta e të gjitha perëndive , dhe i mund të gjitha , ka
të drejtë Agatoni i Athinës që thotë se: dashuria u sjell heshtjen erërave , qetësinë
deteve, pushimin dhe gjumin brengave, paqen njerëzve”. Dhe vazhdon “ botën
tonë dhe botën e perëndive e ka ngjizur dashuria dhe e sundon dashuria. Ajo është
zanafilla e të gjitha perëndive, e para ndër të parat”
Pra artisti, rrëfimtari empirik është i një mendje me Tan Tanushin, por shkrimet e
shenjta thone se –“ E madhe është fuqia e hirit … . Sepse hiri mburon nga Zoti.
Dhe ndaj Zotii të pamundurat bëhen të mundura , me anë të hirit e të fjalës”, dhe
vazhdon po tregimtari – autori empirik i madhi Kuteli: “Dhe ne po e shkruajmë në
kartë , ashtu si e kam dëgjuar për të dëshmuar , me anën e tĳ fuqinë e hirit…”
Me këto shprehje biblike fillon madhështor tregimi i treguar apo i ritreguar Kuteljan,
nga me të bukurat proza në botë. Fatkeqësisht bota nuk e njeh, deri kur? Deri atehere
kur Hĳa e tĳ te jetë aq e perëndishme, aq e pavdekshme si ajo e Tat Tanushit, për të
vetmin mëkat, Kuteli e desh vendin e tĳ, atdheun, më shumë se gjithçka tjetër . “
Atdheu është atdhe edhe kur të vret.”–ky ishte mëkati i madh që bëri Kuteli në jetën
e tĳ. Ketë dashuri të madhe për atdheun ai e shpreh në c`do fletë të shkrimeve të
tĳ: “Pa dyshim se e gjithë toka e botës është e bukur, por më e bukura nga të gjitha
është toka e anëdetit të Ilirisë” “…. për ata që nuk e dinë ne po u themi, se shpellat
dhe Mnastiri i shenjtë gjenden buzë te Liqerit të Ahridës…..i egër është vendi po i
butë peshku , yj të artë shëndrĳnë mbi luspat e tĳ, njerëzit thonë se këta yj të artë
janë thërrime nga yjt e qiellit që bien mbi liqer……bukurĳa e tĳ ndryshon shtinë më
shtinë , në ç`do shtinë ditë me ditë…..Po a ndiqet dot uji nëpër ujë dhe era nëpër erë
që të ndiqet çast per çast bukuria e liqerit të Ahridës”.
Përshkrimet vazhdojnë, duke thënë se e gjithë kjo është e pabesueshme: “Pra doemos
lëçitësi duhet të marrë shkopin në dorë e t’i shoh të gjitha me sytë e tĳa në të katër
shtinat e motit.” …Ky vend përrallor e tundoi shkrimtarin tonë, dhe është një nga
“mëkatet” e mëdha të tĳ, e themi këtë pasi atëherë qe koha kur ai persekutohet dhe
me pas burgoset nga pushteti i egër diktatorial i vitit 1947. Kuteli mbi vepër derdh
dhimbjen shpirtërore dhe gjendjen emocionale, pra në prag të ndëshkimeve më të
rënda të jetës së tĳ, të mungesës se lirisë, të mungesës së fjalës , pa të cilat ekonomisti,
shkrimtari e artisti Kuteli e kish të veshtirë jetën, prandaj e përshkruan dhe e tregon
po aq bukur, sa jetën, dashurinë po aq madhërishëm edhe vdekjen. “ Imzoti pyeti:si të është dukur kjo jetë, Tatë? – E hidhur dhe e ëmbël, Imzot. Me gjith vojtjet në
frymë e në mish, nuk nginjëm dot me qindra parvera e vera, me qindrat vjeshta e
dimre. .Kam kaqë shekuj që rroj e me duket se sot dola në jetë. Po edhe vreret janë të
shumta, se jo njëhere e kam thirur engjëllin e vdekjes.”
Perfundime
Gjatë leximit të veprës, natyrshëm na lindin disa pyetje brenda vetes dhe jashtë saj.
Pse e dënoi perëndia Tan Tanushin kur ai dashuroi marrëzisht gruan e ti Kalĳen?
Edhe për dhimbjen e madhe që i shkaktoi vdekja e saj , pse e ndëshkoi? Po atëherë
kur filloi të harrojë dhimbjen për Kalien dhe u lidh me gruan tjetër , pse u zemërua
perëndia me të?....”shtëpia e Tat Tanushit u mbush si me erë lulesh që turbullojnë
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gjakun. Dhe bota u shemb me zhurmë të madhe. Dhe ranë gjith faltoret. Dhe ranë
gjithë kryqet. Sepse Tat Tanushi i Bubutimës, eronia e Apollonisë, kreu mëkatin e
math të mishit, brenda në shtëpinë e tĳ, përpara korave dhe të gdhendurave me
fytyrën e Kalies.”… Përse bëri mëkatin e madh të mishit, në fund te fundit Kalia kish
vdekur, jeta vazhdonte, vërtet ai e deshi aq shumë, por ajo s`është më? Mos është
hipokrizi? është tradhëti?. Jo,nuk më duket ashtu, veçse një kontrast i madh i jetës.
Përse u shemb bota, e ranë kryqet e faltoret? Nga kënaqësitë e Tanit, apo nga mëkati?
Apo njeriu dashuron vetëm një herë? Kush e tha këtë? Kush e bëri këtë? Kush
dashuroi vetëm një herë ? Po asnjëherë? Po disa herë? E pse është mëkat? Përgjigjet i
gjejmë po brenda veprës . –“Tat Tanushi foli : - Kam shekuj që mendohem Imzot mbi
çudinë e kulmeve: djelli kur lind i ndrit ata më parë se grykat, kur perëndon vonohet
ndër `ta pas grykave –përse?
“- Çuditë e Zotit, biri im . Ay e ndan dritën si do vetë.”
E kështu vepra rrjedh në një trajtë lidhjeje sigmatike poetike, ku secili funksion, zë
vendin e tĳ brenda veprës, po në veçanti funksioni ekspresiv dhe ai poetik, i cili e
bën veprën të lexohet dhe rilexohet me një frymë, dhe me mbresa të pashlyeshme
artistike dhe estetike, të cilat ndihen fuqishëm në gjithë krĳimtarinë Kuteliane.
Ekzistencialist, mjeshtri i artit magjik, Mitrush Kuteli, është Feniksi që vdes e ngjallet
nga hiri. Ndaj jehona Kuteliane kumbon sot me fort se kurrë….është një gjëmim i
fortë daulleje, është një simfoni Bethoven-iane. Dëgjojeni:
“Jam këtu, e do te jem ,denbabaden
Deri sa mali te bëhet hi,
E hiri mal përsëri.
Referencat
M.Kuteli “ E madhe asht gjama e mekatit” 2009.
M.Kuteli “ Shenime Letrare”.
Gazeta “ Milosao” 21.11.2007.
Histori e Letersise Shqiptare R. Elsie 2002.
P.Kolevica “Per Kutelin”, 2009
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Rilindja Shqiptare
Blerta Nito
Mesuese e historise
Abstrakt
Ideologjia e Rilindjes u konkretizua në programin e saj politik e kombëtar, i cili u përpunua
gradualisht, duke filluar nga vitet 30-40 të shek. XIX dhe u pasurua gjatë zhvillimit të
mëtejshëm të lëvizjes kombëtare. Thelbin e tĳ, si të çdo lëvizjeje tjetër nacionale, e përbënte
formimi i shtetit kombëtar shqiptar.
Përpjekjet e para (pas atyre të periudhës së Skënderbeut, në shek. XV) për shkëputjen e
Shqipërisë nga sundimi osman dhe për formimin e një shteti shqiptar u bënë në vigjilje të
epokës së Rilindjes, në fundin e shek. XVIII dhe në fillimin e shek. XIX, kur u formuan dy
pashallëqet shqiptare, ai i Shkodrës në veri (1771-1831) dhe i Ali pashë Tepelenës në jug (17871822). Megjithatë, këto dy pashallëqe, për një varg arsyesh të brendshme e të jashtme, nuk
arritën të bashkoheshin (siç bënë Principata e Moldavisë dhe ajo e Vllahisë më 1859-1861) dhe
të themelohej kështu, më herët se në vendet e tjera të Ballkanit, një shtet autonom shqiptar.
Shqiptarët i shfaqën përsëri prirjet e tyre për t’u shkëputur nga Stambolli dhe, kur krerët e
Jugut formuan, më 1828, Lidhjen Shqiptare, deklaruan se do të luftonin kundër Greqisë vetëm
po të rrezikohej Shqipëria dhe jo Turqia. Kështu ata nxorën pothuajse krejtësisht Shqipërinë
e Jugut nga kontrolli i Portës së Lartë. Ata kërkuan të vendosnin në vilajetin e Janinës një
administratë të tillë civile, e cila t’u njihte të drejta të barabarta gjithë banorëve të këtĳ vilajeti,
shqiptarëve e grekëve, myslimanëve e të krishterëve.

Zhvillimi
Bashkëkohësit shihnin në këto qëndrime të krerëve shqiptarë të Jugut prirjet
nacionaliste, madje edhe synimin e tyre për pavarësi dhe për t’u shkëputur nga
Perandoria Osmane, gjë që mund të arrihej nëse do të ishte vendosur një lidhje
e ngushtë ndërmjet tyre dhe Pashallëkut të Shkodrës, i cili shtrihej në atë kohë
pothuajse në gjithë Shqipërinë e Veriut. Për shkak të pavendosmërisë së vetë krerëve
feudalë shqiptarë, që i trëmbeshin shkëputjes nga Perandoria Osmane, ky bashkim
nuk u arrit dhe Shqipëria humbi atëherë mundësinë për të hedhur poshtë robërinë
osmane.
Programi kombëtar i Rilindjes Shqiptare nuk lindi menjëherë në formën e tĳ të plotë. Fillimet
e tĳ u hodhën nga mendimtarët e shquar shqiptarë, intelektualët rilindës në vitet 30-40 të
shek. XIX. Ata përpunuan dora-dorës idetë për të drejtat e kombit shqiptar, i plotësuan me ato
iluministe për shkollën e gjuhën shqipe dhe në përgjithësi për kulturën kombëtare, si edhe me
kërkesat për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë (M. Aref “Shqiptaret…” 2008).
Edhe lëvizjet e para të viteve 30-40 të atĳ shekulli, që u shtrinë pothuajse në të gjitha
trevat shqiptare, si dhe idetë e tyre për një administrim të veçantë për tokat shqiptare,
për drejtimin e tyre nga vetë shqiptarët, madje, siç u kërkua gjatë kryengritjes së
viteve 1843-1844, për një organizim të tillë të Shqipërisë si ai i shteteve fqinje, kishin
karakter çlirimtar, shënuan një hap përpara drejt programit autonomist.
Me rritjen e lëvizjes kombëtare në vitet 70 të shek. XIX dhe veçanërisht në periudhën
e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878-1881), u përpunua në mënyrë të plotë programi
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kombëtar i Rilindjes Shqiptare për sigurimin e autonomisë territoriale-administrative
dhe të pavarësisë së vendit nga sundimi i Perandorisë Osmane, i cili u pasurua e u
zhvillua më tej në fundin e shek. XIX dhe në fillimin e shek. XX nga organizatat e
tjera politike mbarëshqiptare. Në këtë program, ideologët rilindës, në përputhje me
kohën e me rrethanat, përcaktuan rrugët nëpërmjet të cilave populli shqiptar, ashtu
si fqinjët e tĳ ballkanas, do të arrinte të formonte shtetin e vet kombëtar e të bashkuar.
Organizimin e shtetit shqiptar rilindësit e mendonin në të dyja format, të autonomisë
dhe të pavarësisë. Autonomia dhe pavarësia janë konceptuar gjithmonë si dy etapa
të zgjidhjes së çështjes shqiptare, të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Por për një varg
arsyesh, që kishin të bënin më shumë me rrethanat e jashtme ndërkombëtare, por edhe me
raportin e forcave shoqërore e politike brenda vendit, platforma e autonomisë territorialeadministrative të Shqipërisë mbizotëroi gjatë gjithë Rilindjes, deri në nëntorin e vitit 1912.
(Histori e Popullit Shqiptar ASHSH I,).
Shteti autonom shqiptar, nën sovranitetin e Perandorisë Osmane, vlerësohej nga
mendimtarët rilindës si një organizim i përkohshëm e kalimtar, për të shkuar, në kushte
më të favorshme ndërkombëtare drejt një shteti plotësisht të pavarur. Autonomia
territoriale-administrative krĳonte mundësitë që të ngriheshin institucionet juridikepolitike dhe strukturat ekonomiko-shoqërore, që do të shërbenin si mbështetje
për rendin shtetëror të pavarur, i cili do të vendosej sapo të krĳoheshin kushtet e
përshtatshme. Kjo ishte rruga që kishin ndjekur drejt pavarësisë edhe disa shtete të
tjera ballkanike; ishte e natyrshme që shqiptarët të merrnin parasysh edhe përvojën
e tyre.
Por në rastin e shqiptarëve kërkesa e autonomisë u kushtëzua, në një shkallë të konsiderueshme,
nga një varg arsyesh të karakterit ndërkombëtar. Rilindësit mendonin se autonomia
territoriale-administrative e Shqipërisë, nën sovranitetin e sulltanit, do të ishte një zgjidhje
më e pranueshme për Portën e Lartë, sesa ajo e pavarësisë dhe e shkëputjes së plotë të Shqipërisë
nga Perandoria Osmane. ( A.Puto “ Rreth rilindjes Kombetare S H 1975).
Ata e shikonin autonominë si një masë që mund të pajtohej edhe me politikën e status
quo-së së Perandorisë Osmane, të ndjekur nga Fuqitë e Mëdha. Një administrim
autonom i Shqipërisë do t’u priste rrugën lakmive pushtuese të shteteve të reja
ballkanike, të shfaqura qysh në vitet 40 të shek. XIX. Duke siguruar njohjen zyrtare
nga Porta e Lartë dhe nga Fuqitë e Mëdha të të drejtave të shqiptarëve mbi trojet e
tyre dhe të përkatësisë së tyre etnike shqiptare, autonomia territoriale-administrative
e Shqipërisë nën sovranitetin e Perandorisë Osmane do të shmangte, sa të ishte
e mundur më shumë, rrezikun e copëtimit dhe të aneksimit nga shtetet fqinje.
Organizimi i Shqipërisë si një njësi e veçantë shtetërore autonome, qoftë edhe brenda
Perandorisë Osmane, do të mënjanonte gjithashtu rrezikun e identifikimit të saj me
këtë Perandori, kur kjo të shthurej dhe zotërimet e saj të ndaheshin ndërmjet shteteve
ballkanike.
Rilindja, edhe pse ishte në thelb një lëvizje ideore, karakterizohej gjithashtu nga
veprime të armatosura të shtresave më të gjera të popullsisë kundër sundimtarëve
osmanë. Rilindësit më të përparuar e vlerësuan lëvizjen e armatosur si një mjet të
domosdoshëm për të siguruar të drejtat kombëtare dhe për çlirimin e vendit. Këto
lëvizje të armatosura, që ndoqën njëra-tjetrën, gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX, nisën
me kryengritjet kundër reformave të Tanzimatit në vitet 30-40 e vazhduan deri te kryengritjet
e mëdha të viteve 1910-1912, që çuan në Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë (R.Elsie “Histori
e letersise Shqipe” 2002).
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Forcat shoqërore të lëvizjes kombëtare
Rilindja Kombëtare ishte një lëvizje e re, e cila shënoi një etapë më të lartë,
në krahasim me lëvizjet e mëparshme çlirimtare, edhe nga përbërja e forcave
shoqërore që e udhëhoqën atë. Në periudhën e feudalizmit në krye të lëvizjeve
çlirimtare qëndronin krerë feudalë ose fshatarë. Meqenëse atëherë vendi ishte i
ndarë në njësi politiko-administrative të veçanta, pa lidhje me njëra-tjetrën dhe
ku krerët hynin shpeshherë në konflikt me njëri-tjetrin, lëvizjet kundër zgjedhës
së huaj bëheshin, si rregull, në emër të një njësie politiko-administrative të
veçantë dhe synonin çlirimin e kësaj njësie e jo të të gjitha trojeve shqiptare. Edhe
kërkesat e tyre ekonomike e politike ishin të kufizuara dhe me karakter lokal.
Ndryshe ndodhi në epokën e Rilindjes, kur lëvizja çlirimtare i kapërceu caqet lokale
e krahinore, krĳoi të gjitha kushtet e domosdoshme për bashkimin e forcave më të
ndryshme shoqërore të kombit shqiptar rreth një programi dhe një qëllimi të vetëm.
Zhvillimi i ekonomisë së re të tregut solli ndryshime në strukturën shoqërore të
vendit. U formua borgjezia kombëtare si një forcë e re shoqërore, e cila, në kushtet
e një zhvillimi të dobët të kapitalizmit dhe të ruajtjes së mbeturinave të feudalizmit,
ishte e lidhur edhe me pronën mbi tokën. Ajo përfaqësohej kryesisht nga tregtarët,
zejtarët e pasur dhe pronarët e manifakturave, të punishteve e të fabrikave të para. Si
një forcë që ishte e interesuar si për formimin e një shteti të bashkuar shqiptar, ashtu
edhe për krĳimin e kushteve për sigurimin e personit e të pronës dhe për zhvillimin
e ekonomisë së tregut në përgjithësi, borgjezia, në radhë të parë intelektualët e dalë
nga radhët e saj, luajtën një rol të rëndësishëm si në përpunimin e programit të
lëvizjes kombëtare, ashtu edhe në drejtimin e saj.
Inteligjencia, e cila vinte jo vetëm nga radhët e borgjezisë, por edhe nga shtresat e
tjera të popullsisë, zuri një vend të veçantë për nga roli i saj në lëvizjen kombëtare
të periudhës së Rilindjes. Ajo luftoi e punoi për ngritjen dhe zhvillimin e arsimit
kombëtar, për përhapjen e tĳ në popull, për lëvrimin e gjuhës e të kulturës shqiptare
në përgjithësi, përpunoi idetë nacionale e ideologjinë e Rilindjes, programin kombëtar
dhe mendimin politik shqiptar në të gjitha etapat e Rilindjes. Nga radhët e saj dolën
edhe mjaft nga themeluesit e drejtuesit e organizatave kombëtare që udhëhoqën
lëvizjen nacionale.
Në një vend si Shqipëria, ku bujqësia vĳonte të mbetej sektori kryesor i ekonomisë,
forcën më të madhe ekonomike e shoqërore e përbënin pronarët çifligarë, të
lidhur me pronën mbi tokën, por edhe me ekonominë e tregut. Ndryshe nga
pronarët e mëdhenj me origjinë feudale, që përfaqësonin një shtresë konservatore,
e cila përgjithësisht mbështeste sundimtarët osmanë, çifligarët, edhe pse nuk
kishin një fizionomi shoqërore homogjene, as pikëpamje politike të njëjta,
ndjenin domosdoshmërinë e shndërrimeve ekonomike e politike në vend.
Përveç kësaj, çifligarët e rinj ishin të pakënaqur edhe nga paaftësia e Perandorisë Osmane për
të mbrojtur tërësinë tokësore të vendit nga rreziku i copëtimit dhe i zhdukjes së shqiptarëve si
komb, rrezik që filloi t’u kanosej, sidomos duke filluar nga mesi i shek. XIX. Grupe të veçanta
të kësaj force shoqërore u përfshinë në programin kombëtar shqiptar dhe luajtën një rol të
dukshëm në lëvizjen nacionale shqiptare në epokën e Rilindjes, kurse mjaft intelektualë, të
dalë nga gjiri i kësaj shtrese çifligarësh, përqafuan idetë e reja, u bënë pionierë e ideologë të
Rilindjes. ( Studime Historike 2 1977 A. Puto).
Për bashkimin politik të të gjitha forcave shoqërore të kombit, krahas rrezikut të
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jashtëm, ndikoi edhe një faktor tjetër, me karakter politik dhe ekonomik, siç ishte
zbatimi i reformave (i Tanzimatit) në vitet 30-40 të shek. XIX. Tanzimati, krahas
ndryshimeve në marrëdhëniet agrare, në administratë dhe në legjislacionin e
Perandorisë Osmane, solli për shqiptarët dy rrjedhoja: zëvendësimin e drejtuesve
të administratës lokale (që vinin nga paria shqiptare) me funksionarë turq, të cilët
u vendosën në krye të administratës civile e ushtarake të Shqipërisë, dhe shtimin e
shtypjes ekonomike e kombëtare mbi popullsinë. Të dy këta faktorë e zgjeruan bazën
shoqërore të lëvizjes kombëtare.
Forcën kryesore njerëzore e luftarake të lëvizjes kombëtare të periudhës së Rilindjes e
përbënin, si edhe në lëvizjet e mëparshme çlirimtare, fshatarësia dhe vegjëlia qytetare,
të cilat përfaqësonin shumicën dërrmuese të popullsisë. Një vend të veçantë zinin në
këtë lëvizje fshatarët pronarë e malësorët, që ishin edhe forca kryesore më e gjerë
e lëvizjes kombëtare. Fshatarët pronarë, që përfaqësonin 5/6 e popullsisë agrare, i
ndien më tepër se çdo shtresë tjetër pasojat rrënimtare të centralizimit të pushtetit
perandorak osman dhe, njëlloj si forcat e tjera shoqërore, rrezikun e pushtimit të
tokave të tyre nga shtetet fqinje dhe pasojat e politikës së këtyre shteteve për
copëtimin e atdheut. Prandaj ata morën pjesë aktive në luftën kundër sundimtarëve
të huaj osmanë, si edhe për mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Prej tyre doli edhe pjesa më e madhe e kurbetlinjve, të cilët, duke u kthyer nga vendet e
mërgimit, ku kishin qenë në kontakt me idetë e përparuara të kohës, luajtën një rol të
rëndësishëm në formimin më të shpejtë politik të bashkatdhetarëve, si nëpërmjet shoqërive të
shtypit patriotik të mërgimit, ashtu edhe me qëndrimet e tyre të herëpashershme në atdhe. Me
fshatarët bashkoheshin zejtarët e tregtarët e vegjël të qyteteve, që ishin të afërt nga gjendja
ekonomike me ta.( Histori e Shqiperise ASHKA, 2011)
Perfundime
Lëvizja kombëtare, me objektivat e saj themelorë, me luftën për çlirimin e Shqipërisë
nga robëria e huaj dhe për ruajtjen e tërësisë së territoreve të saj, ishte një front i
gjerë, i cili bashkoi shumicën dërrmuese të forcave shoqërore të vendit. Edhe
udhëheqja e lëvizjes kombëtare nuk i takoi një force të vetme shoqërore. Në krye
të saj dolën përfaqësues të borgjezisë, të inteligjencies, të çifligarëve (të bejlerëve)
me prirje atdhetare, elementë të veçantë të parisë, klerikë atdhetarë, përfaqësues të
fshatarësisë etj. Nga radhët e gjithë këtyre forcave dolën një varg i tërë mendimtarësh
(që vinin sidomos nga inteligjencia), që u bënë udhëheqës ideologjikë, kulturorë e
politikë, ndërsa nga grupet e tjera shoqërore dolën organizatorë dhe drejtues politikë
e ushtarakë të lëvizjes kombëtare.
Referencat
“ Histori e popullit shqiptar” ASHSH.
“Studime Historike” 1975, 1977.
“Histori e letersise shqipe “R. Elsie 2002.
“Histori e shqiperise” ASHAK 2011.
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Strategjitë bashkëkohore të mësimdhënies
Anila Prifti
Mesuese e arsimit fillor
Abstrakt
Në zhvillimet e përgjithshme shoqërore, politike, ekonomike, shkencore e teknologjike, është
më se e domosdoshme edhe ndryshimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies. Shkolla duhet të
jetë në hap me këto ndryshime, përndryshe nuk do të mund ta luaj rolin dhe funksionin e
saj edukativo-arsimor. Në teorinë pedagogjike janë të njohura disa prej tyre, përdorimi i të
cilave ndikon në planifikimin dhe organizimin e mësimdhënies bashkëkohore.

Zhvillimi
Mësimdhënia
ndërvepruese.
Mësimdhënia
ndërvepruese
nënkupton
bashkëpunimin dhe ndërveprimin mësimdhënës-nxënës, nxënës-nxënës ku secili
ka detyrat dhe përgjegjësitë e veta. Në mësimdhënien ndërvepruese nxënësi dhe
mësimdhënësi janë dy faktor të rëndësishëm në procesin mësimorë. Nxënësi është
pikënisje në planifikimin e punës mësimore.
Mësimdhënia me në qendër nxënësin. Ndryshe nga mësimdhënia tradicionale ku
mësuesi ishte në qendër të procesit mësimorë, mësimdhënia me nxënësin në qendër
nga vet emërtimi na bënë të kuptojmë se në qendër të mësimdhënies dhe të të nxënit
është nxënësi me karakteristikat e tĳ vetanake. Qëllimi i kësaj mësimdhënie është
përvetësimi i njohurive dhe zhvillimi i shkathtësive e aftësive që nënkupton edhe
aftësimin e nxënësve për të përdorur burimet e informacionit në mënyrë të pavarur.
Kjo mënyrë e punës, të nxënit dhe ndërveprimit në procesin e mësimdhënies me
në qendër nxënësin dhe zhvillimit të aftësive i ka vendos themelet e mësimdhënies
bashkëkohore. Prandaj është përgjegjësi e institucioneve edukativo-arsimore për
krĳimin e një mjedisi të të nxënit ndërveprues, ku nxënësit mësojnë duke vepruar,
bërë dhe duke përdorur nivele më të larta të të menduarit. Pra karakteristikë e
mësimdhënies me në qendër nxënësin është të nxënit.
Mësimdhënia e diferencuar. Duke u nisur nga vet natyra e nxënësve, që
asnjë nxënës nuk është i njejtë me tjetrin për nga ana trupore, mendore (aftësitë),
përvoja, rrethi shoqëror, interesat, nevojat, ndjenjat, prirjet etj. atëherë është e
nevojshme që secili nxënës të mësoj sipas mënyrës së vet. Këto dallime midis
nxënësve përcaktojnë format e punës, metodat dhe teknikat mësimore, stilet e të
nxënit, mjetet etj. Në këtë rast shtrohet nevoja për mësimdhënie të diferencuar.
Në mësimdhënien bashkëkohore përdoren strategji të ndryshme, por asnjëra
nuk mund të jetë e përshtatshme për të gjithë nxënësit dhe të arrihen suksese të
larta. Prandaj është e nevojshme të përzgjedhen strategji të mësimdhënies dhe t’u
përshtaten nevojave e dallimeve në mes nxënësve të ndryshëm.
Mësimdhënia e integruar (ndërlidhur). Mësimdhënia e integruar nënkupton
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zhvillimin e procesit mësimorë dhe përvetësimin e njohurive nga jeta e përditshme
e nxënësve, përvoja e tyre si dhe të ndërlidhura në lëndë të ndryshme. Kjo
mësimdhënie ndryshe quhet edhe ndërdisiplinore, sepse mësimet, njohuritë janë
në lidhshmëri në mes të lëndëve të ndryshme: gjuha, matematika, arti, muzika,
lëndët natyrore dhe shoqërore. Pra në këtë rast bëhët ndërlidhja e lëndëve
përmes projekteve në tema të ndryshme. Mësimdhënia e integruar i aftëson dhe
përgatitë nxënësit për të nxënë të qëndrueshëm. Kjo mësimdhënie e integruar
bëhët në formën e punës në grupe, me planifikimin paraprak të temave në punën
mësimore me projekte. Ka mendime se të nxënit është më cilësor kur përmbajtjet
paraqiten, përvetësohen të ndërlidhura në më shumë lëndë, fusha mësimore dhe
ndërlidhja e punës së shkollës me jetën e përditshme. Kjo nënkupton që njohuritë
e nxënësve të përdoren në situatat problemore dhe në jetën e përditshme.
Ndërlidhja apo integrimi i kurrikules përmbushet pikërisht përmes mësimit me
tema.
Mësimdhënia tematike. Mësimdhënia tematike përfshinë të nxënit me tema që
mundëson ndërlidhjen e lëndëve dhe fushave mësimore, ku përmbushet mësimdhënia
e cila zhvillon aftësitë, shkathtësitë, shprehitë e nxënësve me anë të ndërveprimit të tyre.
Planifikimi i punës mësimore mbështetet në tema mësimore. ”Mësimdhënia tematike
realizon integrimin e fushave tematike dhe të disiplinave të ndryshme për të eksploruar
një ide interesante, për t’i dhënë përgjigjie një çështjeje për të analizuar e diskutuar një
temë nga shumë këndvështrime dhe në lëndë të ndryshme etj.(Pedagogjia, M.Kraja)
Mësimi tematik përveç që zhvillohet në institucionin shkollor, ai mund të mbahet
edhe në mjedise jashtëshkollore dhe në një kohë më të gjatë, ku shtrihet në më shumë
orë mësimore. Sa i përket organizimit zakonisht bëhët në punën në grupe, ku nxitet
ndërveprimi, kërkimi dhe puna me projekte.
Mësimdhënia dhe të nxënit përmes projekteve. Të nxënit përmes projekteve
nënkupton përfshirjen e nxënësve në veprimtaritë grupore, përmes të cilave
nxënësit mësojnë duke krĳuar risi, gjëra të reja. Vet natyra e të nxënit dhe punës
kërkon jo një orë por disa sosh, për të përfunduar projektet. Kryesisht në projekte
trajtohen tema nga përvoja dhe jeta shoqërore e nxënësve. Zakonisht në projekte
ndërlidhen disa lëndë, dhe është i nevojshëm bashkëpunimi i mësimdhënësve.
Nxënësit duke bashkëpunuar në grup përdorin burime të ndryshme të
informacionit për t’i zgjidhur vet problemet. Përgjegjësi e mësimdhënësit është
organizimi, sigurimi i materialeve, mbikqyrja, dhe përcjellja e punës së nxënësve. Ky
mësim i tërheq nxënësit, i nxitë për dituri të reja përmes ndërveprimit.
Mësimdhënia hulumtuese(kërkimore). Mësimdhënia kërkimore nënkupton të
mësuarit në mënyrë aktive ku nxënësi zbulon, gjenë njohuritë, jep përgjithsime
nëpërmjet të menduarit logjik dhe të pavarur. Gjatë procesit të të mësuarit nxënësit
i zhvillojnë aftësitë e tyre duke zbuluar të vërtetat dhe arritjen e sukseseve në të
nxënë. Mënyrat më të përshtatshme për përmbushjen e mësimdhënies kërkimore
janë: projektet kërkimore, studimi i rastit, të mësuarit duke vepruar, diskutimeve etj.
Mësimdhënia hap pas hapi. Është një nga mësimdhëniet bashkëkohore ku në qendër
ka nxënësin, nevojat, interesat, aftësitë e tĳ. Pra nxitë individualizimin e punës
mësimore, organizimin veprimtarive të nxënësve të mbështetura në përvojën e tyre.
Mjedisi i klasës ndahet në qendra mësimore, që krĳohen kushte për ndërveprim
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dhe bashkëpunim të nxënësve.” Një ndër vetitë karakteristike të mësimit hap pas
hapi, pos vlerës afirmative të individualizimit të plotë mësimorë, në të elementet
e strategjisë didaktike janë të përqëndruara drejt zhvillimit të kreativitetit të
nxënësve në të gjitha etapat zhvillimore të procesit mësimorë.”Pedagogjia f.75 Erik)
Mësimdhënia hap pas hapi zhvillon proceset mendore, të menduarit krĳues dhe
përfshin edhe bashkëpunimin me mjedisin shoqëror.
Prandaj të gjitha këto strategji të mësimdhënies të trajtuara në këtë punim kanë të
përbashkët shumë elemente si: ndërveprimin, formën e punës në grupe, vetanake,
në dyshe objektivat mësimor, zhvillimin e të menduarit kritik, krĳues, zhvillimin
e shkathtësive dhe shprehive të punës dhe aftësimin e nxënësve për të punuar në
mënyrë të pavarur, si dhe zhvillohet të mësuarit për të nxënë.
Përveç tjerash, një nga çështje me rëndësi në planifikimin e punës mësimore dhe
në procesin e mësimdhënies është edhe njohja e nxënësve, nxitjet, nevojat, interesat
dhe mënyra e të mësuarit. Në procesin mësimorë do të ketë rezultate pikërisht
nëse nxënësit janë të nxitur për të nxënë. Nga kjo nisemi për të theksuar se askush
nuk mëson njejt, secili nxënës mëson sipas një mënyre të caktuar apo të njohur në
literaturen pedagogjike si stile të të nxënit. Disa mësojnë përmes përceptimit, të tjerë
mësojnë duke anlizuar, reflektuar, përmes anës së të pari, dëgjuarit, disa mësojnë
vetëm, të tjerë mësojnë në grupe, disa mësojnë në tërësi përmbajtjen mësimore,
ndërsa të tjerë e ndajnë atë në pjesë më të vogëla logjike, disa janë kinestetik etj.
Krahas këtyre dallimeve të të nxënit te nxënësit, janë të pranishme dallimet edhe te
mësimdhënësit në përdorimin e strategjive dhe metodave në procesin mësimorë,
të cilët vejnë në pah artin dhe mjeshtrinë e tyre. Mësimdhënës të caktuar përdorin
më shumë demonstrimin, të tjerë ligjerimin, reflektimin, diskutimet, por ka të atillë
që përqendrohen më shumë në të menduarit, në mbamendje, në të kuptuarit etj.
Prandaj për të arritur suksese në procesin mësimorë duhet patjetër që mësimdhënësi
t’i njohë stilet e të nxënit, të kuptojë mënyrat se si mësojnë nxënësit dhe ato të jenë
pikëmbështetje për planifikimin e punës mësimore si dhe zhvillimin e procesit
mësimorë. Kjo nënkupton nevojen e përputhshmërisë së stileve të të nxënit dhe
përdorimit të metodave e teknikave të mësimdhënies.
Stilet e të nxënit nga autor të ndryshëm emërtohen si mënyra përmes të cilave merren
të dhëna, dĳe, informacione të cilat përvetësohen dhe përpunohen nga nxënësi në
mënyrë vetanake. Stilet e të nxënit në vetvete kanë elementin e përceptimit (të parit,
dëgjuarit, prekurit), ndjenjes, të menduarit (veprimi).
Prandaj çdo nxënës ka mënyren e vet të të nxënit. Çdo herë duhet pasur parasyshë
se mësimi më i mirë bëhët kur nxënësi mëson duke u nisur nga interesat, nevojat,
dëshirat dhe pa detyrime e ngarkesa.
Të mësuarit është i frytshëm nëse të folurit, bisedat, shoqërohen, ndërlidhen me
veprimet, ushtrimet dhe duke punuar, vepruar etj. Me njohjen e stileve njihen
dallimet vetanake të nxënësve dhe përfshirja e tyre në veprimtaritë mësimore.
Karakteristikat, mënyrat se si nxënësi punon, arrinë deri te informata dhe si mëson
janë çështje që duhet të njihen në mënyrë profesionale nga mësimdhënësi si dhe
të trajtohet si një faktor i veçant në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit. Kjo
nënkupton përshtatjen e strategjive mësimore, mësimdhënies me stilet e të nxënit
për të arritur një mësimdhënie cilësore, të frytshme. ”Stilet e të mësuarit zakonisht
përkufizohen si tipare njohëse, emocionale dhe psikologjike të nxënësve, kur ata
bashkëveprojnë në mjedisin e klasës. Nxënësit me stile të ndryshme përpiqen t’i
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zgjidhin problemet në mënyra të ndryshme” (A.Zisi QTKAf144).
Pra duke i njohur stilet e të nxënit, mësimdhënësi njeh karakteristikat e nxënësve,
mënyren e përvetësimit të diturive , zgjidhjes së situatave problemore.
Për stilet e të nxënit kanë shkruar autorë të ndryshëm, si në literaturën e ndryshme
psikologjike ashtu edhe në atë pedagogjike. Psikologu amerikan Kolb dallon këto
stile të të nxënit:
1. Stili i të nxënit nëpërmjet eksperiencës konkrete (të nxënit nëpërmjet përvojes,
shembujve konkret etj).
2. Stili i të nxënit nëpërmjet eksperimenteve aktive (përvetësimi i dĳeve nëpërmjet
bashkëveprimit, punës në grupe, bashkëbisedimit).
3. Stili i të nxënit me ndihmen e monitorimi (të mësuarit përmes vëzhgimit,
përdorimi i materialeve të ndryshme )
4. Stili i të ashtuquajtur mendim-konceptualizim abstrakt (të nxënit duke përdorur
proceset mendore, analizën, të menduarit logjik, gjykimin).
Ndërsa një renditje tjetër e stileve të të nxënit sipas autorit Sofokli Garo është me sa vĳon:
Stili pamor.Nëpërmjet stili pamor nxënësi apo i rrituri e përvetëson përmbajtjen
mësimore me anën e shqises së të parit, kur mësimi konkretizohet, përdoren mjete
mësimore, harta, grafikone, fotografi, filma, bëhët demonstrimi i mësimit etj.
”Njerëzit që kanë stilin vizuel e mësojnë materialin ose mësimin, kur pjesa më e
madhe e këtĳ materiali mund të shihet ose ndiqet me shqisat e të parit.Nxënësi i
këtĳ stili i mëson me efektivitet materialet e shkruara, diagramet dhe posterat, si dhe
ndjek me interes demonstrimet.”Strategjia e te mesuarit” Prishtine grup autoresh,
2011) Pra përmbajtja mësimore përcillet me pamje dhe lëvizje që këta nxënës i
përcjellin me vëmendje si dhe janë shumë të përpiktë. Prandaj nga kërkimet e
bëra kanë dalë rezultate se shumica e nxënësve janë më shumë pamor se dëgjimor.
Procesi mësimorë me nxënësit te të cilët është i shprehur stili pamor përshkohet me
veprimtari të ndryshme të përdorura nga mësimdhënësi që ngjallin interesimin e
tyre si:
- Përdorimi i mjeteve pamore, hartave, fotografive, grafikoneve etj.
- Përdorimi i pikturave, ngjyrave, maketave.
- Shenimet e marra nga nxënësit të shoqërohet me ilustrimin e përmbajtjeve.
- Krĳimi i një mjedisi mësimorë në klasë i cili të jetë larg zhurmave të ndryshme.
- Gjithashtu tekstet të jenë edhe me ilustrime, vizatime, harta, tabela etj.
Këta nxënës shquhen për nga përpikmëria dhe kanë aftësi organizimi si dhe imagjinatë.
Stili dëgjimor. Derisa te stili pamor dominon shqisa e të parit, te stili dëgjimor
dominon shqisa e të dëgjuarit. Te ata nxënës ku është i shprehur ky stil i përvetësojnë
më mirë dhe më lehtë ditu-ritë nëse ato jepen me fjalë të folura apo të shkruara,
që kërkohet të folur i qartë, pa zhurma të cilat do të pengonin procesin mësimorë.
Përmbushet përmes ligjeratave ose edhe të incizuara, bisedave, diskutimeve ku
bëhën vlerësime, jepen mendime, përfundime, bëhën analiza etj. Të nxënit përmes
dëgjimit përshkohet nga veprimtari të organizuara nga mësimdhënësi ku kërkojnë
përfshirjen e nxënësve në biseda, dikutime në grup dhe klasë. Poashtu bëhët paraqitja
e punimeve të ndryshme që kërkojnë të folurit e zëshëm, rrjedhshëm dhe të qartë.
Prandaj të dhënat e ndryshme përcillen me zë, përmes incizimeve, leximit të tekstit etj.
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Stili kinestetik. Nxënësit që mësojnë sipas këtĳ stili, përvetësojnë përmbajtjet
mësimore në mënyrë aktive, duke vepruar, shkruar, vizatuar etj. Nxënësit kinestetik
janë më të suksesshëm nëse e prekin dhe e ndjejnë përmbajtjen mësimore, i përdorin
pjesët trupore dhe ndjenjat, përdorin gjuhën e ndjenjave. Zhvillimi i mësimit nëpërmjet
projekteve u shkon për shtati sepse kërkon veprimtari të ndryshme praktike, lëvizje
trupore, sportive, paraqitje skenike etj. Pra vie në shprehje lidhshmëria e të parit,
lëvizjeve trupore dhe baraspeshës. Nxënësit me këtë stil kanë prirje dhe shkathtësi
për lojëra me top, sport, atletikë, kërcime si dhe veprime tjera ku kërkohet aktivitet
trupor. Mësimdhënia përshkohet duke kërkuar paraqitjen e punimeve, veprimtarive
me role etj.
Ndërsa ne hasim edhe ndarje tjera të stileve të të nxënit. Sipas autorit Musa Kraja
kemi këto stile të të nxënit:
Të nxënit kognitiv. Ky lloj i të nxënit nënkupton të nxënit nëpërmjet fjalëve, të dhëna
teorike, fakteve, parimeve, koncepteve. Nxënësi kognitiv përvetëson përmbajtjet
mësimore, përmes proceseve mendore. ”Të nxënit konjitiv rezulton në fitimin e
një kompetence profesionale, të lartë, të cilësive pozitive shoqërore, qëllimeve e
aspiratave gjithnjë e më të larta, duke përvĳuar përsonalitetin, karakterin, konceptin
për vetën, për njohjen dhe respektimin e saj”.
Të nxënit psikomotorik. Te nxënësit që është i shprehur ky stil i të nxënit nënkupton
përvetësimin e shkathtësive, shprehive, punimeve me dorë.
Për stilet e të nxënit kanë shkruar edhe autor të tjerë si Rita dhe Keneth Dunn, të cilët
gjatë punës mësimore vërejtën dallime në mes nxënësve sa i përket mënyrës se si ata
mësonin. Ata theksuan katër aspekte ku ndryshonin, dallonin stilet e të nxënit.
Mjedisi- jo të gjithë nxënësit dëshirojnë të mësojnë në mjedis të njejt, secili
dëshiron ta gjejë një vend të përshtatshëm për të mësuar. Një pjesë e tyre
dëshirojnë të vendosen në një kënd të dhomës, i cili të jetë i ndriçuar dhe të cilët
nuk i pengon zhurma. Ndërsa nxënës të tjerë parapëlqejnë të mësojnë në një
mjedis më të qetë. Pra te mjedisi duhet pasur parasyshë, zërat, dritën, vendin,
temperaturen dhe çdo gjë tjetër që ndërlidhet me krĳimin e kushteve për të mësuar.
Mbështetja emocionale- gjatë veprimtarive mësimore disa nxënës kanë më shumë
nevojë për mbështetje emocionale, për përcjellje dhe kontrollim të punës së tyre.
Këta nxënës mësojnë më mirë nëse detyrat u ndahen në pjesë më të vogla dhe u
jepen afate kohore për përfundimin e tyre. Kurse një numër i caktuar i nxënësve nuk
kanë nevojë që t’u ndahen detyrat sepse mësojnë përmbajtjet mësimore në tërësi. Pra
te ky aspekt kërkohet më shumë : vendosmëri, përgjegjësi, mbështetje emocionale.
Përbërja shoqërore- duke u nisur nga ky faktor theksojmë te të nxënit ndikon edhe
mëyra se si ata duan të mësojnë, në grupe shoqërore përmes ndërveprimit, ndarjes
së përgjegjë-sive apo të mësojnë në mënyrë vetanake.
Elementet vetanake trupore- sipas këtĳ aspekti një pjesë e nxënësve mësojnë më
shumë nga ana e të parit, të tjerë mësojnë nga ana dëgjimore, kurse te nxënës të tjerë
vie në shprehje lëvizshmëria.
Autorët Dunn dhe Dunn, përveç këtyre dallimeve, ndryshimeve të lartëpërmendura
të të nxënit, theksojnë edhe kohën si faktor tjetër i veçant që vërehet te nxënësit, të
cilët nuk mësojnë të gjithë në të njejtën kohë. Grupe nxënësish mësojnë më shumë
paradite kur edhe truri është më i pushuar, kurse të tjerë mësojnë pasdite , edhe pse
truri është paksa më i ngarkuar për shkak të veprimtarive të ndryshme gjatë ditës.
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Stili përshkrues (Gregork). Sipas funksionimit të trurit kemi stilin përshkrues që
mbështetet në përceptime. Në procesin mësimorë kemi nxënës të cilët kanë më
shumë prirje konkrete për të mësuar, që nënkupton përvetësimin e përmbajtjeve
përmes shqisave dhe nxënësit me prirje abstrakte që mësojnë në mënyrë logjike. Por
të tjerë nxënës pëlqejnë më shumë të mësojnë ditu-ritë pjesë pjesë, për t’i kuptuar ato
më lehtë që quhen edhe pasues.Kurse nxënësve të tjerë u pëlqen të udhëheqin vet me
përvetësimin e diturive, që ato të mos jenë fort të organizuara.
Përvec këtyre renditjeve të stileve të të nxënit kemi edhe renditje tjera pak a shumë
të ngja-jshme, të cilat do t’i japim më poshtë, të përgatitura nga Felder dhe Solomon.
Stili i të nxënit aktiv- nxënësit që mësojnë sipas këtĳ stili i përvetësojnë dĳet, u shpjegojnë të tjerëve, diskutojnë dhe ndërveprojnë. Prandaj edhe pëlqejnë të punojnë në
grupe, të veprojnë, ku secili anëtar i grupit bashkëpunon për dhënien e ideve dhe
zgjidhjen e problemeve.Janë më energjik dhe kanë prirje për veprimtari ku kërkohet
gjallëri.
Stili i të nxënit reflektiv- derisa nxënësit aktiv punon në grupe, nxënësit reflektiv
parapëlqejnë të punojnë në mënyrë vetanake, në një vend të qetë, larg zhurmes dhe
gjërave tjera që mund ta pengonin të menduarit e tyre rreth dĳeve dhe informacioneve
të përfituara.
Të nxënit intuitiv- nxënësit me intuitë janë shumë logjik, mendojnë, analizojnë,
krahaso-jnë, kanë të zhvilluar të menduarit abstrakt, gjejnë marëdhënjet dhe janë
nismëtar të risive.
Nxënësit e ndjeshëm- nxënësit që ndjejnë i përvetësojnë dĳet, faktet dhe i kuptojnë ato.
Janë të kujdesshëm për gjërat më të imta dhe dallohen për vendosmëri në zgjidhjen
e problemeve.Pëlqejnë të kryejnë veprime praktike edhe mësimet të konkretizohen
me shembuj praktik.
Stili i të nxënit pamor- nxënësit që kanë prirje pamore i përvetësojnë informacionet
kur ato janë konkrete dhe i shohin si psh.ilustrimet, hartat, cd-rom etj.
Stili i të nxënit dëgjimor- këta nxënës me parë pëlqejnë të mësojnë prej fjalës së folur
dhe të shkruar, përmes ligjeratave, diskutimeve në grup etj.
Stili kronologjik- parapëlqejnë të mësojnë përmbajtjet mësimore duke i ndarë në
pjesë më të vogla logjike dhe pa bërë shkëputje të lidhshmërisë së tyre logjike.
Stili global- shquhen për prirje të zgjidhjes së problemeve në tërësi ashtu si janë dhe
pa hyrë në imtësira.
Me stilet e të nxënit janë marr edhe autorët Kolb dhe Svason(Swason).Këta dallojnë
katër stile të të nxënit:
Stili divergjent- nxënësit me këtë stil mësojnë në mënyrë reflektive.Japin pikëpamje
të ndryshme rreth një problemi. Punojnë në grup dhe kanë imagjinatë të zhvilluar.
Stili përvetësues- kanë aftësi për t’i mësuar informacionet në mënyrë abstrakte.
Përdorin të menduarit dhe analizojnë çështje të ndryshme. Pëlqejnë leximin,
ligjeratat etj.
Stili konvergues- përdorin proceset mendore dhe reflektojnë.Kujdesen edhe për
hollësira. Përvetësojnë gjëra abstrakte.
Stili përshtatës- nxënësit që kanë këtë stil mësojnë përmbajtjet mësimore në mënyrë
aktive, janë dinamik, pëlqejnë ndryshimet, janë fleksibil dhe punojnë në grupe.
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Perfundimi
Pra siç po shihet, me stilet e të nxënit janë marr shumë autorë. Prandaj edhe është
e natyrshme të ketë dallime në mes tyre. Mirëpo këta autorë kanë shtjelluar stile të
njëjta si:sitli pamor, dëgjimor, kinestetik, kognitiv etj. Prap se prap te këto stile kemi
elemente të njejta si:
- Edhe pse ka dallime në mes nxënësve të gjithë mund të mësojnë.
- Se përdoren proceset mendore qoftë në nivelin më të ulët apo më të lartë.
- Nxënësit mund të kenë elemente edhe të stileve tjera.
- Stilet e të nxënit shërbejnë për zgjedhjen e strategjive, metodave, teknikave e
tekno-logjisë mësimore.
- Se nxënësit nuk mësojnë në mënyrë të njejtë.
- Stilet e të nxënit duhet të jenë thelbësore në planifikimin e punës mësimore.
Prandaj nohja e stileve të të nxënit nga ana e mësimdhënësit do t’i ndihmonte
organizimit të një mësimdhënie bashkëkohore dhe të suksesshme.
Referencat
A. Zizi QTKA, 20011.
Pedagogjia, grup autoresh, Erik.
B. Musai “ Mesimdhenia” 2002.
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Risqet natyrore dhe antropogjene në Qarkun e Beratit
Silva Tanushi
Abstrakt
Njohja e vlerave dhe risqeve natyrore të territoreve me shkallë të ndryshme taksonomike
përbën një nga detyrat më themelore të shoqërisë njerëzore. Kjo për faktin se shoqëria
njerëzore është e lidhur ngushtë si me shfrytëzimin ekonomik të vlerave natyrore ashtu dhe
me mbrojtjen e tyre nga kërcënimet natyrore antropogjene.
Kërcënimet natyrore të zonës në studim janë të llojeve të ndryshme ( gjeologjike, të relievit,
klimatike, hidrologjike, bimore etj ). Njohja e shpërndarjes hapsinore dhe kohore e tyre përbën
një detyrë të rëndësishme si për evitimin ashtu dhe për pakësimin e efektit negativ të tyre.
Një doze jo të pakët paraqitin kërcënimet e shkaktuara nga ndërhyrjet e shoqërisë në
ekuilibrin natyror, i cili mund të rivendoset me vështirësi në të ardhmen. Çdo ndërhyrje në
ndonjë prej komponentëve të gjeosistemit të qarkut reflektohet në mënyrë të menjëhershme
ose të ngadalshme në të gjithë komponentët e tjerë. Pikërisht ky ligj duhet patur parasysh nga
shoqëria gjatë ndërhyrjes në peisazhin e zonës.
Pikësynimi themelor i temës, pra është i lidhur kryesisht me njohjen e vlerave dhe risqeve
natyrore, të pasojave që e japin në evolucionin e tyre, në shfrytëzimin dhe mbrojtjen e vlerave
natyrore për një shfrytëzim racional dhe pa efekte negative në ekuilibrin natyror.
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QARKU BERAT

Pozita gjeografike

Qarku i Beratit gjendet në kufirin e
krahinës Malore Jugore dhe Ultësirës
Perëndimore (pasi kalon gradualisht
KUÇOVË
në këtë drejtim) dhe përbëhet nga
rrethet Berat, Kuçovë dhe Skrapar duke
patur një sipërfaqe të përgjithshme
prej 1798 km2. Qarku i Beratit shtrihet
në gjerësinë gjeografike veriore 400 21’
05’’ në jug dhe 40052’50’’ në veri. Në
gjatësi gjeografike lindore 19033’43’’
në perëndim dhe 20026’34’’ në lindje.
Qarku i Beratit është i vetmi qark
që nuk ka dalje në det dhe as nuk
10
0
10
20 Miles
kufizohet me ndonjë shtet tjetër.
Qarku i Beratit kufizohet me rrethin
N
e Elbasanit në veri, rrethin e Lushnjes
në veriperëndim, me rrethin e
W
E
Mallakastrës dhe atë të Fierit në
perëndim, me rrethin e Gramshit në
S
verilindje, me rrethin e Tepelenës në
jug dhe me rrethin e Përmetit në juglindje. Popullsia e qarkut është 193020 banorë
sipas rregjistrimit të fundit, ndërsa sipas rregjistrave të gjendjes civile në maj 2005
është 246393 banorë. Dendësia e popullsisë është 108 banorë /km2. Popullsia prej
193020 banorë është e shpërndarë më shumë në zonat rurale (116153 banorë), dhe
në zonat urbane më pak (76867 banorë) të cilët janë sistemuar në 48828 banesa dhe
33538 ndërtesa.
Risqet në reliev në një pjesë të territorit të Qarkut paraqiten të shumta dhe shprehen
nëpërmjet erozionit, rrëshqitjeve, rrëzimeve, rrymat baltore etj. Kjo është e lidhur
me daljen në sipërfaqe të shkëmbinjve të butë si flishet, me kushtet klimatike (sasia e
reshjeve dhe përqendrimi i tyre në një kohë të kufizuar), mungesa e bimësisë në një
pjesë të territoreve.
Risqet klimatike janë evidente, por të diferencuar në pjesë të ndryshme të qarkut.
Ndërsa në rrethet e Beratit dhe Kuçovës (në pjesën fushore të tyre) risqet e formuara
nga ngricat dhe nga shtresa e dëborës janë të pakta, ndryshe ndodh në rrethin e
Skraparit dhe pjesërisht në zonën malore të Beratit. Ngricat luajnë rol në bllokimin e
transportit dhe në bimësi.
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Tërmetet
Qarku i Beratit bën pjesë në zonën Malore Jugore e cila dallohet për një tendencë
ngritje të territorit dhe për lëvizje të fuqishme të diferencuara. Fleksura Vlorë –
Helmës (Gramoz) nxjerr të dallueshëm sektorin verior – nga Berati në qafën e
Kiçokut. Mbi bazën e intensitetit maksimal të vrojtuar në Shqipëri për periudhën
1800 – 1975, pjesa më e madhe e qarkut të Beratit (kryesisht vargu Tomor – Kulmak –
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Miçan dhe pjesa më e madhe e luginës së Osumit) përfshihen në zonën me intensitet
7 ballë, dhe vetëm pjesa më veriperëndimore përfshihet në zonën me 8 ballë.
Në qarkun e Beratit vlen të përmenden edhe mjaft tërmete me intensitet të rritur si
ai i 17 tetorit të vitit 1851 dhe i vitit 1920, i cili kishte një intensitet prej 9 ballësh, i cili
veç shkatërrimit të mjaft banesave pati edhe 400 viktima (ushtarë turq të garnizonit
të Beratit). Tërmete me intensitet të rritur ka patur edhe për faktin se qarku i Beratit
gjendet në një zonë të fuqishme tektonike (zona sizmogjene Joniko – Adriatike),
por edhe pranë dy vĳave të fuqishme tërthore sizmogene: vĳës Lushnje – Elbasan –
Dibër dhe vĳës sizmogjene tërthore Vlorë – Tepelenë – Helmës (Ersekë), të cilat kanë
bërë që efekti sizmik të jetë mjaft i ndjeshëm. Kështu ka ndodhur gjatë tërmetit të
Apollonisë prej 8 – 9 ballësh në vitin 1153, më 20 tetor 1851 në Elbasan, 8 – 9 ballë,
më 2 janar 1866 në Vlorë me 8 – 9 ballë, më 26 nëntor 1920 me qendër në Tepelenë me
magnitude 6.4, më 1 shtator 1952 me qendër në Lushnje me magnitudë 6.4, në mars
1962 në Fier me magnitudë 6.0 etj.
Nuk duhet harruar se qarku i Beratit rrethohet nga vatra të fuqishme sizmike të
përqendruara në Lushnje, Fier , Apolloni, Vlorë, Tepelenë etj, të cilat janë mjaft
intensive dhe që kanë energji mjaft të lartë (mbi magnitudën 6 ballë të shkallës rihter).
Krahas tyre në qarkun e Beratit ekzistojnë edhe mjaft nyje tektonike të cilat mund
të japin efektin sizmik në mënyrë mjaft të fuqishme. Të tilla janë nyjet pranë Urës
Vajgurore, në Tomorr, Miçan etj, të cilët kanë një magnitudë të pritshme prej 5.5 – 5.9
ballë të shkallës Rihter.
Tërmeti i Shtatorit 1959 me M = 6.2 dhe me epiqendër tek Ura e Kuçit (kufi me
Lushnjen) u shoqërua me çarje të shumta në depozitimet e buta të shoqëruar me
formimin e shatërvanëve të ujit me rërë. Gjatë tërmetit të vitit 1962 (18 mars) me
M = 6 në Berat pati rrëzimin e 32 shtëpive dhe dëmtimin rëndë të 84 shtëpive të
tjera. Tërmeti i 17 nentorit 1982 me M = 5.6 e intensitetit 7 ballë me epiqendër në
Roskovec u shoqërua me shkatërrimin e mjaft godinave të ndërtuara me materiale të
papërshtatshme dhe themele të cekëta. Tërmete të shumtë kanë lënë gjurmët e tyre në
qarkun e Beratit gjatë viteve 1929 me epiqendër në Cakran, në 1939 me epiqendër në
Ballsh, në 23 gusht 1940 në Cakran, 16 prill 1946 me M = 5.4 me epiqendër nëKuçovë,
17 gusht 1959 në Lushnje, 13 shtator 1959 në Lushnje, 18 mars 1962 në Fier, 2 Mars
1976 në Ballsh, 17 nëntor 1982 në Roskovec etj.
Duke u bazuar në historikun e rënieve të tërmeteve në kohë dhe duke evidentuar
intensitetin dhe magnitudën e tyre, nëpërmjet rrugës statistikore është parashikuar
rënia e tërmeteve me intensitet të ndryshëm për periudha të caktuara kohore për
qarkun e Beratit ( P. K. ) për periudhat 50, 100, 200, 475 dhe 1000 vjeçare. Mbi këtë
bazë parashikohet që çdo vit ( 1.3 vjet ), të ketë një magnitudë tërmeti prej 4.5 ballë të
shkallës Rihter; çdo 3.6 vjet të ketë një magnitudë tërmeti 5.0 ballë të shkallës Rihter;
çdo 10.1 vjet të ketë një magnitudë tërmeti prej 5.5 ballë të shkallës Rihter; çdo 30 vjet
të ketë magnitudë të shkallës Rihter prej 6.0 ballës;çdo 93.3 vjet të ketë magnitudë 6.5
ballë të shkallës Rihter dhe çdo 3122 vjet të ketë një magnitudë 7.2 ballë të shkallës
Rihter.
Këto përfundime tregojnë qartë se tërmetet paraqesin një nga ngjarjet rrezikuese
parësore. Duhet theksuar se këto ndikime ndodhin jo vetëm nga tërmetet me
epiqendër në vendin tonë, por edhe jashtë Shqipërisë. Shembull tipik është tërmeti i
vitit 1979 që kishte epiqendrën në grykën e Kotorrit por që shkaktoi mjaft dëme dhe
viktima në vendin tonë.
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Shkaqet e rënies së tërmeteve në Qarkun e Beratit
Intensiteti i tërmeteve, qoftë e për të njëjtën magnitudë, mund të ndryshojë në
funksion të distancës nga epiqendra, nga përbërja e truallit, nga numri e densiteti i
qendrave të banuara dhe i popullatës, nga cilësia dhe mosha e banesave etj. Përbërja
e ndryshme e truallit (shkëmbinjve) përcakton deri në një farë shkalle dhe pasojat e
veprimit sizmik. Në përgjithësi zona me shkëmbinj karbonatikë ka një qendrueshmëri
më të madhe ndaj tërmetit se zonat me shkëmbinj flishorë (shprehet me një intensitet
më të ulët që llogaritet deri në 2 ballë) duhet kuptuar fakti se përbërja e shkëmbinjve
gëlqerorë vetëm në zonën e Tomorrit, Kulmakut e Miçanit është mbizotëruese,
përbën 90 % të sipërfaqes së tyre. Pjesa e shkëmbinjve flishorë dhe molasikë është
më e pakët në zonat malore të përmendura (10 %), por është mjaft e madhe në gjithë
pjesën tjetër të territorit (85 % në zonën e rrethi të Skraparit) , sidomos në luginën
e lumit Osum, në pjesën fushore të rrethit të Kuçovës e të Beratit. Kjo sjell edhe një
ndjeshmëri më të madhe të efektit sizmik.
Duhet theksuar fakti se zona fushore me depozitime të shumta aluvionale (që
përfshin pjesën më perëndimore e veriperëndimore të qarkut) është mjaft e
ndjeshme ndaj efektit sizmik. Kjo favorizohet akoma më shumë nga niveli i lartë i
ujrave nëntokësore (nga sipërfaqa deri në thellësinë 5 metra) sidomos pranë shtratit
të lumenjve. Shembull tipik është çarja e tokës me gjatësi prej qindra metrash dhe
gjerësi 25 centimetër dhe ulja e brigjeve të lumit Osum gjatë tërmetit të datës 1.09.1959
me magnitudë 6.4 ballë të shkallës Rihter dhe me intensitet 8 – 9 ballë me epiqendër
në Urën e Kuçit, Çiflik, Kozare. (Lushnje, Berat)
Në qarkun e Beratit ekzistojnë terrene të specifikuar si relativisht të qendrueshëm
në masën më të madhe të tĳ (zona malore Tomor – Kulmak – Miçan) dhe zona e
antiklinalit të Beratit dhe pjesa më e madhe e tĳ specifikohet me terrene relativisht
të qendrueshëm.
Një faktor me rëndësi që favorizon pakësimin e efektit sizmik është ekzistenca e
epiqendrave të vatrave sizmike dhe e vĳave sizmogjene të fuqishme në distance
relativisht të largëta nga vendbanimet e qarkut të Beratit ( më e afërta është Ura e
Kuçit me thellësi 25 km).
Faktor tjetër me rëndësi është numri i qendrave urbane dhe rurale, numri i popullatës,
numri i banesave, mënyra e ndërtimit , mosha e tyre etj.
Qarku i Beratit ka një popullsi prej 193020 banorësh nga të cilët 76867 banojnë në
qendrat urbane ( Berat, Kuçovë, Çorovodë) dhe 116153 në qendrat rurale. Numri
i përgjithshëm i banesave llogaritet 48878; ndërsa i ndërtesave është 33538. Sipas
vjetërsisë së ndërtesave në qarkun e Beratit kemi këtë renditje:
Numri i
ndërtesave
Berat 33538

Viti 1945

1945 - 1960

1961 - 1980

1981- 1990

1991 - 1995

Mbas 1995

5.7 %

14.9 %

33.5 %

25 %

11.1 %

9.8 %

Berat 23433

4.8 %

11.6 %

33.0 %

29 %

10.8 %

10.8 %

Kuçovë 5691

3.4 %

13.0 %

23.4 %

27.2 %

16.3 %

16.8 %

Skrapar 4414

4.4 %

8.9 %

20.2 %

44 %

18.7 %

6.2 %

Sipas tabelës fondi i banesave është relativisht i ri (5.7 % janë para vitit 1945) ndërsa
pjesa më e madhe janë ngritur gjatë viteve 1965 – 1990 (66 %). Shumica e ndërtesave
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janë ngritur me mur tulle ose guri (mbi 80 %), ndërsa ndërtesat me parafabrikat
mbizotëruan në periudhën 1960 – 1995. Ndërtesat me materiale të tjera, ndër ato me
strukturat betonarmeje, të ndërtuara kohët e fundit përbëjnë rreth 7 %.
Shumica e ndërtesave kanë një ose dy kate. Lartësia e ndërtesave në zonën urbane
është më e madhe se 3 - 4 kate. Ndërtesat shumëkatëshe janë mjaft të pakta e
kane filluar mbas 1996. Ndërsa tipologjia e banesave të ulta është e pafavorshme
në aspektin e shfrytëzimit të truallit nga aspekti urbanistik, ajo është mjaft e
përshtatshme për aspektin sizmik. Kjo për faktin se në rast tërmeti ato kërkojnë një
kohë të shkurtër zbrazje. Përzgjedhja e truallit për ndërtim ka qenë më e gjetur në
periudha më të hershme për zonën e qytetit të Beratit, sidomos për lagjen Kala ( e
vendosur mbi truall të fortë gëlqerorë), ndërsa shtrirja e detyruar e qytetit në tokat e
buta si në pjesën lindore dhe perëndimore e mbart rrezikun sizmik. Kjo aq më tepër
se në to drenohen edhe ujrat e lumit Osum. Në një pjesë të të qytetit të Kuçovës
trualli favorizon rrezikun sizmik.
Shkalla e rrezikshmërisë së tërmetit varet nga:
a.
Materiali i përdorur për ndërtim (qerpiç, tullë, gurë dhe betonarme) dhe
sistemeve strukturor (murëmbajtës, parafabrikatë, skeleti).
b.
Mosha e periudhës së ndërtimit (para viteve 1960 janë pa rezistencë ndaj
tërmeteve); ndërtimet e viteve 1960 – 1990 janë me mbrojtje të ulët sizmike; pas 1990
janë me mbrojtje të pamjaftueshme.
c.
Sipas lartësisë së ndërtimit, d.m.th. numrtit të kateve (1 – 2 kate, 3 – 5 dhe >
5 kate).
Për zonën e qarkut të Beratit jepen mbi këtë bazë parashikimi i dëmtimit ose
shkatërrimit total të banesave gjatë tërmeteve me periudhë kthimi (P. K. ) 50, 100,
200 dhe 475 vjet. Kërkesat më të mëdha për sistemin kombëtar të emergjencës civile
mbi parashikimin e dëmtimit të banesave B3 + B4 dhe të shkatërrimit total B5 janë për
4 qendra të mëdha të popullsisë (Durrës, Elbasan, Berat dhe Vlorë ). Burimet sizmike
të afta për të shkaktuar dëmtime strukturore dhe shembje në qarkun e Beratit mund
të arrĳnë në 5.2 % (
10 %) për periudhë kthimi 200 vjet. Për ngjarje me ndikim të
lartë, por me propabilitet të pakët periudha e kthimit 475 vjet potenciali energjitik
i ndërthurur me modelet, tipologjinë dhepërqendrimin e ndërtimeve është i aftë të
shkaktojë një katastrofë me karakter kombëtar. Rreziku sizmik bëhet më i ndjeshëm
në objekte me grumbullim të njerëzve si p.sh. në shkolla, spitale etj etj. Shkollat e
qarkut të Beratit në një masë të madhe janë ndërtuar para viteve 1960 (rreth 47.5 %)
dhe konsiderohen të paqendrueshme ndaj tërmeteve; rreth 48.6 % të shkollave janë
ndërtuar gjatë viteve 1960 – 1990 të cilat kanë një nivel të ulët të mbrojtjes sizmike.
Megjithëse rregullat e para sizmike në Shqipëri filluan të zbatohen pas vitit 1952,
shumë nga ndërtesat shkollore të ndërtuar në vitet 1960 – 1990 janë sipas standarteve
të ndërtimit që nuk përputhen me mjedisin sizmik në të cilin janë ndërtuar. Duhet
theksuar se numrin më të madh të ndërtesave shkollore e përfaqësojnë ndërtimet
deri në 2 kate (74.7 %), 23,6 % janë ndërtesat 2 – 4 kate dhe 1.7 % ndërtesat më të
mëdha se 4 kate. Kjo ndihmon në zbrazjen e shpejtë të nxënësve gjatë aksidenteve
apo ngjarjeve të tilla si tërmetet. Duhet theksuar se numri i shkollave në qarkun e
Beratit është mjaft i madh (419 shkolla gjithsej).
Duhet theksuar fakti i pritshëm se për tërmetet me periudhë kthimi 100 dhe
periudhë kthimi 200 (M = 5.5 – 6.5) do të krĳoheshin mjaft probleme për fondin e
ndërtesave shkollore. Dëmet për shkollat e fshatrave do të ishin mjaft të përhapura
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dhe të shoqëruara me shembje. Dëme mesatare deri të mëdha jo strukturore të
shoqëruara me shembje të rastit priten edhe për shkollat e ndërtuara pas viteve 1990.
Ngjarjet me propabilitet të ulët me ndikim ta madh me siguri që do të shoqërohen
prej dëmeve massive dhe shembje të ndërtesave shkollore. Në llogaritjet, pavarësisht
nga periudha e rikthimit, potenciali i humbjes në qarkun e Beratit do të ishtë mjaft
i madh dhe i krahasueshëm me ato të qarqeve me ndjeshmëri mjaft të madhe ndaj
efektit sizmik si qarqet e Korçës, Lezhës, Vlorës, Shkodrës, Fierit dhe Kukësit.
Rreziku për ndërtesat e sistemit të kujdesit shëndetësor:
Spitalet e qarqeve kanë mesatarisht 500 shtretër kurse ato të rretheve nga 100 shtretër.
Llogaritje e dëmeve me njerëz në spitalet e qarkut gjatë tërmeteve llogaritet nga 2.5
deri në 66.8
për periudhë të rikthimit P. K. 100
dhe P. K. 200. Rreziku i bllokimit të rrjetit rrugor është e lidhur me përbërjen e truallit
të rrugëve automobilistike dhe qendrueshmërinë e shpateve.
Influenca e sizmicitetit të rritur ndihet në reliev: rrëshqitje, rrëzime, në zhdukjen e
lindjen e burimeve të reja etj.
Vlerat e risqeve gjeologjike
Krahas riskut gjeologjik, qarku i Beratit nëpërmjet përbërjes gjeologjike të
shkëmbinjve përfiton edhe mjaft të mira materiale të cilat përbënin dhe bazën e
aktivitetit ekonomik të popullatës së këtĳ qarku si dhe ngritjen e qendrave urbane të
populluara.
Rol shumë të rëndësishëm ka patur dhe ka nafta e përqendruar në rrethin e Kuçovës.
Kërkimet për zbulimin e naftës filluan në 1920 nga kompania italiane AIPA dhe
po këtë vit ka filluar shfrytëzimi i saj i cili vazhdon edhe në ditët e sotme. Zona
për nxjerrjen e naftës është e përhapur në një sipërfaqe prej 2660 hektarë në zonat
Kuçovë, Kozare, Fermë dhe Arrëz. Në këtë sipërfaqe janë shpuar 1722 puse nga të
cilat aktualisht funksionojnë 807 puse. Në ditët e sotme janë shfrytëzuar vetëm 5 % të
rezervave gjeologjike dhe 32 % të rezervës industrial (të shfrytëzueshme).
Nxjerrja e naftës u shoqërua me ngritjen e uzinës së përpunimit të saj, uzinën
mekanike, TEC, çentrale etj. Në ditët e sotme ka një rënie të nxjerrjes dhe përpunimit
të saj, mbasi teknologjia e prapambetur dhe e vjetëruar e përdorur për shpimin e
puseve, shfrytëzimin dhe transportin e kanë sjellë jo vetëm pakësimin e prodhimit,
por edhe ndotjen mjedisore duke formuar një “Hot Spot”, d.m.th. një zonë me ndotje
mjaft të lartë. Kërkime për naftë janë zhvilluar dhe në rrethin e Skraparit në vitet
1970 – 1971 në zonat e quajtura “Rripat e Strorës” në krahun e majtë të rrjedhjes së
lumit Osum, në luginën e tĳ në fshatin Veleshnje (po në krahun e majtë të Osumit) të
cilat flasin për premisa për zbulimin e naftës.
Në vitin 1975 – 1980 në drejtimin e rrugës automobilistike Çorovodë – Gjerbës, në
qafën e Devries në lartësinë 1200 – 1500 m u zbulua guri i mermerit të bardhë. Në
ditët e sotme ky lloj materiali shfrytëzohet në fshatin Radësh , mbi shpellën e Piro
Goshit.
Pasuri gjeologjike përbëjnë masivet e mëdha të gurëve gëlqerorë të cilët përdoren për
veshjen dhe ngritjen e objekteve të shumta. Zona e shfrytëzimit të gurit të mermerit
të bardhe e gjejme pranë fshatrave Mëlovë, Zaloshnje si dhe është gjendur edhe gurë
mermeri gri me nuance i cili është shumë i kërkuar për në tregun e huaj. Në jug të
fshatit Radësh shfrytëzohen gurët gëlqerorë për prodhimin e gëlqeres si dhe gurore
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e madhe që furnizon me material ndërtimi qytetet e Çorovodës, Beratit e fshatrat
përreth.
Vitet e fundit në shpatin perëndimor të malit të Tomorrit janë vënë në shfrytëzim
pllakat dekorative të cilat kanë një përdorim të gjerë jo vetëm në vendin tonë , por
edhe eksportohen në Itali, Gjermani, Francë etj.
Skrapari dallohet edhe për pllakën e zezë që shfrytëzohet për gurë ndërtimi për
banesa dhe për veshje dekorative. Mjaft të shfrytëzueshme për ndërtim janë rëra,
zhavori, çakulli të cilat merrn në shtratin e lumit Osum. Në grykën e Devries ndodhet
“miniera” e çakullit i cili nuk ka nevojë për përpunim. Ai përdoret gjerësisht për
shtrimin e rrugëve.
Ndërtimi tektonik i zonës së qarkut Berat luan një rol të rëndësishëm në formimin
e konfiguracionit të relievit të zonës. Strukturat antiklinale të Tomorrit dhe të
Beratit së bashku me strukturën sinklinale të Përmetit përcaktojnë konfiguracionin
e përgjithshëm të zonës në studim. Kjo strukturë përcakton formimin e dy vargjeve
malorë paralelë me drejtim veriperëndim – juglindje ndërmjet të cilëve gjendet
lugina e Osumit.
Lëvizjet me karakter ngritës të diferencuara përcaktojnë diferencat hipsometrike të
mëdha ndërmjet pjesëve të ndryshme të relievit të zonës. Ky është faktori kryesor
që përcakton zonalitetin vertikal të klimës, hidrografisë, tokave, botës bimore e
shtazore, pra krĳon një shumëllojshmëri të peisazheve ku ndodh një diversitet i tyre
dhe një shfrytëzim i diferencuar i pasurive natyrore të zonës.
Shumëllojshmëria e shkëmbinjve përcakton edhe shumëllojshmërinë e proçeseve
gjeomorfologjike, si p.sh. rritje e erozionit në shkëmbinj flishorë dhe pakësimi i tĳ në
shkëmbinj gëlqerorë, rritja e proçesit të karstit në gëlqerorë, konfiguracioni i luginave
në shkëmbinj me fortësi të ndryshme etj.
Disniveli hipsometrik përcakton dhe mjaft nga proçeset e denudimit si rrëshqitje,
rrëzime, rryma baltore etj.
Morfografia
Format kryesore të relievit janë luginat, kodrat, dhe vargjet malore. Luginat janë
formuar kryesisht në terrigjenë, të cilat kanë reliev më të butë, me kontraste më të
vogla dhe tepër të copëtuara.
Ato zgjerohen shkallë – shkallë drejt sektorëve të poshtëm, ku shfaqen qartë nivele
tarracore në të cilat janë vendosur tokat e punueshme dhe qendrat më të mëdha të
banimit. Takohet edhe lugina e formuar në strukturën antiklinale të Çorovodës që në
bërthamë përbëhet nga gëlqerorët (sektori Hambull – Çorovodë). Kjo dukuri përbën
një mospërputhje të relievit me strukturën gjeologjike. Në këtë sektor të ndërtuar
nga gëlqerorët është ndërtuar kanioni i madh i Osumit i shpallur monument natyre.
Gjithashtu takohen edhe sektorë të luginave të zhvilluar tërthorë këtyre strukturave
duke formuar kështu gryka të ngushta dhe kanione, si: kanioni i Gradecit nga lumi i
Çorovodës dhe i Miçanit nga lumi i Osumit në sektorin e sipërm të tĳ.
Pjesa më e madhe e kodrave është formuar në struktura antiklinale të ndërtuara nga
gëlqerorë dhe flishorë. Kodrat më tepër formojnë grumbuj kodrinorë të përbër nga
një mori kurrizesh me drejtime të ndryshme dhe të ndara nga përrenjtë e shumtë e
tepër gërryes.
Në shpate, rrëzë, por edhe kreshtë të tyre gjenden jo pak qendra të banuara, në
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përgjithësi të vogla me tokat e tyre të punueshme, më tepër në formën e ngastrave
tepër të shpërndara.
Malet formojnë vargje malore me drejtim të përgjithshëm veriperëndim – juglindje.
Ata janë formuar mbi struktura antiklinale të përbëra nga gëlqerorë (Tomorr –
Kulmakë – Ostrovicë) dhe terrigjenë vargu perëndimor. Kreshtat të përbëra nga
gëlqerorë në shumicën e rasteve janë të thepisura me karakter alpin dhe në sektorë
të veçantë të rrumbullakosura apo të sheshta tepër të karstëzuara, ndërsat kreshtat
terrigjenë kanë morfologji të rrumbullakët.
Ky territor dallohet për pjerrësi të shpateve, prandaj kërkohet një kujdes i veçantë në
ndërhyrjen e mbulesës bimore, pasi nëse do të ndërhyet pa kriter, kjo krĳon kushte
të përshtatshme, sidomos për terrigjenë, për intensifikimin e proçeseve erozivo –
denuduese. Në sektorët e ndërtuar nga gëlqerorë, bimësia drusore është mjaft e
varfër, por është e pasur ajo barishtore e cila ka një zhvillim të madh në stinën e
pranverës.
Vlerat dhe risqet hidrologjike
Rrjeti lumor
Qarku i Beratit në përgjithësi është i pasur me ujra lumore, nëntokësore, liqenore
etj. Rrjeti lumor përfaqësohet nga rrjedhja e mesme dhe e poshtme e lumit Osum.
Fillimet e Osumit janë në lartësitë e malit të Rungejës dhe pasi përshkon një reliev të
thyer malor hyn në gropën e Kolonjës ku merr përrenj të shumtë që rrjedhin nga mali
i Gramozit. Në vazhdim ai çan grykë të ngushta deri sa del në rrjedhën e mesme dhe
të poshtme të tĳ (në qarkun e Beratit) ku lugina dhe shtrati i tĳ zgjerohen. Në afërsi të
Kozares ai bashkohet me lumin e Devollit dhe formon lumin e Semanit. Pellgu i lumit
Osum përbëhet nga flishe, molasa dhe pjesërisht nga gëlqerorë. Sasia e rreshjeve në
pellgun ujëmbledhës të Osumit arrin në 1100 mm. Sipërfaqa e përgjithshme e pellgut
të lumit Osum llogaritet në 2073 km2, norma e rrjedhjes llogaritet në 32.5 m3/sek,
moduli i rrjedhjes është 15.7 l/sek/km2, shtresa e rreshjeve është 1109 mm; shtresa e
rrjedhjes është 494 mm; defiçiti i rrjedhjes është 615 mm; koefiçenti i rrjedhjes është
0.45; koefiçenti i avullimit është 0.55; vëllimi i rrjedhjes është 1.025 * 106m3.
Prurjet më të mëdha lumi i Osumit i ka në stinën e dimrit. Ato llogariten me 41 %
të rrjedhjes vjetore. Vlerat maksimale dhe minimale të modulit të rrjedhjes janë
përkatësisht 27.3 l/sek/km2 me 2.06 l/sek/km2. Pra ndryshimi midis vlerës maksimale
dhe minimale arrin në 13.2 herë. Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës është 852 m,
prurja mesatare e ujit është 32.5 m3; prurja mesatare e ngurtë është 114 kg në sekondë,
moduki i aluvioneve pezull është 1732 ton/km2 ; turbullsia e ujit është 3507 gr/m3.
Nga analiza e parametrave të lumit të Osumit konkludohet që lumi i Osumit është
një lum i madh dhe i rëndësishëm në vendin tonë, i cili dallohet për një modul të lartë
të rrjedhjes (15.7 l/sek/km2 ), për një koefiçent normal të rrjedhjes, për një shpërndarje
të pabarabartë të rrjedhjes ujore (41 % në stinën e dimrit), për një ndryshim mjaft të
madh të vlerave të modulit të rrjedhjes (13.2 herë ); për një pjerrësi të rëndësishme
me energji të madhe të ujit e cila në kushtet e tabanit flishor dhe molasikë e rrit
mjaft erozionin e tabanit dhe të brigjeve gjë që shprehet edhe në sasinë e materialeve
të ngurtë (114 kg/sek) dhe në modulin e aluvioneve pezull1732 ton/km2 dhe në
turbullsirën e ujit me 3507 gr/m3.
Duhet theksuar që në këto veçori të lumit Osum një rol me rëndësi luajnë derdhjet
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në shtratin e tĳ e një sërë përrenjve si nga grykëderdhja e përroit të Kolbarit në
fshatin Meleke ku futet Osumi në qarkun e Beratit (Skrapar) deri në daljen e tĳ pranë
grykëderdhjes së përroit të Vokopolës, dallohen përroi i Çorovodës (Dobrushës, 25.3
km), i Bogovës (8.2 km), i Staraveckës (13.1 km), i Bigasit (10.7 km), i Prishtës (9.8
km), i Rrokut (7.2 km), Cerovës (7.1 km), i Malindit etj. në zonën e rrethit të Beratit,
në lumin e Osumit derdhen përroi i Velabishtit, i Vokopolës (16 km), i Molishtit (18
km), i Vërtopit (8 km), i Zagores (9 km), Lapardhicës (17 km) etj.
Duhet theksuar se muri, sipërfaqa, lartësia dhe sasia ujore e këtyre përrenjve nuk
është e pakët. Ato kanë një fuqi të madhe energjitike që ndikon në erozionin e
fuqishëm të truallit, por që është shfrytëzuar dhe shfrytëzohet si burime të fuqishme
energjitike (ngritja e hidrocentraleve të vegjël).
Nr.

Emri i përroit

Gjatësia (km)

Sipërfaqa e pellgut

Lartësia mesatare e pellgut (m)

1.

Staraveckës

13.1

49.5

1105

2.

Bigas

10.7

22.7

832

3.

Prishtës

9.8

28.5

850

4.

Rrokut

7.2

18.5

850

5.

Cerovës

7.4

20.0

799

6.

Çorovodës

25.3

13.5

1200

7.

Bogovës

8.2

13.5

1238

8.

Kuçit

7.9

10.8

1233

9.

Barçit

7.4

14.9

1145

10.

Kovaçanit

7.1

15.4

1134

11.

Ravenjit

8.1

10.9

873

12.

Buranjit

9.1

21.5

895

13.

Ujanik

7.2

17.3

1290

14.

Dunckës

7.4

32.0

1270

Duhet theksuar se lartësia e madhe mesatare dhe gjatësia e shkurtër e përrenjve, në
kushtet e rreshjeve të bollshme dhe të bimësisë së kufizuar i bën këta përrenj mjaft të
rrëmbyeshëm, me energji të madhe dhe tepër eroziv (shih vlerat e coptimit horizontal
dhe vertikal). Një situatë e tillë është tipike për zonën e rrethit të Skraparit, më pak
për rrethin e Beratit dhe akoma më pak për rrethin e Kuçovës. Prurja mesatare
shumëvjeçare vjetore për lumin e Osumit në aksin e Çorovodës është 17 m3/sek, i
Bigasit 2.66 m3/sek etj.
Duhet theksuar se shpërndarja vjetore sipas muajve reflekton karakterin mesdhetar.
Kështu në muajin janar këta përrenj kanë rrjedhjen më të madhe të ujit (13.3 – 16.2
% të rrjedhjes vjetore), në periudhën e lagët ajo zë 90 %, ndërsa në periudhën e thatë
vetëm 10 % të rrjedhjes vjetore. Sasia e materialeve të ngurta që transportojnë këto
rrjedhje sipërfaqësore është shumë e madhe, madje në disa sektorë (Tomorricë,
Potom etj) arrĳnë mbi 6149 ton/km2 në vit. Mineralizimi i ujrave lëkundet midis
250 – 500 mg/litër duke qenë më e lartë në muajin shtator. Jonet të tipit bikarbonat të
kalciumit dhe të magnezit zënë 50 % të vlerave të mineralizimit.
Në territorin e qarkut të Beratit, në rrethin e Kuçovës gjenden disa përrenj të cilët
derdhen në shtratin e lumenjve Osum dhe Devoll dhe një pjesë në rezervuarin e
Thanës. Përrenjtë Gega dhe Driza, pasi kalojnë në fushën naftëmbajtëse të Kuçovës,
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janë me ujë të bollshëm madje gjatë periudhës së dimrit mund të dalin nga shtrati
dhe përmbytin territorin përreth.
Lumi i Devollit, i cili kalon në rrethin e Kuçovës në pjesën më veriore të tĳ pranë
fshatit Kozare dhe në zonën e Fermës pranë Arrëzës bashkohet më Osumin dhe
formon lumin e Semanit. Prurjet e Devollit komandohen kryesisht nga diga e ngritur
në shtratin e tĳ për të mbushur rezervuarin e Thanës.
Liqenet
Në qarkun e Beratit ekzistojnë dy liqene natyrorë dhe mjaft rezervuarë të mbushur me
ujë. Liqenet natyrore janë të tipit akullnajor dhe gjenden në lartësi të mëdha në malin e
Barçit (Tomorricë). Më i madhi quhet liqeni i Kusarit dhe ndodhet në lartësinë 1841 m
mbi nivelin e detit, kurse tjetri quhet liqeni i Dushanit në kuotën 1800 m.
Në rrjetin hidrografik të zonës në studim gjenden edhe mjaft rezervuarë të formuar
nga veprimi antropogjen ku dallohen rezervuari i madh i Thanës, rezervuarët e
Vëndreshës, Therepelit, Kuçit, Qafës së Shelgut, Liqedhit etj. të cilët luajnë një rol
mjaft të rëndësishëm për ujitjen e kulturave bujqësore në periudhën e thatë të vitit.
Rezervuari i Thanës shërben për ujitjen e tokave të pjesës fushore të qarkut të Beratit
në një pjesë të rëndësishme të tĳ. Rezervuarët e zonës së brendshme të qarkut janë
me kapacitet më të vogël, por ato mund të vaditin tokat e një apo disa fshatrave.
Në zonën në studim ekzistojnë mjaft ujëmbledhës të madhësive të ndryshme që
shërbejnë për ujitjen e tokave bujqësore.Vetëm në rrethin e Skraparit gjenden 13 të
tillë me volum të përgjithshëm prej 3.5 milion m3 dhe me një aftësi ujitëse prej 1023 ha
(aktualisht ujitin vetëm 600 ha). Ekzistojnë edhe mjaft stacione pompimi me prurje 1.50
m3/sek të cilët së bashku me ujin e rezervuarëve me rrjedhje të lirë ujitin rreth 30 % të të
gjithë tokës së punueshme të këtĳ rrethi (10000 ha). Kanalet ujitëse të kombinuara me
sifone tubash metalike e çojnë ujin pranë kulturave të mbjella dhe në shpatet e kodrave.
Në rrjetin hidrografikë përfshihen burime natyrore ujore, ku ndër më të mëdhenjtë
prej tyre mund të përmendim burimi i Guakut me prurje mesatare vjetore 1.28 m3/sek,
burimet e Ujanikut me prurje mesatare 0.28 m3/sek, burimet e Bogovës me 1.29 m3/sek.
Mjaft nga këto burime janë të tipit karstik të pastër; një pjesë e tyre dalin me kontaktet
e gëlqerorëve, me flishet e padepërtueshme nga uji. Ekzistenca e mjaft prej tyre është
e lidhur me ekzistencën e formave karstike sipërfaqësore dhe nëntokësore, si: zgavrat,
puset, hinkat nëntokësore të cilat në zonën e malit të Tomorit janë të shumta dhe që
mbushen me dëborë. Shkrĳa e dëborës bën që ujrat nëntokësore të dalin në formën e
mjaft burimeve në këmbët e malit Tomorr (burimet e Sotirës, Kërpicës dhe Ujanikut në
lindje, të Bogovës, Kapinovës e të tjerë në perëndim. Pjesa më e madhe e tyre dalin në
kontaktin e gëlqerorëve me flishet (Kërpicë, Bogovë, Ujanik), por rol mjaft të madh në
formimin e tyre luajnë shkëputjet tokësore.
Në kontaktin e shkëmbinjve ranorë me ata argjilorë dalin mjaft burime të kontaktit
ku mund të përmenden ato të Faqekuqit (15 – 20 l/sek), Varishtës (20 – 80 l/sek), Ujit
të Zi me 100 – 180 l/sek, etj. Burimi i Guakut është futur në listën e monumenteve
të natyrës në vitin 2002. Ai përbën një burim të madh karstik jo vetëm për zonën
e qarkut , por në të gjithë vendin tonë duke patur vlera shkencore, kulturore dhe
turistike të karakterit kombëtar
Pasuritë ujore të qarkut të Beratit po hyjnë gjithnjë e më tepër në përdorim nga
shoqëria njerëzore. Një pjesë e ujrave të kompestuara në rezervuare shërbejnë për
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vaditjen e sipërfaqeve të konsiderueshme të tokave bujqësorë (siç i përmendën më
lart). Ujërat e lumenjve (për shkaqe klimatike dhe të relievit) zotërojnë një energji
të madhe. Në studimet hidroteknike të kryera që në vitet ’80 të shekullit të kaluar
është evidentuar potenciali I konsiderueshëm hidroteknik. Në mënyrë të veçantë
për këtë qëllim shërbejnë ujrat e lumit Osum. Përgjatë lumit Osum janë përcaktuar
4 akse për ndërtimin e hidrocentraleve, në Lapan, Grepckë, Çorovodë dhe Bogovë.
Sigurisht në ditët e sotme ky project duhet parë sipas konceptit të rim bi zhvillimin e
qendrueshëm dhe efiçencës ekonomike dhe të merren në konsideratë dhe problemet
ekologjike (ku mbrojtja e kanionit të Osumit të jetë parësore ndaj ndërtimit të një
hidrocentrali të mundshëm. Aktualisht në zonat e brendhme të qarkut (kryesisht
në rrethin e Skraparit) ekzistojnë 3 hidrocentrale: në Ujanik, Bogovë dhe në burimet
e Guakut. Parashikohet gjithashtu që në lumin e Çorovodës në hyrje të kanionit të
Gradecit (fshati Osojë) ngritja e një hidrocentrali të ri.
Ujrat e shumtë nëntokësorë që dallohen për cilësinë e tyre të përbërjes mineralogjike
dhe freskine e tyre, po shfrytëzohen gjerësisht për furnizimin e qendrave të banuara me
ujë të pĳshëm (Berat, Çorovodë, Poliçan) dhe në shumë fshatra për vaditjen e kulturave
bujqësore. Krahas vlerave positive të elementëve hidrologjikë ekzistojnë edhe mjaft
kërcënime për popullatën dhe ekonominë e saj. Një prej tyre (më e rëndësishmja)
është përmbytja e qendrave të banuara, të fushave të mbjella, etj. Përmbytjet zakonisht
ndodhin në periudhën nëntor – mars kur në pellgun ujëmbledhës bien 80 – 85 % të
sasisë së rreshjeve. Janë veçoritë e terrenit të cilat bëjnë që ato të kenë një karakter
të papritur befasues. Në hartën e rrezikut të përnbytjeve me periudhë rikthimi pre
100 vjet (si përmbytja e vitit 1962 – 1963). Qarku i Beratit parashikiohet që të ketë në
klasifikim shenjën konvencionale “pak të ulët”, pra më me pak pasojë se në shenjat
konvencionale “të konsiderueshme”, “të lartë”, “tepër të lartë”.
Duhet theksuar se qarku i Beratit i nënshtrohet përmbytjeve në pjesën fushore (në
zonën e rrethit të Beratit dhe të Kuçovës) ashtu dhe nga lumenjtë e përrenjtë e zonës
së brendshme të tĳ (kryesisht rrethi i Skraparit). Historikisht pjesa fushore e qarkut
është prekur nga 11 përmbytje të mëdha (nga viti 1850 janë të njohura), por më të
fuqishme kanë qenë përmbytja e vitit 1937, viteve 1962 – 1963, viti 1971 dhe viti 2002.
Gjatë përmbytjeve të viteve 1962 – 1963 dhe në vitin 2002 u përbyt qyteti i Beratit dhe
fshatrat përreth si dhe tokat bujqësore gjatë brigjeve të lumit Osum dhe Seman. Një
rrezik i lartë (P.P.S = 2 – 3m3/s.km2) lidhet me pellgun ujëmbledhës të lumit Osum, i
cili ndodh për periudhën e rikthimit 1 herë në 100 vjet.
Në përmbytjen e zonës fshatare të qarkut Berat mund të influencojë edhe dalja nga
shtrati i lumit Seman pas bashkimit të Osumit me Devollin ( në zonën pranë Urës
së Kuçit. Problem gjatë këtyre përmbytjeve janë humbjet e pronës materiale si dhe
dëmi në sektorin bujqësor të cilët mund të riparohen me vështirësi. Më të rrezikuara
në përmbytjet me përsëritje 1 me 100 vjet (P.K. – 100) për rrethet Berat dhe Kuçovë
janë 13 fshatra që i takojnë 6 komunave të zonës fushore që i takojnë rreth 1957
ndërtesa me një sipërfaqe 138580 m2 dhe një popullsi prej 9756 banorë. Lumi Osum
parashikohet të disiplinohet nëpërmjet ndërtimit të digës së Qafë Hoxhaj e cila mund
të formojë një digë gati natyrale që e favorizon relievi i kësaj zone. Diga me lartësi 65
metra mund të krĳojë një ujëmbajtje sa 1/3 e rrjedhjes vjetore. Ajo do të shërbejë edhe
për prodhimin e energjisë elektrike.
Problem gjatë përmbytjeve paraqitin edhe gjendja e digave të rezervuarëve (janë 42
të tillë në qark) me destinacion vaditje dhe të hidrocentraleve. Rreziqet nga çarjet
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e digave shfaqen gjatë prishjes së pjesshme ose totale të strukturës së digave me
mbushje dheu e gure, të cilat shkaktohen nga depërtimi i ujit nëpër trupin e digës si
pasojë e daljes së tĳ si rrjedhje, krisje të digës ose ndonjë prishje të madhe të shpatit
të digës; kapërcimit të kreut të digës për shkak të pamjaftueshmërisë së largimit të
ujit, rrëshqitjeve të mëdha (siç rrezikon rrëshqitja e Povasit në liqenin e Fierzës ose
rrëshqitja gjatë punimeve në hidrocentralin e Banjës) etj.
Përmbytja ndodh jo vetëm nga lumenjtë e mëdhenj dhe në zonat fushore të qarkut,
por edhe në brendësi të territorit. Sasia e madhe e ujrave të përrenjve e karaktarit
torrencial i befasishëm i tyre sjell përmbytje të shumta.
Në qarkun e Beratit rreshjet e shumta konvektive dhe pjerrësia e madhe e shpateve
që ndikon në lëvizjen e shpejtë të ujrave dhe në mbushjen e zonave të ulëta janë të
shumta duke sjell dëme të pallogaritshme. Per t’u përmendur është rasti i përmbytjes
së lumit të Çorovodës, të qytetit me te njëjtin emër ku pjesa qendrore e tĳ u mbush
me ujë. Here pas here dukuri të tilla shfaqen edhe në Bogovë të cilat kanë sjellë
shkatërrimin e urës dhe të rrugës që lidh Beratin me Çorovodën.
Duhet theksuar se përrenjtë me rrjedhje gjithë vjetore të ujit në këtë zonë janë të
shumtë: Malindi, Staravecka, Bogovë, Veleshnje etj. Keshtu që shirat e rrëmbyeshëm
mund t’i bëjnë këto dukuri më të shpeshta e më të dëmshme për popullatën dhe
ekonomine e saj.
Tokat (dherat), vlerat dhe risqet e tyre
Në qarkun e Beratit gjenden një numër i madh i llojeve të tokave, dukuri kjo e lidhur
me vecoritë e relievit, të klimës, botës bimore dhe të ujrave. Në të gjenden të gjitha
llojet e tokave të zonalitetit vertilal dhe shumëllojshmëri të ndryshme të të njëjtit tip
toke. Duhet theksuar se raporti midis tipeve të ndryshme të tokave ndryshon mjaftë
si sipërfaqe në zonat e ndryshme fushore, kodrinore, dhe malore.
Në pjesën e ulët fushore – kodrinore të rretheve Berat-Kuçovë mbizotërojnë tokat
aluvionale – livadhore (në pjesën fushore), tokat zallishtore (pranë lumit Osum dhe
Devoll) dhe tokat e hirta kafe (në pjesën kodrinore të rrethit të Beratit, tokat e hirta
kafe dhe të kafejta malore zënë një përqindje më të madhe në zonën kodrinore –
malore të Skraparit. Në zonën malore Tomorr – Kulmak – Miçan mbizotërojnë tokat
e hirta kafe, të kafejta malore dhe të murrme pyjore, livadhore malore.
Kushet më të favorshme të sipërfaqeve të tokave gjenden në zonën fushore të rretheve
Kuçovë – Berat. Në rrethin e Kuçovës tokat me pjellori të lartë dhe të mesme zënë
78 % (27% me pjellori të lartë dhe 51% me pjellori të mesme) të sipërfaqes së rrethit.
Rreth 67% e sipërfaqes së tokave është nën ujë. Në këtë zonë fushore kultivohen
drithëra ndërsa në shpatet e kodrave kultivohen (sidomos vitet e fundit) vreshta dhe
ullinj (të cilat ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e fondit të tokës.
Pavarësisht nga këto fondi i tokës në këtë zonë po humbet gradualisht. Kjo për fakt
të shtimit të popullatës si rezultat i zhvillimit industrial (kryesisht i industrisë së
naftës), i rritjes së sipërfaqes me ndërtime , rrugë etj. Vlen të theksohet se vetëm
filiali i nxjerrjes së naftës në Kuçovë ka në fondin e tĳ një sipërfaqe prej 2660 ha dhe
një sasi prej 1722 pusesh. Gjatë shirave nafta fillon të shpërndahet në tokë duke e
ndotur atë (në çdo pus ajo shpërndahet me 10 – 15 m2 dhe në një thellësi nga 0.6
metër në 1.2 metër. Përdorimi i teknologjive të vjetëruara ndot jo vetëm tokën, por
edhe ujrat nëntokësore dhe lumenjtë (një pjesë e mbeturinave të naftës derdhet
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me anën e kanaleve në lumin Devoll). Pavarësisht nga përdorimi i pesticideve nuk
shfaqen probleme në shëndetin e popullatës.
Në rrethin e Beratit ku krahas pjesës fushore ekzistojnë mjaft pjesë kodrinore me
pjerrësi të ndryshme, me përbërje litologjike të butë flishore, me rreshje dimërore
deri diku të bollshme, me një numër të madh përrenjsh torrencial që kanë aftësi të
madhe erozive, transportuese dhe akumuluese dhe me ujëra freatikë jo të thellë etj,
proçeset e shkatërrimit të tokës janë më intensive se në zonën fushore të tĳ dhe të
Kuçovës. Shkatërrimi i mbulesës së tokave është i një lloji tjetër, i karakterit fizik, pra
i gërryerjes dhe zhvendosjes së shtresës së dheut.
Proçesi i humbjes së tokës (dheut) nga proçesi i erozionit në rrethin e Beratit përbën
një nga rrisqet më të rëndësishme të tĳ. Një pjesë e madhe e kodrave flishore ka
pjerrësi 5

– 25

, kodrat e buta e territoret në rrëzë të tyre, ndërsa kodrat me

pjerrësi mbi 25 zënë territoret më të larta dhe me të aksidentuara të kodrave.
Rreshjet e rrëmbyeshme dimërore, shkatërrimi i sipërfaqeve pyjore nga zjarret dhe
dora e njeriut kanë sjellë një erozion të fuqishëm të tokave.
Sipërfaqja e tokës po humbet edhe nga rritja e urbanizimit të zonës përreth qytetit të
Beratit. Ngritjet e një numri të madh banesash, objekte ekonomike industriale, rritja
e rrjetit rrugor etj, po sjell gjithnjë e më tepër shkatërrimin e tokës.
Dëmtimi i tokave në Qarkun e Beratit
Format e shfaqjes së erozionit janë të ndryshme dhe në varësi të faktorëve që i
shkaktojnë janë:
Gërryerjet sipërfaqësore, nëpërmjet humbjes fizike nga shtresa e tokës. Kjo formë fillon
të shfaqet nën veprimin e forcës goditëse të pikave të ujit që përdoret për ujitje, shiut
dhe gjithë ujërave sipërfaqësore që rrjedhin.
Shpëlarjet e tokës: kjo formë erozioni është më e dukshme në tokat që dallohen për
lidhshmëri të ulët, vlerësohet nëpërmjet largimit të elementëve ushqyes dhe atyre
toksikë nga toka duke u bërë faktor i uljes së pjellorisë së tokës.
Erozioni i tokës në formë shkarjesh dhe shëmbjesh. Janë dy nga format më ekstreme të
erozionit ujor. Baza e formimit të këtĳ erozioni masiv është përbërja litologjike e tokës
dhe efektet lëvizëse të ujit në tokë. Shkarjet në dallim nga shembjet janë më të rrezikshme.
Arsyeja e formimit të shkarjeve është prezenca e shtresave të papërshkueshme, relievi i
thyer dhe prania e lagështirës së vazhdueshme. Shembjet janë masa toke të rrudhosura
dhe rrëshqitja e saj është jouniforme. Toka të rrezikuara nga shkarjet dhe shembjet
janë rreth 115000 ha dhe shtrihen pothuajse në të gjithë zonën.
Erozioni i tokës në brigjet e lumenjve dhe përrenjve: Konsiderohet si një nga format më të
rrezikshme dhe me pasoja të pariparueshme për tokën. Fenomeni është i pranishëm
në brigjet e lumit Osum sidomos në rrjedhjen e sipërme ku humbjet e tokës janë mjaft
të konsiderueshme.
Dëmtime të tjera të tokës në qarkun e Beratit janë bërë edhe nga derdhjet kimike
nga industritë e vjetra që para viteve ’90. Në këto vite, në territorin ku kanë hedhur
rrënjët këto industri, dhjetëra banorë kanë ndërtuar shtëpitë e tyre e kanë punuar
tokën pa e ditur rrezikun. Miliona substanca vdekjeprurëse helmi ndotin çdo ditë
tokën si rrjedhojë e industrive të vdekura që ndodhen në Berat të ndërtuara 50 vite
më parë. Janë tonelata të tëra kimikatesh helmuese që çlirohen në këto ish – uzina
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duke shkaktuar tek banorët probleme me shëndetin. Këto mbetje kimike shpërndajnë
rrezatim radioaktiv në mënyrë të vazhdueshme duke ndikuar në shëndetin e
njerëzve dhe dëmtojnë së tepërmi bimësinë.
Janë 450 tonë mbetje të lëndëve kimike që ndodhen në mjedis të hapur në ish –
fabrikën e prodhimit të dolomitit. Në afërsi të këtĳ vendi jetojnë rreth 300 persona,
toka mbillet me pemë frutore, perime si dhe rriten mjaft kafshë shtëpiake. Janë 450
ton mbetje kimike që ndodhen në tokë të hapur në vendin ku dikur shtrihej uzina e
prodhimit të baterive në lagjen “Uznovë”, rreth 25 çisterna të mbushura me qindra
metër kub amoniak në ish- kombinatin e tekstileve në hyrje të qytetit të Beratit.
Për sa i përket zonës së brendshme kodrinore – malore të qarkut, gjenden të gjithë
tipet gjenetike kryesore të mbulesës së tokave. Ato janë formuar mbi shkëmbinj
me përbërje e moshë të ndryshme. Depozitimet e kuaternarit, argjila, elevrolite,
gëlqerorë, ranorë konglomeratë etj. këto dhe kushtet klimatike mesdhetare –
kodrinore e malore, mbizotërimi i theksuar i relievit kodrinor e malor, mbulesa
bimore janë faktorët kryesorë që kanë përcaktuar zhvillimin e tokave të kafenjta, të
hinjta kafe,etj. të pranishme, por me shtrirje të kufizuar, janë edhe nëntipe të tjera të
tokave azonale si p.sh. tokat livadhore aluvionale e skeletike. Ky territor dallohet për
shkallën e konsiderueshme të degradimit të mbulesës së tokave. Kjo është e lidhur me
kushtet topografike të relievit,shtrirjen më të madhe të shkëmbinjve terrigjenë mjaft
të prirur ndaj proçeseve të erozionit, me sasinë e konsiderueshme deri në të bollshme
të rreshjeve, me intensitetin e madh të rreshjeve, me degradimin e sipërfaqeve pyjore
dhe kullosore, kryesisht në shpate etj. Me këto lidhen sektorë të tërë të degraduar
e të shkretëtirizuar në shkallë të lartë. Sipërfaqja e tokës së punueshme në zonën
kodrinore – malore ( kryesisht rrethi i Skraparit) arrin 11993 ha ose 15.2 % të territorit.
Nga kjo sipërfaqe 11028 ha e zënë bimët e arave, 192 ha vreshtat, 748 ha drurët
frutorë dhe 25 ha ullishtet. Në përgjithësi tokat janë relativisht të varfëra, veçanërisht
në lidhje me përmbajtjen e azotit dhe fosforit. Në tokat bujqësore sipërfaqen më të
madhe e zënë tokat e kafenjta malore (52 %) dhe të hinjta kafe (deri 31 %).
Rrethi i Kuçovës ka një sipërfaqe toke prej 8410 ha, por toka bujqësore zë një sipërfaqe
prej 5476 ha.
Nga toka bujqësore :
Toka arë zë 4525 ha
Toka frutikulturë zë 951 ha
Toka jo produktive zë 2934 ha
Tipet kryesore të tokave në zonën e studimit
Tokat e hirta kafe të cilat shtrihen thuajse deri në 600 – 800 m mbi nivelin e detit, pra më
tepër janë të përqendrura në zonat kodrinore dhe paramalore të ndërtuara kryesisht
nga terrigjenet. Kjo është arsyeja pse proçesi i erozionit gjen më tepër kushte për t’u
zhvilluar. Këto toka duke u vendosur mbi formacionet argjilore të ngjeshura dhe
të papërshkueshme prej ujit, gjatë periudhës së dimrit preken nga rrëshqitje dhe
shembje të shpeshta të evidentuara më tepër në Tomorricë, Potom, Nikollarë, Backë,
Malind, Prisht, në zonën kodrinore të Kuçovës, etj. Në këto zona merren rendimente
të larta vetëm nëse mbrohen, plehërohen e punohen me kujdes.
Tokat e kafenjta malore shtrihen në lartësinë 600 -1000 m mbi nivelin e detit si në
Gjerbës, Ujanik, Barç, Potom, Kapinovë etj. formohen më tepër në shkëmbinjtë
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gëlqerorë, kanë ngjyrë të kuqërreme dhe të murrme. Këto toka janë të pasistemuara
mirë dhe kulturat e mbjella në to japin rendimente të ulëta. Ujërat e rreshjeve, që
lëvizin në sipërfaqe formojnë rrëkeza të shumta, duke vënë përpara një sasi jo të
vogël toke. Kulturat më të zakonshme janë thekra, koçkulla, misri e gruri. Këto toka
janë të varfra me humus, vlerat e të cilit lëvizin nga 0.9 % deri në 1.3 %. Ngjyra është
një tregues i origjinës së tokave, sidomos tokat e kuqe që janë shumë të përhapura
në territoret gëlqerore të qarkut. E tillë është terra rossa (tokat e kuqe) si rezultati
dekalcifikimit të gëlqerorëve dhe shpërbërjes së oksidit të hekurit. Këto toka janë
shumë të pasura me lëndë organike e tepër të përshtatshme për rritjen e kulturave të
ndryshme bujqësore. Janë të përqendruara në format karstike si në dolinat, uvalat,
depresionet karstike të malit të Tomorrit, Kulmakut, Miçanit etj. Bimësia përbën
faktorin më të rëndësishëm për dherat që formohen, kryesisht nga dekompozimet e
gjetheve, rrënjëzimet barishtore ku krĳohet një shtresë e trashë me ngjyrë të errët dhe
e pasur me lëndë ushqyese. Humusi ndikon edhe në proçesin e veprimit biologjik
dhe bakterial, të cilat ndihmojnë për të mbajtur dheun të ajrosur. Tokat e murrme
pyjore shtrihen në lartësitë 100 – 1200 m deri në 1700 m. Këto toka zhvillohen mbi
formacione sedimentare dhe magnetike. Formohen në reliev shumë të coptuar
dhe të gërryer fuqimisht; në klimë të ftohtë me dimër të ashpër, verë të freskët me
sasi të mjaftueshme rreshjesh që kushtëzojnë rregjimin shpëlarës të tokave, të cilat
zhvillohen nën pyjet e ahut e të halorëve me zhvillim të bujshëm.
Tokat e murrme pyjore përmbajnë 8 – 14% humus në sipërfaqe, veti fiziko – mekanike
të mira, kanë reaksion acid deri në neutral, pasojë e ndikimit të shkëmbit amnor
dhe pjellori potenciale. Tokat e këtĳ brezi tashmë janë braktisur duke u rrezikuar
të dëmtohen dhe të shkretëtirizohen nga erozioni. Prandaj për to janë të nevojshme
masat kundër gërryerjes.
Tokat livadhore malore shtrihen në lartësinë deri në 1700 m. Më të përhapura janë
në Tomorr, Ostrovicë dhe Kulmak. Formohen kryesisht mbi gëlqerorë dhe më pak
mbi terrigjenë. Relievi i tyre është shumë heterogjen dhe dallohet nga copëtimi dhe
pjerrësitë e mëdha, me përjashtim të rrafsheve në pjesët e sipërme të disa maleve.
Këto toka zhvillohen në kushtet e klimës më të ashpër, temperatura të ulëta reshje
të shumta dhe avullim të vogël. Formohen nën bimësinë e graminaceve të kullotave,
me zhvillim të madhë që pengon proçesin e gërryerjes. Tokat livadhore malore kanë
profil rreth 1 m të trashë, horizont humusor të shprehur mirë dhe të trashë. Në
sipërfaqe kanë një shtresë të hollë e të përshkueshme nga rrënjët e cila formon një
masë sfungjerore. Nëntoka është më e ngjeshur, me ngjyrë të murrme të verdhë, pa
strukturë, e pluhurosur. Këto toka shfrytëzohen kryesisht si kullota gjatë periudhës
së verës. Për të përmirësuar pjellorinë e tyre duhet të mbrohen nga gërryerjet, të
pastrohen nga gurët e shkurret dhe t’u bëhet plehërimi në përshtatje me përbërjen
kimike të tyre dhe gjendjen e bimësisë.
Tokat livadhore aluvionale shtrihen në sipërfaqe të shkëputura në të dy anët e
lumenjve Osum, Çorovodë, Tomorricë dhe degëve të tyre, dhe në zonën fushore të
Kuçovës. Materialet e ngurta , të cilat lumenjtë trasportojnë gjatë rrjedhjes së tyre i
ridepozitojnë përgjatë shtratit. Ato përbëjnë toka pjellore. Lumi gjatë rrjedhjes kalon
nëpër shkëmbinj me përbërjë të ndryshme litologjike, prandaj dhe grumbullimet e
aluvioneve përgjatë rrjedhjes janë të ndryshme. Kanë horizont humusor të cekët që
shkon në 1.1 – 1.5% janë shumë të varfra me fosfor, 0.4 – 1.3 mg për 100 gr tokë. Në
përgjithësi ato nuk janë të sistemuara dhe shpesh të infektuara nga barërat e këqĳa si
415

krisja etj. prandaj për këto toka duhet treguar kujdes për mirëmbajtjen, plehërimin,
sistemimin, pasurimin me fosfate, etj.
Zallishtoret gjenden në brigjet e lumenjve Osum dhe Devoll.
Bota bimore
Bota bimore në zonën e Qarkut Berat është e shumëllojshme dhe deri diku e dendur.
Duhet theksuar se mbulesa bimore është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë nga
pjesa fushore në drejtim të zonave më lindore (kodrinore – malore). Kjo dukuri është
e lidhur jo vetëm me zonalitetin vertikal të mjaft komponentëve të peisazhit, por
edhe me shkallën e intensitetit të veprimtarisë së shoqërisë njerëzore.
Zonaliteti i kateve hipsometrike të relievit përcakton ekzistencën e të gjitha kateve
bimore të vendit tonë që nga shkurret mesdhetare deri tek livadhet alpine në Tomorr
dhe në Kulmak. Densiteti i popullatës dhe zhvillimi më i fuqishëm ekonomik në
zonat fushore kodrinore të rretheve Berat dhe Kuçovë ka përcaktuar edhe rritjen
e shkallës së ndërhyrjes në bimësi. Kështu pyjet e dikurshme në rrethin e Kuçovës
janë shkatërruar nga veprimi 100 vjeçar i shoqërisë njerëzore dhe shumë pak prej
tyre janë ripërtërirë. Kjo është realizuar jo vetëm nga zhvillimi industrial, por edhe
nga hapja e tokave të reja nga zjarret, nga ngritja e qëndrave urbane e rurale etj. Sot
këto zona janë mjaft të varfëra me sipërfaqe pyjore e cila përfaqësohet kryesisht nga
shkurret përherë të gjelbërta si dhe hapësira të kufizuara, të mbuluara me dushk.
Në rrethin e Kuçovës, sipërfaqja e përgjithshme e mbulesës pyjore arrin në 850
ha, nga të cilët 480 ha janë shkurre, 260 ha janë pyje gjetherënës dhe 110 ha janë
ripyllëzime. Në luginën e lumenjve Osum dhe Devoll rriten bimët hidrofite si plepi
dhe shelgu (me një sipërfaqe tepër të kufizuar). Parku i Kuçovës ka një sipërfaqe prej
3 ha. Diçka më ndryshe është në rrethin e Beratit në të cilin mbizotërojnë mesdhetare
dhe dushku (sidomos në zonën e Vokopolës dallohen pyje të dushkut të ruajtur mjaft
mirë). Më e pasur është bimësia në zonën kodrinore malore të rrethit të Skraparit me
gjithë trysninë e madhe të veprimtarisë së shoqërisë njerëzore. Shkurret dhe pyjet
zënë 31 % të sipërfaqes së rrethit të Skraparit, ndërsa 38.3 % e zënë kullotat (bimësia
barishtore). Në këtë zonë gjenden të gjithë katet bimore: shkurre, dushku, halorët
dhe kullotat alpine.
Shkurret mesdhetare zënë 5270 ha dhe shtrihen deri në lartësinë 600 – 800 m në
shpatet jugorë e jugperëndimor, ndërsa në shpate veriore shumë rrallë e kalojnë kufirin
500 – 650 m. ky brez bimor shtrirjen më të madhe e ka në shpatet e luginave lumore të
Osumit dhe të Tomorricës. Kati i shkurreve mesdhetare sot për sot është më i dëmtuari
nga veprimtaria e shoqërisë njerëzore për hapjen e tokave të reja (sidomos pranë
qendrave të banuara), prerja për ngrohje, mbikullotja etj. nuk duhet përjashtuar edhe
ndikimi i zjarreve për hapje kullotash ose nga pakujdesia e njerëzve. Kjo ka ndikuar në
rritjen e erozionit të tokës, pra degradimin e saj, për varfërimin e faunës, për rritjen e
lagështirës së ajrit. Shkurret janë trajtuar edhe si pasuri e komunitetit sidomos kokrrat
e dëllinjës dhe të murrizit, frutat e mares, druri i shqopës për prodhime artistike etj. Si
bimë mjekësore përdoret rigoni i cili ka efekt kurativ.
Pylli i dushkut në këtë qark mbulon një sipërfaqe prej 99510 ha, por sipërfaqa e tĳ
po reduktohet mjaft mbasi është rritur kërkesa për dru zjarri, lëndë ndërtimi, bazë
ushqimore e gjelbër për blegtorinë. Në mjaft sektorë shfrytëzimi pa kriter i katit të
dushkut është shoqëruar me degradim të peisazhit e sidomos në riaktivizimin e
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rrëshqitjeve të tokës përreth Potomit, Prishtës, Çepanit..
Kati i ahut dhe halorëve shënon kufirin më të sipërm të bimësisë natyrore drusore. Ai
përbëhet nga drurët e ahut dhe të pishës, të cilët zhvillohen në territore kryesisht
gëlqerore në lartësitë 1220 – 1500 m ( kufiri i sipërm arrin në 1700 – 1800 m). Kati
i halorëve përzihet me atë të dushkut në kufirin më të ulët dhe me atë të pishës
në pjesën më të lartë. Pylli i pastër i pishës i përfaqësuar nga robulli i kuq është i
papërzier deri në lartësinë 1800 m në malin e Kulmakut. kjo veçori është lidhur me
ekzistencën e mikroklimave që shfaqen në forma të veçanta të relievit. Shfrytëzimi
intensiv i këtyre pyjeve është shfaqur në lindje të malit të Tomorrit dhe juglindje të
malit të Kulmakut. Drurët halorë kanë shërbyer si materiale ndërtimi e dru zjarri për
rrethet Skrapar, Gramsh dhe Berat.
Kullotat alpine vendosen në lartësitë 1800 -2000 m. Në këtë lartësi livadhet gjenden
ndërmjet halorëve dhe shpateve gëlqerorë me pjerrësi të rritur. Deri në vitet ’80 kullotat
alpine siguronin deri në 60 % të kërkesave të bagëtive të imta me bazë ushqimore.
Në stinën e verës në këto zona veronin tufa të mëdha bagëtish të imta nga Skrapari,
Mallakastra, Fieri, Berati etj. Kullota me shtrirje të gjerë e më të pasura takohen në
lindje të Tomorrit, në perëndim të Kulmakut, në Vlushë, në Miçan, në Ostrovicë.
Bimësia e këtyre zonave është e pasur me bimë mjekësore si mëllaga, murrizi, lule
aguliçe, lulëkuqe, tërfil i kuq, mollë e egër, dëllinjë e zezë etj. Llojet kryesore të bimësisë
drusore e shkurore të zonës së Skraparit zënë një sipërfaqe prej 24500 ha. Ajo përbën
një pasuri të vlefshme për popullatën e këtĳ rrethi dhe të qarkut Berat.
Pyjet, bimësia shkurore dhe barishtore përbëjnë pasuri të rëndësishme për
komunitetin. Nuk duhet harruar fakti që 86 % e pyjeve janë pyje prodhimi dhe pyje
mbrojtëse dhe vetëm 14 % janë për shlodhje. Duhet marrë në konsideratë edhe fakti
se shpejtësia e rritjes mesatare vjetore në pyje llogaritet 1.4 m3 për hektar. Po kështu
duhet theksuar fakti se 77 % e sipërfaqes pyjore përbëhet nga pyje të degraduara me
prodhimtari të pakët (pyjet e dushkut me 32 % dhe shkurre me 25.6 %). Rrezik mjaft i
madh për pyjet (sidomos në dy dhjetëvjeçarët e fundit) paraqesin zjarret (nga rastisja
më e shpeshtë e tyre dhe për nga sipërfaqa përkatëse e shtuar). Si shkak kryesor i
zjarreve është në rradhë të parë veprimtaria e njeriut (pakujdesia e njerëzve, djegiet
për kullota etj) dhe në një shkallë më të vogël nga vënia e zjarreve me qëllim dhe
natyror (nga rrufete). Shumica e dëmeve bëhen në pyje halorë. Pyjet janë të prirur për
t’u prekur nga zjarret sidomos nga fundi i pranverës dhe gjatë verës jashtëzakonisht
të nxehtë e të thatë. Humbja specifike (kostua për hektar) ndryshon sipas kategorisë
së bimësisë që përfshihet. Ajo është më e vogël për kullotat (105 milion lekë/ha) dhe
më e lartë për pyjet e larta halorë e gjetherënës (439 milion lekë/ha).
Zjarret më të shumtë në rrethin e Skraparit janë në vitin 1999 dhe më të patkë në vitin
2001; për rrethin e Beratit zjarret e viteve 1999 – 2000 janë thuajse të njëjtë dhe më pak
në 2001, ndërsa në Kuçovë janë tepër të pakta.
Rasti i zjarrit që përfshiu zonën përeth Beratit (sidomos malin Partizan) në korrik
2012, i cili shkrumboi një pjesë të bimësisë dhe drurë frutorë, shkaktoi dëme të
rëndësishme. U përshkuan nga zjarri 142 ha dhe u dogjën 80 ha (nga të cilët 47
ha tokë shtetërore, 25 ha komunare dhe 8 ha private). Në zonën e përshkruar nga
zjarri ishin 8 parcela pyjore (pyll me pisha, selvi dhe akacie). Pylli ishte me moshë
50 vjeçare dhe kishte mesatarisht 840 drurë për hektar. U dogjën afërsisht 9696 m3
lëndë drusore.
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Fauna
Pozita gjeografike e trevave Shqiptare në kryqëzim të rrugëve të migrimit të shumë
gjallesave shtazore, relievi i coptuar, larmia e klimës dhe ekosistemeve (shkurre
mesdhetare e pyje gjethegjerë, halorë e të perzierë, livadhe e kullota alpine) krĳojnë
kushte për një botë të pasur e të larmishme shtazore. Në të mbizotërojnë elementet
mesdhetare, euroaziatike e ballkanike. Vetëm në Shqipëri gjenden 760 lloje
rruazorësh, nga të cilët 85 lloje janë gjitarë. Ato përbëjnë 42% te gjithë gjitarëve të
Europës. E pasur është bota e shpendëve (mbi 340 lloje), e zvarranikëve (37 lloje), e
amfibëve (15 lloje), e peshqëve (313 lloje) etj.
Zona e marrë në studim bën pjesë në rajonin Jugor që nuk është i pasur me kafshë të
mëdha gjitare e mishngrënëse. Kjo varfëri lidhet me gjuetinë sistematike e pa kriter,
sidomos në të kaluarën, me shpyllëzimet, me kushtet e papërshtatshme ekologjike
në disa vise. Nga vrojtimet dhe studimet e bëra është konstatuar se territorin e rrethit
të Beratit dhe Skraparit rritet një sasi e konsiderueshme e faunës së egër.
Në terrene e pjesë pylli të përshtatshme e të bollshme me ushqim takohet ariu i
murrmë (Ursus arctos). Ky është një specie që në rajonin e Ballkanit është në zhdukje
e sipër, prandaj gjuetia e tĳ është e ndaluar me ligj. Në afërsi të korĳeve dhe fshatrave
gjendet ujku (Canis lupus), dhelpra (Volpes volpes), kunadhja (Martes foina), baldosa
(Meles meles). Në rrethinat e dendura pyjore dhe kryesisht afër tokave bujqësore
gjendet derri i egër (Sus scofra), lepuri i egër (Lepus europeus). Në lëndina, korĳe
e rreth burimeve ujore kullosin sorkadhe (Capreolus capreolus), ndërsa në majat e
shkëmbinjëve, në zonat e larta e të thepisura gjenden kope me dhi të egra (Rupicarpa
rupicarpa). Në brendësi të parkut të Malit Tomorr gjenden nuselala (Mustela livelis),
ketri (Sciurus vulgaris), macja e egër (Felix silvestris).
Nga shpendët takohen shqiponja (Aquila chrysaetos) e cila foletë i vendos në
sipërfaqet shkëmbore, gjeli i egër (Tetrao urogallos), si dhe rrëmbyes të tjerë të ditës
dhe natës. Po ashtu gjenden edhe disa lloje qukapikësh si Picus viridis dhe Dryocopus
martins. Zogjtë këngëtarë përfaqësohen nga pëllumbi i egër (Columbia livia),
grifsha (Garulis glandariua), mëllenjat (Turdus merula), harabeli (Passeeriformes).
Në pjesët shkëmbore, me shkurre të rralla dhe barishte të malit Tomor dhe Kulmak
në lartësitë prej 700 deri 2000 m ndeshet thelleza e malit (Alectoris graeca), herë e
vetmuar dhe herë-herë në grupe relativisht të mëdha. Në të gjithë teritorin e marrë
në studim gjenden lloje të ndryshme zvarranikësh si: gjarpërinj, nepërka, hardhuca,
salamandra etj. Në rrjedhjet e përrenjve dhe lumenjve, pranë burimeve ujore shihen
lloje të shumta gjallesash ujore dhe flutura shumëngjyrëshe.
Në të gjithë teritorin e marrë në studim gjenden lloje të ndryshme zvarranikësh si:
gjarpërinj, nepërka, hardhuca, salamandra etj. Në rrjedhjet e përrenjve dhe lumenjve,
pranë burimeve ujore shihen lloje të shumta gjallesash ujore dhe flutura shumëngjyrëshe.
Rreziqet në biodiversitet
Në artikullin 2 të Konventës së Diversitetit Biologjik (KDB) biodiversiteti përkufizohet:
“Ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë që jetojnë në ekosistemet tokësore, detare dhe
ekosisteme të tjera ujore dhe komplekse ekologjike në të cilat ato bëjnë pjesë; kjo përfshin
diversitetin brenda llojit, midis llojeve dhe ekosistemeve”.
E thënë më fjalë të tjera, termi diversitet biologjik shpreh numrin dhe gjithë larminë e
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organizmave të gjallë në planet. Njerëzimi dhe mbĳetesa e tĳ varet nga ky diversitet
biologjik. Në këtë kuptim termi diversitet biologjik është sinonim i termit “Jeta në planet”.
Deri më sot njihen 1.7 milion lloje, por numri i saktë i llojeve në planet nuk dihet;
ai vlerësohet të jetë midis 5 – 100 milion. Biodiversiteti është gjithë larmia e botës
së gjallë që na rrethon dhe mbi të cilat ne kemi mbështetur jetën dhe mirëqënien
tonë dhe duhet ta ruajmë për veten dhe brezat që vĳnë. Atë që ne nuk ruajmë sot,
fëmĳëve tanë do t’u duhet ta paguajnë nesër. Zhdukja e llojeve është një gjë normale
në proçesin e evolucionit të botës së gjallë. Por sot, për shkak të veprimtarisë së
njeriut, llojet dhe ekosistemet janë më të rrezikuara se kurrë. Ritmi i humbjeve në
biodiversitet është i lartë dhe sa vjen e rritet. Vlerësimet më të freskëta parashikojnë
se me ritmet e sotme të shpyllëzimeve, brenda 25 viteve të ardh shme do të zhduken
2 – 8 % e llojeve në planet. Kjo përbën në vetvete një tragjedi mjedisore, por pasojat e
kësaj tragjedie do të ndihen dhe në ekonomi dhe zhvillimet shoqërore.
Përse duhet ta ruajmë biodiversitetin
Arsyet morale dhe estetike:
• Larmia e gjallesave dhe e habitateve përbën bukurinë e natyrës, ngjall dashurinë
për të, rrit patriotizmn, zgjon dhe zhvillon estetikën, shĳen e të bukurës sepse
natyra është kompozitorja, piktorja, skulptoria dhe harmonizuesja më e përkryer.
• Bimët e kafshët kanë vlera të jashtëzakonshme estetike, zbavitëse dhe shlodhëse
• Kënaqësi dhe kulturë
• Si pjesë e natyrës dhe e këtĳ planeti njeriu duhet të respekojë të drejtën e qënieve
të tjera të gjalla për të jetuar.
• Nuk kemi të drejtë t’u lëmë brezave të ardhshëm një natyrë dhe larmi biologjike
më të varfër nga ajo që kemi trashëguar vetë.
• Të qenurit i kujdesshëm dhe i përgjegjshëm:
• Atje ku njeriu e ka “vrarë” biodiversitetin, “hakmarrja” e natyrës ka qenë e
menjëhershme. Kujdesi për biodiversitetin nënkupton përgjegjësinë për çdo hap
të ndërmarrë ndaj tĳ.
• Mbĳetesa e shumë llojeve bimore e shtazore nuk mund të sigurohet nëse njeriu
nuk ndërhyn dhe kujdeset për ruajtjen e tyre.
• Çdo lloj luan rolin e tĳ në ruajtjen e ekuilibrave të vendosura nga natyra.
• Dobia për shoqërinë
• Biodiversiteti përbën resurset e jetës për njeriun dhe shoqërinë; ai siguron larminë
e produkteve ushqimorë për njeriun dhe shoqërinë.
• Ruajtja e biodiversitetit është ruajtje e mjedisit në planetin tonë
• Klima e shëndetshme e ajri i pastër.
• Shlodhja dhe rekreacioni nuk mund të kuptohen pa një biodiversitet të pasur.
• Shumë shpendë e kafshë të tjera ushqehen me insekte dëmtues dhe shërbejnë si
sanitarë të mjedisit.
• Një numër bimësh njihen për vlerat e tyre kurative, por ky numër mund të jetë edhe
më i lartë: bimë që sot nuk njihen si kuruese mund të rezultojnë si të tilla nesër.
• Vlera ekonomike
• Shumë lloje bimësh e kafshësh përfaqësojnë objekte të rëndësishme industriale e
mjekësore (peshqit, bimët aromatike dhe mjekësore, kafshët me gëzof).
• Shumë bimë e kafshë janë zbutur e kultivuar: ruajtja dhe rritja e prodhimit
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bujqësor e blektoral nëpërmjet punës seleksionuese dhe përmirësuese kërkon
përdorim të materialit gjenetik prej paraardhësve të tyre natyrorë.
• Bimë e kafshë si dhe produkte të tyre eksportohen.
Burimet e rrezikut të humbjes së biodiversitetit në Qarkun e Beratit
Me gjithë territorin e saj të vogël, Shqipëria mban një numër të madh llojesh të florës
dhe faunës. Politikat mjedisore të ndjekura nuk kanë qenë konsekuente dhe sidomos
nuk është zbatuar ligjshmëria në mbrojtje të specieve të rrezikuara, ndaj gjendja e
florës dhe faunës paraqiten kritike në disa aspekte.
• Bujqësia ka qenë sektori kryesor i zhvillimit ekonomik të vendit dhe njëherazi ajo
vlerësohet të ketë patur pasoja të thella në diversitetin biologjik dhe peisazhor.
Zhvillimi ekstensiv i bujqësisë në fillim dhe pas viteve 60-të deri në fund të viteve
’80, i shoqëruar me përdorimin intensiv të tokës bujqësore pati efekte të mëdha në
tërë biodiversitetin dhe peisazhin.
• Praktika e një bujqësie intensive në të kaluarën jo të largët, me përdorim të
plehrave kimike dhe biocideve, praktikat agroteknike të përdorura për punimin e
tokës (sidomos punimet qilizëm) dhe shërbimet e kulturave bujqësore (në veçanti
ujitja me përmbytje) kanë patur gjithashtu efekte si në gjendjen ekologjike të vetë
tokës bujqësore, të ujrave ashtu dhe në atë pjesë të florës dhe faunës së egër që
rritet apo frekuenton tokën bujqësore.
• Shkarkimet e gazta, të lëngëta dhe të ngurta që gjeneroheshin nga përdorimi i
teknologjive të vjetra dhe që nuk merrnin aspak në konsideratë pasojat në mjedis
dhe në jetën e gjallë, përfshirë këtu dhe vetë shëndetin e njeriut kanë patur pasoja
të rënda, një pjesë e të cilave vazhdojnë të veprojnë ende edhe pse pjesa më e
madhe e industrisë pas viteve ’90 vazhdon të mbetet jashtë funksionimit.
• Hapja e Shqipërisë pas viteve ’90 dhe tendencat e sotme në kushtet e ekonomisë
së tregut të lirë kanë dëmtuar dhe po dëmtojnë llojet, racat, varietetet e bimëve
të kultivuara dhe të kafshëve dhe kanë ulur interesimin e fermerëve për ruajtjen
dhe përmirësimin e tyre. Një situatë e tillë mund të çojë deri në humbjen e plotë
të këtyre resurseve gjenetiken të krĳuara nga puna shekullore seleksionuese e
njeriut, me pasoja të mëdha ekonomike dhe sociale në të ardhmen.
• Industria, pas bujqësisë mbetet sektori i dytë që ka gjeneruar dëmtime të
drejtpërdrejta apo jo të drejtpërdrejta në mjedis në përgjithësi dhe diversitetin e tĳ
biologjik e peisazhor. Zhvillimi i industrisë ka qenë dhe mbetet i rëndësishëm, por
ky zhvillim nuk është bërë duke respektuar teksturën ekologjike dhe potencialin
biologjik të vendit, si dhe kostot për shmangiet apo minimizimet e pasojave të
këtĳ aktiviteti në mjedis. Megjithëse pjesa më e madhe e industrisë është jashtë
funksionimit edhe ajo pak industri ekzistuese vazhdon të përdorë teknologji të
vjetra duke ndotur mjedisin dhe ndikuar në jetën e gjallë.
• Pylltaria. Praktikat e shfrytëzimit të pyjeve, në kushtet e mungesës së burimeve
alternative të energjisë për ngrohje e gatim, kanë patur efekte serioze në
biodiversitetin pyjor. Veçanërisht të dëmtuar dhe degraduar paraqiten pyjet
pranë qendrave të banuara në fshatra, që i takojnë pyjeve të lisit dhe dushkajave
të tjera që në të njëjtën kohë shquhen për diversitetin e tyre biologjik më të pasur
në krahasim me tipet e tjerë të pyllit.
• Gjuetia e pakontrolluar dhe pa kritere, në mënyrë të veçantë gjatë dimrit, është
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forma kryesore e shqetësimit për kafshët objekt gjahu, në mënyrë të veçantë për
shpendët dimëronjës, pjesa më e madhe migratorë. Për pasojë vihet re braktisja
e këtyre zonave. Përdorimi i mjeteve ilegale për vrasjen apo kapjen e kafshëve të
egra (gjitarëve), duke përfshirë këtu edhe përdorimin e helmeve, ka ndikuar në
uljen e ndjeshme të efektivave të popullatave, sidomos të gjitarëve mishngrënës
dhe shpendëve rrëmbenjës.
• Gjuetia dhe shqetësimi i kafshëve të gjuetisë në periudhat kritike të ciklit të tyre
jetësor, siç është riprodhimi, ka pasoja të rënda. Çdo shqetësim apo formë gjuetie
ilegale e ushtruar në këtë periudhë do të sillte braktisjen e strofkave apo foleve,
braktisjen e të vegjëlve madje dhe ndërprerjen e riprodhimit. Një fakt i tillë do të
ndikonte dhe në “kujtesën” riprodhuese të kafshës dhe do të çonte në braktisjen
e përhershme të vendit të riprodhimit.
• Turizmi, për vetë shtrirjen dhe përmasat e tĳ, nuk ka përbërë një rrezik për
biodiversitetin në të kaluarën. Ai po shfaqet si një rrezik potencial dhe i
rëndësishëm. Për qarkun e Beratit turizmi po shndërrohet në një potencial të madh
zhvillimi, pasi edhe ekoturizmi po merr një hov të dukshëm në këtë zonë, mbetet
pikë kritike mbrojtja e llojeve, por sidomos ndërgjegjësimi i vetë popullatës për
ruajtjen e këtyre vlerave ekologjike.
• Larmia e florës rrezikohet sidomos nga zjarret e rëna gjatë stinës së verës dhe
për këtë e rëndësishme është që të ndërgjegjësohet popullata që të ruajmë
biodiversitetin në terriorin e qarkut të Beratit dhe të evitohen në limit vënia e
zjarrit për hapjen e tokave të reja bujqësore.
Ndotja e ajrit
Ndotja e mjedisit përbën një kërcënim të madh për shëndetin tonë. Ndotja e ajrit
që thithim çdo ditë po rritet vazhdimisht. Shkarkimet e grimcave të ngurta në
atmosferë janë kryesisht nga veprimtaria e njeriut.
Burimet e ndotjes së ajrit: djegiet e lëndëve organike nga sektorët e shërbimeve,
transportit, prodhimit të energjisë, industrisë kimike, etj.
Substancat kryesore toksike që ndotin ajrin dhe kërcënojnë jetën e njerëzve duke hyrë
në mushkëri përfshĳnë monoksidin e karbonit, plumbi, benzene, dioksidi i nitrogjenit,
dhe toksikët e transportueshëm në rrugë ajror. Substancat toksike të studiuara janë
ozoni dhe monooksidi i karbonit. Monoksidi i karbonit është një rezultat i djegies së
produkteve dhe është kryesisht i çliruar nga makinat dhe fabrikat. Ai është pa erë dhe
pa ngjyrë, prandaj dhe njerëzit nuk mund ta nuhasin atë.
Ozoni që gjendet në nivelin e ajrit që thithim prodhohet nga reaksione foto – kimike,
substance të vjetra toksike dhe rrezet ultravioletë të diellit.
Në qarkun e Beratit zonat me ajër të ndotur janë pranë zhvillimit të industrive, si:
Në rrethin e Kuçovës ku ndotja e ajrit vjen si shkak i veprimtarisë së shfrytëzimit
të vendburimit të naftës, por edhe shtimi i lëndëve djegëse si solar, pranë fabrikës
së tullave. Gjatë nxjerrjes së naftës, sasia e gazit shoqërues të saj, në vitin 2003
është vlerësuar në rreth 2465000 m3 ( me një faktor gaz/naftë prej 104 m3/ton. Gjatë
shfrytëzimit të këtĳ gazi krĳohen kushte të shkarkimit të tĳ në ajër. Gjatë shfrytëzimit
të këtĳ gazi krĳohen kushte të shkarkimit të tĳ në ajër për shkak të vjetërimit të rrjetit
transportues dhe nga ndërhyrjet e njerëzve në këtë rrjet. Përveç gazit metan (CH4)
që çlirohet në ajër kemi edhe gazrat e tjerë shoqërues të tĳ si H2S, SO2, të gjithë këto
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gazra përveç ndotjes së mjedisit shkaktojnë edhe dëme në shëndetin e njerëzve të
kësaj zone.
Në Berat janë identifikuar dy zona me mbetje të rrezikshme sipas vlerësimit të kryer
nga UNEP dhe UND – ish Fabrika e Baterive dhe ish Uzina e tekstileve. Ish fabrika
e baterisë në Berat mbulon një sipërfaqe prej rreth 7,000 m2 në një vend relativisht
të ngushtë të luginës së Lumit Zagori. Në pjesën lindore të zonës, kalon një përrua i
vogël, ndërsa në veri dhe në lindje është një tokë barishtore e lagësht e karakterizuar
nga ujëra të ndenjur dhe disa kanale të vegjël.
Në zonën e jashtme veriore të ndërtesës së fabrikës, është vendosur një kaldaje e
prishur që përfshin një oxhak, dhe shfaq mbetje hiri dhe skorie të ekspozuara në
kushte atmosferike. Grumbujt e hirit llogariten në rreth 5m3 dhe grumbujt e skorieve
rreth 40m3. Depozitimet janë të ekspozuara karshi erës dhe shiut.
Janë bërë studime të ndryshme për të pare ndotjen e ujit, ajrit dhe tokës në këtë zonë,
megjithatë rezultatet e tyre nuk janë bërë publike. Nga ana tjetër nuk ka studime të mirfillta
të lidhjes së ndotjes në zonë me numrin e shtuar të sëmundjeve të banorëve të Uznovës.
Qarku Berat nuk ka të dhëna zyrtare mbi ndotjen e zonës, megjithatë uzina e baterive
në Uznovë konsiderohet si një nga 10 pikat e nxehta mjedisore të Shqipërisë e cila ka
nevojë urgjente për ndërhyrje dhe pastrim (sipas raportit të MMPAU & UNDP, 2010)
Sipas analizave të ujit, tokës dhe gjakut të marra në zonën përreth uzinës u vu re që
ndotja e tokës jashtë mureve të uzinës nuk është në shifra alarmante. Fatkeqësisht
këtë nuk mund ta themi edhe për mostrat e gjakut të marra tek njerëzit që jetojnë në
Uznovë.
Ajri me ndotje të lartë është edhe pranë guroreve sidomos në Urë Vajgurore, si
dhe pranë – ish kombinatit të tekstileve në Berat. Kjo uzinë konsiderohet jo vetëm
si gjeneruese e mbetjeve industriale, por edhe të atyreve të rrezikshme sepse aty
ndodhet depozita e gazit amoniak, i cili konsiderohet i rrezikshëm dhe kontrollohet
në mënyre të vazhdueshme. Përveç fuçive të depozitimit të gazit amoniak, ka dhe
shumë kimikate të tjera, natyra e të cilave nuk dihet dhe nuk u është bërë ndonjë
analizë specifike, si dhe ka një sasi të konsiderueshme mbetjesh asbesti.
Duke marrë në konsideratë shkallën e lartë të toksicitetit të asbestit në përputhje me
Direktivën e BE-se 67/548/EEC, mbetjet e asbestit janë vlerësuar si një rrezik potencial
për shëndetin e personave që ndodhen në zonë.
Në ambjentet e uzinës së Tekstileve ushtrojnë veprimtarinë e tyre disa kompani të
fushave të ndryshme të prodhimit si: çanta, veshje, ushqimore, etj
Ndotje e konsiderueshme e ajrit është edhe pranë pularisë që gjendet në komunën
Otllak, Ferëm. Duke parë grafikun, vëmë re se treguesit e ndotjes së ajrit pranë
pularisë janë mbi normën e lejuar.
j

Shkaktarë të tjerë të ndotjes së ajrit:
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• Derdhja dhe djegia e mbetjeve urbane jashtë venddepozitimeve të tyre, ndikon
jo vetëm në anën estetike, por edhe në cilësinë e ajrit të qyteteve.
• Gjithashtu hedhja në vende të ndryshme, si dhe djegia e mbetjeve që dalin nga
proçeset e punës në bujqësi, që në pjesën më të madhe të tyre janë me përbërje
plastike, ndikojnë dukshëm në cilësinë e ajrit urban, pasi zonat periferike të qytetit
janë mjaft të shfrytëzuara si toka bujqësore.
• Pikat problematike: Poshnje, Otllak, Vodicë, në të dyja anët e lumit Osum, etj.
Monitorimi për ndotjen e ajrit kryhet nga DSHP Berat
Cilësia e ujërave të lumenjve
Cilësia e ujërave të lumenjve që rrjedhin në zonën e marrë në studim cilësohet në
vlerat normale. Rreziku i ndotjes së ujërave të lumit Osum është i madh për arsye
humane dhe pikërisht:
Në rrjedhën e lumit Osum shkarkohen të gjitha ujërat urbane dhe të aktiviteteve
të ndryshme. Vetëm në qytetin e Beratit derdhen ujërat e 10 kolektorëve, (shih
H3) ujëra mjaft të ndotura, gjithashtu derdhen ujërat e Çorovodës, Policanit dhe
Urës Vajgurore si dhe të gjitha ujërat e qendrave rurale ku kalon lumi.
Rrezik tjetër është edhe derdhja e inerteve që dalin nga sheshet e përpunimit të
gurëve duke shkaktuar turbullira në këto ujëra dhe duke ndikuar në botën e gjallë
si dhe cilësinë.
Në shumë raste shtretërit e lumenjve kthehen në vendin
ku hidhen
mbeturinatrurale apo edhe ato urbane (Vodicë).
Mbetjet kimike të fabrikës së përpunimit të lëkurës hidhen në lumin Osum.
Rrezikohet nga mbetjet spitalore të cilat në vit shkojnë deri në 600 m3.
Gjithashtu në shtratin e lumiit Osum, shkarkohen 7 kolektorë të ujërave të zeza
të cilat kanë krĳuar ndotje të tepërt dhe shpesh herë kanë vënë në rrezik jetën e
banorëve për shkak të epidemive që përhapen.
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Fenomeni “Bullizëm”
Anila Prifti
Mësuese e arsimit fillor
Abstrakt
Sjellje të tilla si tallja,vënia në loje, përjashtimet nga grupet shoqërore mbase edhe të qëlluarit
apo të ngacmuarit konsideroheshin apo dhe konsiderohen ende si pjesë normale e procesit
të rritjes tek femĳet. Tek adoleshentët situata bëhet më e ndërlikuar pasi ato fillojnë të jenë
më të pavarur nga familja, ndërkohë që gjenden në përpjekje për të ndërtuar marrdhenie
ndërpersonale me bashkëmoshatarët. Shumica e këtyre marrdhënieve fillojnë të ndërtohen në
mjediset shkollore aty ku mendimi dhe qëndrimi i bashkëmoshatarëve fillon të ketë shumë
rëndësi.
Jo vetëm nga studimet e kryera apo studiues të ndryshëm, por edhe vetë prindërit, mësuesit
(të cilët janë të parët në kontakt me fenomenin) kërkojnë pas reagimit ndaj sjelljeve të tilla (te
sipërpërmëndura) të cilat i cilësojnë si abuzuese mbi femĳën apo adoleshentin. Sjellje të cilat
nuk konsiderohen normale, duke mos parë asgjë të tillë në abuzimin fizik dhe emocional që
vjen si pasojë e ngacmimit, dhe nëse ky ngacmim nuk pikaset në kohë dhe nuk merr trajtimin
e duhur atëhere pasojat do të jenë të rënda. Do të krĳohet një situatë në të cilën tek fëmĳa apo
adoleshenti do të mbizoterojë një ndjenjë ankthi dhe frike, e cila do të ketë pasoja mbi jetën
psiko-emocionale dhe akademike të tĳ.
Synimi i këtĳ studimi është që të mblidhet një informacioni rreth atmosferës shoqërore të
cilën nxënësit e përjetojnë cdo ditë në mjediset e shkollës. Duke e përqëndruar studimin në
mënyrën, dinamikat se si ndërtohen marrdhëniet shoqërore midis tyre.Njohja me reagimet
nxënësve te gjendur ne situata ngacmimi/dhune (bullying) të drejtuara ndaj vetë atyre ose
bashkëmoshatarëve.

Hyrje
Të gjithë ne i kemi parë dhe mbase i shohim përsëri, kryesisht, filmat amerikanë
për teenager, dhe jo vetëm ato amerikanë, ca na bëjne për të qeshur, ca të tjerë janë
fantazi. Ato mund ti shohim ne kanalet televizive të posaçme për të teenager si
junior tv. Ato shumë pak ndryshojnë nga njeri- tjetri dhe të duket sikur të gjithë
ngjajnë. Një skenar i përbashkët ose i ngjashëm do të ishte : Një vajzë ose nje djal
e/i ri në shkollë po shpejton të marrë librat nga dollapi p.sh : Si po ja çon djali i ri ?
E bukur kjo bluza? I ri ketej ë ? Eja dhe mëso ose na ler të të tregoj/më se si shkojnë
punët këtej shoku, se këtu ka disa rregulla? Ato u vendosin nofka viktimave të tyre
për shkak të stilit të veshjes, fesë, rracës, etnisë, kulturës, statusit ekonomik etj.
Vëndet ku ndodhin këto ngacmime janë nga më të ndryshmet, si psh: në autobuz
për në shtëpi ose shkollë, në klasë, koridoret e shkollës, eskursion apo në kthesat dhe
cepat e lagjes. Nëse ndodh që rastësisht mësuesja është prezent në një nga ngacminet,
shakatë e tepruara (pa kripë në gjuhën popullore, tallëse) këto direkt maskohen nga
bullët nën petkun e një shakaje miqësore, version i cili pranohet dhe nga viktima, e
cila për të mos i hapur telashe më të mëdha vetes, më pas detyrohet ta pranojë duke
rënduar kështu situatën e vet.
Përgjithësisht në shkollë këto sjellje ndodhin larg syve të mësuesve. Në realitet këto
viktima mund të kalojnë shumë shpejt në humbje të interesit për shkollën, mund të
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kalojnë në gjëndje depresioni të rëndë, mund të kryejnë vetëvrasje duke e kthyer të
gjithë inatin, mllefin, pakënaqësitë, mos ndihmesën e të tjerëve drejt vetes, ose në
rastin më të keq te marrin një armë dhe me të të vrasin nxënës të shkollës në të cilën
ato shkojne dhe raste te tilla kanë ndodhur mjaft shpesh sic dhe i kemi dëgjuar dhe
në edicionet informative të lajmeve.
Cfarë është bullizmi?
Edhe nëse merr forma të tilla si ngacmimi, tallja, fyerja dhe prishja e dickaje agresiviteti
duket sikur është një bashkëshoqërues i rritjes së fëmĳës dhe adoleshentit. Ai
(agresiviteti) mund edhe të justifikohet por ky justifikim bëhet mbi baza të moralit,
normave, rrethanave, motivit që ka shkaktuar këtë sjellje. Agresive do të quhet ajo
sjellje që synon ti shkaktoje dëm dikujt dhe që nuk është shoqërisht e justifikueshme.
Bullizmi perkufizohet: si një sjellje e padëshiruar agresive me dashje dhe e përsëritur
ndërmjet nxënësve ( në rastin tonë) të shkollave në të cilën shihet qartë një imbalancë
e fuqisë.
Bullizmi përshkohet nga një sërë sjelljesh negative të cilat kanë impakt mbi trupin,
ndjenjat, marrdhëniet shoqërore, reputacionin dhe statusin social të viktimës dhe
vetë abuzuesit. Viktimat ngacmohen, tallen, friksohen, sulmohen verbalisht, fizikisht,
psikologjikisht.
Përkufizimi më i përdorur mbi bullizmin është ai i formuluar nga studiuesi norvegjes
Dan Oleës.“Bullying në,shkollë´´. Çfarë dimë dhe çfarë,mund,të,bëjmë”.Ai do ta
përkufizonte bullizmin si një sjellje agresive e cila karakterizohet nga tre faktorë që e
dallojnë atë nga format e tjera të shprehjes së dhunës, këto faktorë janë:
1. Qëllimshmëria për të bërë keq kjo sjellje agresive bëhet me vullnet dhe dĳeni të
plotë.
2. Sistematizimi kjo sjellje bëhet në mënyrë sistematike të përsëritur në kohë.
3. Asimetria e pushtetit kjo ndodh si pasoje e forces fizike, psikologjike, moshës ose
numrit me të pjesmarrësve e cila është gjithmonë në anën e bullit.
Një sjellje e tillë mundë të vĳë si rezultat i ndikimit të vetë personalitetit të individit,
ndryshe nga se mendohet që femĳët të cilët ngacmojnë e bejnë këtë për të kompesuar
vetvlerësimin e ulët qe kanë për veten kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Ka nga ata
fëmĳë të cilët kanë një vetvlerësim mbi mesataren, të lartë për veten dhe përfshihen
në ngacmime. Ne krĳimin e kesaj sjelljeje kane ndikim edhe prindërit të cilët janë
ndonjëherë tepër lejues, ato nuk u vënë limite sjelljeve të fëmĳëve, ndikim ka edhe
përjetimi i dhunës në ambjentin familiar. Ngacmuesi ka një grup shoqëror, shokë më
të cilët ai/ajo krĳon miqësi dhe ka gjasa të ndajnë të njëjtat pikpamje mbi sjelljen në
shkollë. Gjithashtu kur vetë shkolla si ambjent nuk ka rregulla të forta sjelljeje brenda
dhe jashtë ambjenteve të saj ka më shumë gjasa që të zhvillohen sjellje të tilla.
Bullët kanë disa karakteristika të përbashkëta ata janë impulsive, nuk përshtaten
lehtë me rregullat, e shohin dhunën si dicka pozitive dhe janë gjaknxehtë. Sjellja
e tyre ngacmuese shihet si nga studiuesit si pjesë e sjelljes anti sociale që kanë siç
mund të jenë dëmtimi i objekteve të ndryshme, vjedhja, përfshirja në akte kriminale
në të ardhmen.
Në shkollë bullying i prek të gjithë nxënësit duke i vënë përballë situatave të tilla si
ngacmime ose tallje, nga mënyra se si reagojnë ata marrin edhe role të ndryshme.
Nxënësit që ushtrojnë bulling ( këta fëmĳë sdduan të ngacmojnë, fillojnë të ngacmojnë
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dhe luajnë një rol prej lideri ).
A- Ndjekësit e ngacmuesve këta nxënës kanë pikëpamje pozitive përsa i përket
bullying, dhe janë aktivë por nuk kanë rol udhëheqës.
B- Mbështetësit apo ngacmuesit pasivë ( këta nxënës e pëlqejnë bullying por nuk
shfaqen ).
C- Vështruesit që nuk marin pjesë ( këta nxënës nuk përfshihen fare, mund të thonë
“nuk është puna ime” ).
D- Mbrojtësit e mundshëm ( këta nxënës nuk e pëlqejnë bulling , dhe mendojnë që
të ndërhyjnë por nuk bëjnë asgjë ).
E- Mbrojtësit ( ata nuk e pëlqejnë bullying dhe përpiqen që ta mbrojnë fëmĳën apo
adoleshentin që keqtrajtohet ).
F- Fëmĳa ndaj të cilit ushtrohet bullying.
Bulli dhe llojet e bullying
Sipas (Oleës) duke qënë se të gjithë ne jemi të ndryshem dhe të vaçantë nga njeri –
tjetri dhe bullet janë të ndryshëm midis tyre. Ato mund të ndahen në disa tipa :
• Bulli (ngacmuesi) i cili ka një sjellje agresive dhe kërkon kontaktin fizik me
viktimen e ngacmimit, ai eshte impulsiv, i forte fizikisht dhe më pak empati.
• Bulli te cilit nuk i pëlqen shume vetja, ai ka një vevlerësim të ulet dhe shpesh në
shtëpi kanë një klimë jo të mirë.
• Bulli i cili e ka provuar edhe vetë eksperiencen e bullizmit por që nuk kanë një
fizik që të mund të përballen me bullët në shkollë por ato ushtrojnë presione tek
ata qe i sheh më të dobët se vetja.
• Mund të shtojmë edhe bullin nën ndikimin e situatës shoqërore apo klimës jo të
mirë të krĳuar në shkollë, e cila lejon zhvillimin e sjelljeve negative adoleshenti
fillon dhe ngacmon të tjerët.
•
Bullizmi mund të ketë forma të tilla si :
Llojet

Direkt

Jo direkt

Bullizmi verbal

Përqeshje, ngacmime, nofka, thirrja e
emrit, të bëra ballëpërballë

Thashetheme, fjalë

Bullizmi fizik

Të goditurit me grushta, me bërryla,
duke bërë me kembalec, prishje ose
grabitje e pronës. Duke e friksuar me
gjeste trupore.

Dërgon dikë tjetër të ngacmojë
në vend të tij.

Jo verbal / jo fizik

Kërcënime dhe gjeste të turpshme.

Veçim nga grupi, Manipulimi i
miqësive. Cyberbulling

Cyberbullying: të ngacmuarit nëpërmjet teknologjisë.
Cyberbullying është ngacmimi i cili zhvillohet, bëhet duke përdorur teknologjinë
elektronike. Ngacmimi elektronik zhvillohet duke dërguar mesazhe ne celular, në
e-mail, publikojnë fotografi të sikletshme ose dhe false, duke i dërguar këto mesazhe
në rrjetet sociale si facebook, twitter, my space, yahoo, chat room, you tube, të cilat
përdoren nga bashkëmoshatarët, mund të krĳohen edhe profile false në emër të
viktimës.
Të rinjtë të cilët ngacmohen me mjetet elektonike shpesh ngacmohen dhe personalisht
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në shkollë apo edhe në lagje. Cyberbullying ndryshon nga ngacmimi (bullying) i cili
zakonisht ndodh jashtë shtëpisë në mjedise sociale.
• Ai mund të ndodhë gjatë 24 orëve për 7 ditë në javë gjatë ditës dhe gjatë natës.
• Mesazhet dhe imazhet mund të postohen në mënyrë anonime, shumë më shpejt
dhe në një audience të gjërë.
• Të kërkuarit e heqies së këtyre mesazheve, fotografive është shumë e vështirë pasi
që ato janë hedhur në internet.
Vetë teknologjia nuk mund të fajësohet për cyberbulling, atë mund ta quajmë si
shoqërisht neutrale, por është përdorimi që i behet asaj i cili sjell edhe pasojat qoftë
ato positive qoftë ato negative. Pasojat e cyberbullying janë të njëjta si dhe ato të
ngacmimit personal të drejtpërdrejtë. Të rinjtë e ngacmuar kanë më shumë gjasa
që të përdorin drogën dhe alkoolin,të braktisin shkollën, të kenë vetbesim të ulët, të
përjetojnë probleme shëndetësore psikologjike dhe emocionale. Problematikë tjetër
të cilën duhen ta përmëndim është afrimi në rrjetet i fëmĳëve nga të rritur të cilët
kanë interesa seksuale ndaj tyre sic janë pedofilët. Përvec përhapjes së imazheve,
fotografive, vidiove viktimat mund të ngacmohen dhe me dërgimin e imazheve
seksuale (sexting). Këto mesazhe mund të vĳnë nga dërgues të panjohur, por një i ri i
cili zakonisht ngcmohet e di se kush mund të jetë derguesi i mesazheve. Lundrimi në
internet i femĳeve pa një kujdestar rrit mundësitë për ngacmime gjë që e bën akoma
më të vështirë arritjen dhe eliminimin e ngacmuesit.
Ky mini studim është kryer në gjimnazin “ Dituria” në Krutje, kanë marrë pjesë 71
nxënës në mënyrë të rastesishme të klasave të X, të XIdhe të XII. Ku pjesmarrës
janë 24 meshkuj dhe 47 femra. Mosha e nxënësve varion nga 15-18 vjeç.Synimi
kryesor është vjelja e një informacioni rreth fenomenit të bullizmit në shkollë, sa
është i përhapur ai, si reagojnë adoleshentët kur shohin që dikush po ngacmohet, a
ndërhyjnë ato për të ndihmuar apo thjesht qëndrojnë dhe shohin ngjarjen.
Realizimi i mbledhjes së të dhenave është bërë duke u dhënë nxënësve për t’u
plotësuar një pyetësor anonim prej 10 pyetjesh të mbyllura.
Test mbi dhunën në shkolla
Mosha _______
Gjinia_______
1. Sa ju pëlqen të jeni në shkollë?
1. shumë
2. nuk më pëlqen
3. as shumë as pak
2. Sa miq të mirë keni ju në klasë?
1.asnjë
2. një
3. 2-3 miq të mirë
4. 4-5 miq të mirë
3. A ju kanë lënë jashtë grupit shoqëror ose përjashtuar nga veprimtari të
ndryshme më qëllim për t’ju injoruar?
1. nuk ka ndodhur 2. 1-2 herë gjithsej 3. 2-3 herë në muaj 4.disa herë në javë
4. A është thirrur emri juaj për argëtim(tallje) apo jeni ngacmuar në mënyrë që të
lëndoheni?
1.nuk ka ndodhur 2. 1-2 herë gjithsej 3. 1-2 herë në muaj 4. disa herë në javë
Nëse jo kalo tek pyetja 7
5. Nëse jeni ngacmuar, j’u kanë ngacmuar.
1. një vajzë 2. disa vajza 3. një djalë 4. disa djem 5. nga të dy (djem dhe vajza)
6. Ku keni qënë kur ju kanë ngacmuar?
1. në klasë
2. në tualet
3. në oborrin e shkollës
4. jashtë shkollës
7. Çfarë bën kur dikush sillet keq me ty (të bërtet, shan, tallet, qëllon, të flet më
ironi )?
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1. bën sikur nuk po ndodh gjë 2. ikën që ta evitosh 3. nuk arrin dot të mbrohesh
4. përpiqesh që ta zgjidhesh çështjen me bisedime 5. rebelohesh dhe fillon ta
qëllosh
6. flet me një person më të madh.
8. Si ndihesh nëse të ngacmojnë?
1. i/e inatosur
2. të vjen turp
3. i/e lodhur nga kjo situatë
4. vetëm
5. dëshiron ndihmë
9. A mendoni se j’u mund të bashkoheni për të ngacmuar nxënës të tjerë të cilët
nuk i pëlqeni?
1. po
2. ndoshta
3. nuk e di
4. jo nuk mendoj kështu
5. asnjëherë
10. Si reagoni kur shihni se një nxenes po ngacmohet nga bashkëmoshatarë të
tjerë?
1. merrni pjesë në ngacmim 2. vetëm shikoni ngjarjen 3. ndërhyni për të ndihmuar
1.
Tabela
Sa ju pëlqen shkolla?
Alternativat

Nr. i nxënësve

Përqindja

Shumë

38

53.5%

Nuk më pëlqen
As shumë as pak

1

1.4%

31

43.6%

Tabela 2. Sa miq të mirë keni ju në klas
Alternativat

N r .
nxënësve

Asnjë

i

Përqindja
71 nx.

N x . t ë
ngacmuar

Mosha

Gjinia

1

1.4 %

-

-

-

Një

5

7.0%

1

18

1M

2-3 miq të mirë

20

28.1%

5

15, 16,17

3F

1M

4-5 miq të mirë

44

61.9 %

12

15,16,17,18

3F

9M

Tabela 3.
A ju kanë lënë jashtë grupit shoqëror ose përjashtuar nga veprimtari të
ndryshme me qëllim për t’ju injoruar?
Alternativat

Nr.i nxënësve

Përqindja
71 nx.

N x . t ë
ngacmuar

Mosha

Gjinia

Nuk ka ndodhur

62

87.3%

16

15,16,17,18

8F 8M

1-2 herë gjithsej

6

8.4 %

4

15,16,17

1 F 3M

2-3 herë në muaj

1

1.4%

-

17

M

Disa herë në javë

1

1.4 %

-

18

F

Tabela 4. A është thirrur emri juaj për argëtim (tallje, të bërtasin, qëllojnë, ironizojnë)
apo jeni ngacmuar në mënyrë që të lëndoheni?
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Alternativat

N r .
nxënësve

Nuk ka ndodhur

i

Përqindja
71 nx.

Nx.të
ngacmuar

50

70.4 %

-

15,16,17,18

38 F 13 M

1-2 herë gjithsej

15

21.1 %

15

15,16,17,18

9 F

1-2 herë në muaj

2

2.8 %

2

15

2M

Disa herë në javë.

3

4.2 %

3

15,16

3M

Mosha

Gjinia

6M

Tabela 5. Nëse jeni ngacmuar (jeni tallur, ju kanë bërtitur, ironizuar) ju kanë
ngacmuar?
Alternativat

Nr. i
nxënësve

Përqindja
20 nx.

Mosha

Gjinia

Një vajzë

1

5%

17

F

Disa vajza

2

10 %

16,18

2M

Një djalë

7

35%

15,16,17,18

2F

Disa djem

3

15 %

15

3M

35%

15,16,17

6F

Nga të dy(djem dhe
vajza)

7

3M

1M

Tabela 6. Ku keni qënë kur ju kanë ngacmuar ( tallur, qëlluar, ironizuar, sharë)?
Alternativat

Nr. I nxënësve

Përqindja
20 nx.

Mosha

Gjinia

Në klasë

10

50 %

15,17,18

6F

Në tualet

1

5%

16

M

4

20 %

15,16

2F 2M

5

25%

15,17,18

2F 3M

Në oborrin e shkollës
Jashtë shkollës

4M

Tabela 7. Çfarë bën kur dikush sillet keq me ty (të bërtet, shan, tall, qëllon, të flet me
ironi,
Alternativat
Bën sikur nuk po ndodh gjë
Ikën që ta evitosh
Nuk arrin dot të mbrohesh
Përpiqesh që ta zgjidhësh
çështjen me bisedime

Nr.i
nxënësve

Përqindja
71 nx.

Nx.të
ngacmuar

Mosha

Gjinia

16

22.5%

7

15,16,17

4F 3M

5

7.0%

2

15,17

1 F 1M

1

1.4%

1

15

1M

41

57.7%

12

15,16,17,18

3F 9M
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Rebelohesh dhe fillon ta
qëllosh

8

Flet me një person më të
madh

Tabela 8.

-

11.2%

1

15

1F

-

-

-

-

Si ndihesh nëse të ngacmojnë?

Alternativat

Nr.i
nxënësve

Përqindja
71 nx.

Nx.të
ngacmuar

Mosha

Gjinia

I/e inatosur

55

77.4%

14

15,16,17,18

5F 9M

Të vjen turp

1

1.4%

1

15

1M

I/e lodhur nga kjo
situatë

10

14.0%

7

15,18

4 F 3M

Vetëm

3

0.4%

1

15

1M

Dëshiron ndihmë

2

0.3%

1

15

1M

Tabela 9. A mendoni se mund të bashkoheni për të ngacmuar nxënës të tjerë të cilët
ju nuk i pëlqeni?
Alternativat

Nr.i nxënësve

Përqindja
71 nx.

Nx.të
ngacmuar

Mosha

Gjinia

Po

6

8.4%

2

16,17

1F 1M

Ndoshta

15

21.1 %

5

15,16,18

4F 1M

Nuk e di

4

5.6%

1

15

1M

Jo nuk mendoj kështu

12

16.9%

5

15,16,17

2F 3M

Asnjëherë

33

46.4%

8

15,16,18

2F 6M

Tabela 10. Si reagoni kur shihni se një nxënës po ngacmohet nga bashkëmoshatarët?
Alternativat
Merrni
ngacmim

pjesë

Nr.i nxënësve

Përqindja
71 nx.

Nx.të
ngacmuar

Mosha

Gjinia

-

-

-

-

-

44

61.9%

10

15,16,17,18

5F6M

25

35.2%

9

në

Vetëm shikoni ngjarjen
Ndërhyn për të ndihmuar
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Diskutime
Të rejat dhe konfirmimet e këtĳ kërkimi
Duhet të pranojmë se: fenomeni bullying është një çështje e rëndësishme së cilës
i duhet kushtuar mjaft vëmendje, Efekti bulling është një problem shumë i madh
dhe i një rëndësie të madhe pasi ai ndikon negativisht në mënyrën e perceptimit të
fëmĳëve për veten e tyre, shkatërron vetëvlerësimin, vetëbesimin apo dhe mendimin
që ai /ajo ka për veten , për të tjerët dhe për botën.
Risia qëky ministudim sjell, mendoj se është fakti që për herë të parë në shkollën
“Dituria” Krutje bëhet një kërkim mbi dhunën në shkollë dhe se si perceptohet dhe
përballën me të, nxënës të këtj gjimnazi.
Duke u bazuar dhe në të dhënat e përfituara nga përpunimi i tyre dhe duke i
krahasuar këto të dhëna me literaturën e shqyrtuar mund të them se ka një përputhje
midis tyre :
Ndjenjat të cilat zhvillojnë të rinjtë gjatë dhe pas ngacmimit janë ato të ndjenjës së
inatit,të lodhjes dhe të ndjerit veëm përball situatës së përjetuar, nuk kërkohët lehtë
ndihma e më të rriturve.
Djemtë bien pre e bulling nga me tepër se vajzat. Këtë mund ta konfirmojmë edhe
në bazë të të dhenave mund të themi se 11 nxënës të ngacmuar janë meshkuj dhe 9
janë femra, numrin më të lartë i të ngacmuarve e ka mosha 15 vjeç dhe janë meshkuj
(n=7).
Përfundime
Si përfundim të këtĳ ministudimi, i cili është kryer pranë shkollës së mesme
“Dituria” Krutje, me kërshërin për të marrë informacion mbi mënyrën se si reagojnë
nxënënësit ndaj situatave të ndryshme me të cilat ato përballen cdo ditë në shkollë.
Nga rezultatet e marra rezultuan se rreth 20 nga 70 nxënës pranonin që më shumë
se një herë janë ngacmuar, tallur nga bashkëmoshatarë të tjerë. (Megjithëse nxënësit
të cilët pranojnë se janë ngacmuar nuk janë të vetmuar në klasë, ato kanë ndërtuar
marrdhënie shoqërore me bashkëmoshatarët e tjerë.)
Se cili do ishte reagimi i tyre nëse do të gjëndeshin në një situatë ngacmimi? Vëzhgues,
Vëzhgues Pasiv 61 % e tyre do të zgjidhnin këtë rol, madje dhe gjysma ( 10 nxënës ) e
atyre që deklaronin se ishin ngacmuar do të preferonin vetëm të shikonin. Ata do të
ndërhynin pozitivisht nëse do të ishtë një shok i tyre i përfshirë në ngacmim.
Kufizimet
Ndër kufizimet e ketĳ ministudimi mund të përmënd faktin që nuk u përfshin në
studim një numër më i madh nxënësish, në mënyrë që të mund të kishim dhe një
tablo dhe më të qartë. Një kufizim tjetër mund të përmend dhe faktin që pyetesori
ishte një pyetësor vetëm me pyetje të mbyllura duke mos pasur ndihmën e pyetjeve
dhe intervistave të hapura për të marrë një informacion sa me të larmishëm dhe të
gjërë njëkohësisht.
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Rekomandime për mesues dhe psikologë
Të nxitet pajisja me programe sistematike arsimimi dhe trajnimi si për profesionistët
sic janë psikologët shkollor dhe stafin mësimor si edhe për joprofesionistët sic janë
rojet apo dhe pastrueset, të cilët punojnë me dhe për fëmĳët për të parandaluar,
detektuar dhe adresuar dhunën ndaj fëmĳëve.
Të bëhen në mënyrë sistematike fushata ndërgjegjësuese për rritjen e ndërgjegjësimit
mbi pasojat e efektit bulling, efekteve shkatërruese të formës psikologjike dhe fizike
të tĳ.
Këtondërgjegjësime të zhvillohen me ndihme të psikologut shkollor dhe përfshirjen
e nxënësve.
Të zhvillohen këshillime me mësuesit për mënyrën sesi ata të ndihmojnë një nxënës
që bie viktimë e bulling.
Të zhvillohen takime me prindërit për ti njohur ata me efektin bulling dhe pasojat
e tĳ tek fëmĳët e tyre.
Të zhvillohen këshillime me fëmĳët për tu shpjeguar atyre sesi duhet të veprojnë në
rast se bien pre e efektit bulling.
Të zhvillohen këshillime në grup duke trajtuar dhe shpjeguar fenomenin bulling tek
fëmĳët dhe duke qartësuar pasojat që lindin nga kjo dukuri.
Duhen zhvilluar këshillime dhe diskutime për mënyrën e reagimit apo qëndrimit të
fëmĳëve nëse ata janë dëshmitarë të kësaj dukurie (duke shpjeguar sesi ata duhet të
sillen , si të veprojnë, kë të kontaktojnë, si duhet të këshillojnë fëmĳën që ngacmohet
, dhe si duhet të sillen me ngacmuesin).
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Roli i udhëheqësve shkollorë të suksesshëm
Msc. Esmeralda Korreshi
Mësuese e gjuhës angleze
Abstrakt
Roli i drejtorit mbulon shumë fusha të ndryshme duke përfshirë udhëheqjen,
vlerësimin e mësuesve, disiplinën studentore dhe shumë fusha të tjera. Të jesh një
drejtues efektiv është nj ë punë e vështirë dhe gjithashtu kërkon shumë kohë. Një
drejtor i mirë është i balancuar në të gjitha rolet e tĳë dhe duhet të punoj shumë për të
siguruar që ai po bënë më të mirën për të gjithë përbërësit e përfshirë. Koha është një
faktor i madh kufizues për çdo drejtor. Një drejtor duhet të bëhet efikas në praktika
të tilla si prioritizimi, planifikimi dhe organizimi.
1Roli si Udhëheqës i Shkollës
Drejtori i shkollës është udhëheqësi kryesor në një ndërtesë shkollore. Një udhëheqës
i mirë gjithmonë udhëheq me shembull. Një drejtor duhet të jetë pozitiv, entuziast, të
ketë dorën e tĳë në veprimtaritë e përditshme të shkollës. Një udhëheqës i suksesshëm
është në dispozicion për mësuesit, anëtarët e stafit, prindërit, studentët dhe anëtarët
e komunitetit. Udhëheqësit e mirë qëndrojnë të qetë në situata të vështira, mendojnë
para se të veprojnë dhe i vendosin nevojat e shkollës para vetes.
2Roli në disiplinën e studentit
Një pjesë e madhe e punës të çdo drejtori është të merret me disiplinën e nxënësve.
Hapi i parë për të pasur disiplinë efektive të studentëve është të siguroheni që
mësuesit tuaj të dinë se çfarë prisni kur bëhet fjalë për disiplinën studentore.Kur
mësuesit e kuptojnë se si ju dëshironi që ata ti trajtojnë cështjët e disiplinës, atëherë
puna juaj bëhet më e lehtë. Çështjet e disiplinës që drejtuesit merren kryesisht vĳnë
nga referimet e mësuesve. Një drejtor i mirë do të dëgjojë të gjitha anët e një çështjeje
pa u hedhur në përfundime duke mbledhur sa më shumë dëshmi që mundet. Drejtori
vendosn nëse studenti është fajtor për një shkelje disiplinore dhe çfarë ndëshkimesh
duhet të zbatohen. Një drejtor efektiv gjithmonë dokumenton çështjet e disiplinës,
merr vendime të drejta dhe informon prindërit kur është e nevojshme.
3Roli si vlerësues i mësuesve
Shumica e drejtorëve gjithashtu janë përgjegjës për vlerësimin e performancës së
mësuesve të tyre pas udhëzimeve të qarkut dhe shtetit. Një shkollë efektive duhet
të ketë mësues efektiv dhe procesi i vlerësimit të mësuesve është një mënyrë për
të siguruar që mësuesit në ndërtesën tuaj janë efektive. Vlerësimet duhet të jenë të
drejta dhe të dokumentuara mirë, duke theksuar si pikat e forta ashtu edhe pikat e
dobëta.
Drejtuesi duhet të kalojë sa më shumë kohë cilësore në klasa në mënyrë që të mbledhi
informacion. Duke bërë këtë, drejtuesi mund të ketë një koleksion më të madh të
provave se çfarë ndodh aktualisht në një klasë, sesa një drejtor i cili ka pasur vizita
minimale në një klasë. Një drejtues i mirë gjithmonë i lejon mësuesit e tĳë të dinë se
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cilat janë pritshmëritë e tyre dhe më pas ofrojnë sugjerime për përmirësim.
4Roli në Zhvillimin, Zbatimin dhe Vlerësimin e Programeve
Zhvillimi, zbatimi dhe vlerësimi i programeve brenda shkollës suaj është një pjesë
tjetër e madhe e rolit të një drejtori të shkollës. Një drejtor gjithmonë duhet të kërkojë
mënyra për të përmirësuar përvojën e studentëve në shkollë. Zhvillimi i programeve
efektive që mbulojnë një sërë fushash është një mënyrë për të siguruar këtë. Është e
pranueshme që të shikoni në shkollat e tjera në zonën tuaj dhe të zbatoni ato programe
në shkollën tuaj që kanë provuar të jenë efektive në vende të tjera. Programet në
shkollën tuaj duhet të vlerësohen çdo vit dhe duhet të përshtaten sipas nevojës.
5Roli në Rishikimin e Politikave dhe Procedurave
Dokumenti i qeverisës individuale i një shkolle është doracaku i studentit. Një drejtor
duhet të ketë vulën e tĳ në doracak. Një drejtor duhet të rishikojë, heqë, rishkruajë ose
të shkruajë politikat dhe procedurat çdo vit sipas nevojës. Duke pasur një doracak
efektiv të nxënësve mund të përmirësoni cilësinë e arsimit që marrin nxënësit tuaj.
Roli kryesor i drejtorit është të sigurohet që studentët, mësuesit dhe prindërit të dinë
se cfar janë këto politika dhe procedura që çdo individ duhet të mbajë përgjegjësi për
ndjekjen e tyre.
6Roli në vendosjen e orarit
Krĳimi i orareve çdo vit mund të jetë një detyrë e frikshme. Ka shumë orare të
ndryshme në të cilat një drejtor mund të kërkohet të krĳojë duke përfshirë orarin
e ziles, orarin e punës, orarin e kompjuterit, orarin e bibliotekës etj. Kontrollim i
secilit prej këtyre orareve për të siguruar që nuk po vendosni shumë orë mbi ndonjë
person në të njëjtën kohë mund të jetë i vështirë. Me gjithë planifikimin që duhet
të bëni, është pothuajse e pamundur që të gjithë të kënaqen me oraret e tyre. Për
shembull, disa mësues pëlqejn të japin mësim në mëngjes dhe të tjerët pëlqejnë në
drek, por është e pamundur t'i akomodoni të gjithë. Është më mirë të bësh orarin
pa akomoduar askënd. Gjithashtu, jini të përgatitur për të bërë rregullime në oraret
tuaja sapo të fillojë viti. Ju duhet të jeni fleksibël sepse ka raste kur ka konflikte që
nuk i keni parashikuar që duhet ndryshuar.
7Roli në punësimin e mësuesve të rinj
Drejtori i shkollës punëson mësuesit dhe stafin që do të kryejnë punën e tyre në
mënyrë korrekte. Punësimi i personit të gabuar mund të shkaktojë dhimbje koke
të mëdha poshtë linjës ndërsa punësimi i personit të duhur e bën punën tuaj më
të lehtë. Procesi i intervistimit është shumë i rëndësishëm kur punëson një mësues
të ri. Ka shumë faktorë që luajnë në një person që të jetë një kandidat i mirë për ju
që të punësoni. Ato përfshĳnë njohuriyë, personalitetin, sinqeritetin, dashurinë ndaj
profesionit etj.
8Roli në marrëdhëniet me prindërit dhe komunitetin
Marrëdhëniet e mira me prindërit dhe anëtarët e komunitetit mund të sjellin përfitime
në fusha të ndryshme. Nëse keni ndërtuar marrëdhënie besimi me një prind, fëmĳa
i të cilit ka një çështje të disiplinës, atëherë e bën më të lehtë trajtimin e situatës nëse
prindi mbështet shkollën dhe vendimin tuaj. E njëjta gjë vlen edhe për komunitetin.
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Ndërtimi i marrëdhënieve me individë dhe biznese në komunitet mund të ndihmojë
shkollën tuaj jashtëzakonisht. Përfitimet përfshĳnë donacionet, kohën personale dhe
mbështetjen e përgjithshme pozitive për shkollën tuaj.
9Roli në Delegimin
Shumë drejtues nga natyra e kanë të vështirë t'i vënë gjërat në duart e të tjerëve pa
vulën e tyre të drejtpërdrejtë mbi të. Megjithatë, ka shumë gjëra që duhet të bëhen,
që është e domosdoshme që një drejtor shkolle të delegojë disa detyra sipas nevojës.
Duke pasur njerëz rreth jush që ju besoni se do ta bëjë këtë më të lehtë.Nëse drejtori
i shkollës nuk ka kohë të mjaftueshme për të bërë dicka ai duhet të mbështeten tek
njerëzit e tjerë për kryer punën.
Cilësitë e udhëheqësve shkollorë të suksesshëm
Përzierja e cilësive dhe karakteristikave japin një udhëheqës të suksesshëm. Ne
do të shqyrtojmë dymbëdhjetë aspektet e nevojshme për të qenë një udhëheqës i
suksesshëm shkollor.
1Është shembull
Një udhëheqës e kupton se të tjerët vazhdimisht e shikojnë atë që ai po bënë dhe si
reagonë ndaj situatave të caktuara. Ai vjen herët dhe qëndronë vonë. Një udhëheqës
mbetet i qetë në kohë kur mund të ketë kaos. Një udhëheqës vullnetarë për të
ndihmuar dhe ndihmuar në zonat ku ato janë të nevojshme. Ata mbajnë veten brenda
dhe jashtë shkollës me profesionalizëm dhe dinjitet. Ata bëjnë çmos që të marrin
vendime të informuara që do të përfitojnë nga shkolla e tyre. Ata janë në gjendje të
pranojnë kur bëhet një gabim.
2Vizion të përbashkët
Një udhëheqës ka një vizion të vazhdueshëm për përmirësim që udhëzon se si
shkolla duhet të funksionojë. Ata kurrë nuk janë të kënaqur dhe gjithmonë besojnë
se mund të bëjnë më shumë. Ata janë të pasionuar për atë që bëjnë ata. Ata janë në
gjendje t'i marrin ata përreth tyre për të blerë në vizionin e tyre dhe për t'u bërë aq
entuziastë për të siç janë. Një udhëheqës nuk ka frikë të zgjerojë ose të zvogëlojë
vizionin e tĳë kur është e përshtatshme. Ata në mënyrë aktive kërkojnë të dhëna
nga ata që janë përreth tyre. Një udhëheqës ka edhe një vizion afatshkurtër për të
përmbushur nevojat e menjëhershme dhe një vizion afatgjatë për të përmbushur
nevojat e ardhshme.
3Gëzon respekt
Një udhëheqës kupton se respekti është diçka që fiton natyrshëm me kalimin e
kohës. Ata nuk detyrojnë të tjerët rreth tyre për t'i respektuar ato. Në vend të kësaj,
ata i fitojnë të tjerët respekt duke i dhënë respekt. Udhëheqësit u japin të tjerëve rreth
tyre mundësitë për të qenë më të mirët. Udhëheqësit e respektuar mund të mos jenë
gjithmonë dakord, por njerëzit i dëgjojnë pothuajse gjithmonë.
4Zgjidhës i problemeve
Drejtuesit e shkollave përballen me situata unike çdo ditë. Kjo siguron që puna nuk
është e mërzitshme. Një udhëheqës është një zgjidhës i sukseshsëm i problemeve.
Ata janë në gjendje të gjejnë zgjidhje efektive që të përfitojnë të gjitha palët e
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përfshira. Ata nuk kanë frikë të mendojnë jashtë kutisë. Ata e kuptojnë se çdo situatë
është unike dhe se nuk ka një mënyrë të prerë për mënyrën se si të bëjmë gjërat.Një
udhëheqës gjen një mënyrë për t'i bërë gjërat të ndodhin kur askush nuk beson se
mund të bëhet.
5Vetëmohues, altruist
Një udhëheqës i vë të tjerët në radhë të parë. Ata bëjnë vendime të përulura që nuk
mund të përfitojnë domosdoshmërisht, por në vend të kësaj është vendimi më i mirë
për shumicën. Këto vendime mund ta bëjnë punën e tyre gjithnjë e më të vështirë.
Një udhëheqës sakrifikon kohën personale për të ndihmuar ku dhe kur është e
nevojshme. Ata nuk janë të shqetësuar rreth asaj se si duken për aq kohë sa përfitojnë
shkollën e tyre ose komunitetin e shkollës.
6- Vëzhgues i veçantë
Një udhëheqës ka një politikë të dyerve të hapura. Drejtuesit nuk shkarkojnë këdo
që mendon se duhet të debatojë me të. Ata dëgjojnë të tjerët me vullnet dhe me gjithë
zemër. Drejtuesit i bëjnë mësuesit të ndiejnë se janë të rëndësishme. Ata punojnë me
të gjitha palët për të krĳuar një zgjidhje dhe i mbajnë të informuar gjatë gjithë procesit.
Një udhëheqës kupton se të tjerët rreth tyre kanë ide të ndryshme të shkëlqyera. Ata
kërkojnë vazhdimisht të dhëna dhe reagime prej tyre.
7- Përshtatet
Një udhëheqës kupton se situata ndryshon dhe nuk kanë frikë të ndryshojnë me ta.
Ata shpejt vlerësojnë çdo situatë dhe përshtaten në mënyrë të përshtatshme. Ata nuk
kanë frikë të ndryshojnë qasjen e tyre kur diçka nuk po funksionon. Ata do të bëjnë
rregullime delikate ose do të heqin plotësisht një plan dhe do të fillojnë nga zeroja.
Një udhëheqës përdor burimet që kanë në dispozicion dhe i bën ata të punojnë në
çdo situatë.
8- Kupton Përparësitë dhe Dobësitë Individuale
Një udhëheqës e kupton se janë pjesët individuale në një makinë që e mban të gjithë
makinën në punë. Ata e dinë se cili nga ato pjesë janë të rregulluara mirë, të cilat kanë
nevojë për pak riparime dhe që potencialisht duhet të zëvendësohen. Një udhëheqës
e njeh forcat dhe dobësitë individuale të secilit mësues. Ata u tregojnë atyre se si
t'i përdorin pikat e forta të tyre për të ndikuar dhe për të krĳuar plane zhvillimi
personal për të përmirësuar dobësitë e tyre. Një lider gjithashtu vlerëson të gjithë
fakultetin në tërësi dhe ofron zhvillim profesional dhe trajnim në fushat ku nevojitet
përmirësim.
9- Mësuesit i bën më të mirë
Një udhëheqës punon shumë për ta bërë çdo mësues më të mirë. Ata i inkurajojnë
mësuesit të rriten vazhdimisht dhe të përmirësohen. Ata sfidojnë mësuesit e tyre,
krĳojnë qëllime dhe sigurojnë mbështetje të vazhdueshme për ta. Ato planifikojnë
zhvillim profesional dhe trajnim për stafin e tyre. Ata inkurajojnë mësuesit e tyre të
jenë pozitivë, argëtues dhe spontan.
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10 - Pranon gabimet
Një udhëheqës pranon që askush nuk është i përsosur. Një udhëheqës punon shumë
për të ndrequr çdo çështje që del si rezultat i një gabimi. Gjëja më e rëndësishme që
një udhëheqës mëson nga gabimi i tyre është se nuk duhet përsëritur.
12- Ndan përgjegjësit (gjykon)
Një udhëheqës nuk i lejon të tjerët të largohen me mediokritet.Drejtuesi bën që të
gjithë të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre dhe qortojnë kur është e nevojshme.
Të gjithë duke përfshirë këtu edhe studentët ka një punë specifike për të bërë në
shkollë. Një udhëheqës siguronë që të gjithë të kuptojnë se çfarë pritet prej tyre. Ata
krĳojnë politika specifike që adresojnë çdo situatë dhe i zbatojnë ato kur ato shkelen.
13- Merr vendime të vështira
Udhëheqësit janë gjithmonë nën mikroskop. Ata vlerësohen për sukseset e shkollave
të tyre dhe shqyrtohen për dështimet e tyre. Një udhëheqës do të marrë vendime të
vështira që mund të çojnë në shqyrtim. Ata e kuptojnë se jo çdo vendim është i njëjtë
dhe madje rastet me ngjashmëri mund të kenë nevojë të trajtohen ndryshe. Ata e
vlerësojnë secilin rast të disiplinës studentore në mënyrë individuale dhe dëgjojnë të
gjitha anët. Një udhëheqës punon shumë për të ndihmuar një mësues të përmirësuar,
por kur mësuesi refuzon të bashkëpunojë, ata i përfundojnë ato. Ata bëjnë qindra
vendime çdo ditë. Një udhëheqës e vlerëson secilin në tërësi dhe merr vendimin që
besojnë se do të jetë më e dobishme për të gjithë shkollën.
14- Janë bindës
Udhëheqësit më të mira shkollorë janë komunikues të sigurt dhe tregimeve. Ata
kanë fuqi bindëse të mëdha apo aftësi dëgjuese, janë në gjendje të bëjnë përshkrimin
'e historinë e shkollës së tyre' përpara cdo audience. Ata janë gjithashtu motivues të
mirë. "Përpiqu të motivosh njërëzit të bëjnë të bëjnë gjëra të mira dhe do të vëreni së
rrugëtimi i gjatë ( dhe i sukseshëm) qëndron në zemër të udhëheqjes së mirë", thotë
drejtues në Shkollën e George Green.
15- Janë kureshtar (kanë dëshirë për të mësuar gjëra të reja )
Liderët e suksesshëm shkollore janë kureshtarë për të parë jashtë “dritareve” të tyre.
Tereza Tunnadine, drejtore në Shkollën Compton në Barnet, thotë: "Drejtimi i shkollës në
mënyrë figurative mund të shprehet si një njeri më një këmbë brenda dhe një këmbë
jashtë shkollës duke kërkuar në atë që po ndodh rreth shkollës, në shkolla të tjera, apo në
vende që lidhen me shkollën time, duke bërë të mundur marrjen e ideve të reja e të mira."
Këta lloj drejtuesisht janë krĳues të mirë të lidhjeve profesionale, efektive dhe duke qënë
oportunistë të mëdhenj, gjithmonë janë në kontakt me ngjarjet/lajmet më të fundit.
Referencat
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Komunikimi mësues - prind dhe ndikimi i tĳ në arritjet e nxënësve
Hekuran Korreshi
Mësues i Edukimit Fizik
Abstrakt
Komunikimi është aspekti më i rëndësishëm i partneritetit të suksesshëm shkollë-familje
(Katyal dhe Evers, 2007). Përmes këtĳ partneriteti shkolla mund të realizojë më mirë qëllimin
e saj: arsimimin dhe zhvillimin e përgjithshëm të nxënësve. Përfshirja e prindërve në jetën e
shkollës pranohet gjerësisht nga studiuesit si një faktor i rëndësishëm ndikues në cilësinë e saj
dhe në arritjet e nxënësve (Jeynes 2005; Hill & Taylor 2004; Avvisati, Besbas, & Guyon, 2010).
Studime të shumta tregojnë përfitimet e përfshirjes së prindërve në edukimin e fëmĳëve të
tyre. Këto përmirësime përfshĳnë arritjet shkollore të nxënësve (Ëright, Stegelin & Hartle,
2007; Hill & Tyson, 2009), zhvillimin intelektual (Grolnick & Sloëiaczek, 1994), zhvillimin
social dhe emocional (Prior & Gerard, 2007) dhe përmirësimin e sjelljes (Kratochëill dhe
të tjerët, 2004; Harris & Goodall, 2008). Komunikimi i qëndrueshëm mundet gjithashtu të
inkurajojë pritshmëri të larta dhe realiste të prindërve. Kur mësuesit dhe prindërit janë
në “të njëjtën anë” ata mund të angazhohen në diskutime individuale dhe konkrete rreth
përparimit të fëmĳëve të tyre dhe të zhvillojnë qëllime e plane realiste për veprim, të cilat
janë të lidhura me arritjet e nxënësve (Drake, 2000; James,Jurich & Estes, 2001). Prindërit
janë vendimtarë në suksesin e fëmĳëve gjatë viteve të shkollimit (Ballantine, 1990). Rritja e
përfshirjes së prindërve është e rëndësishme, për shkak të përfitimeve që kjo përfshirjesjell.
Ajo është e lidhur pozitivisht me zhvillimin intelektual të fëmĳëve, rezultatet e përgjithshme
shkollore, kryerjen e detyrave të shtëpisë apo edhe kalimin e nxënësve (Tozer dhe të tjerët,
2006). Përfitues prej kësaj përfshirjeje janë në radhë të parë nxënësit. Fëmĳët, prindërit e të
cilëve janë të përfshirë në jetën e shkollës, karakterizohen nga pritshmëri të larta, qëndrime
pozitive ndaj shkollës, sjellje pozitive dhe rritje të ndërveprimit me bashkëmoshatarët
(Koonce & Harper, Por përfitues janë edhe prindërit, mësuesit apo edhe vetë shkolla, sepse
prej saj rritet kënaqësia e prindërve në shkollë, rritet vetëbesimi i prindërve të përfshirë si
dhe mundësohen të tjera përmirësime të përgjithshme në jetën e shkollës (Karther & Loëden,
1997). Ballantine (1999) sugjeron se rezultatet pozitive që vĳnë nga përfshirja e prindërve
përmbledhin gjithashtu edhe:
□ Përmirësim të komunikimit midis prindërve dhe fëmĳëve.
□ Paraqitje më të mirë dhe rezultate më të larta të fëmĳëve prindërit e të cilëve janë të përfshirë
në edukim.
□ Përkujdesje më të lartë shkollore.
□ Një ndjenjë arritjeje (përmbushjeje) për prindërit.
□ Pritmëni më të larta të prindërve për fëmĳët e tyre.
□ Përmirësim të prirjeve ndaj mësimit midis fëmĳëve.
□ Rritje të kënaqësisë së prindërve.
Epstein (2002) e zgjeron listën e përfitimeve për prindërit dhe mësuesit që rrjedhin nga
përfshirja e prindërve në jetën e shkollës dhe në edukimin e fëmĳëve të tyre:
Për prindërit:
- siguri në lidhje me aftësitë e prindërimit
- mbështetje nga shkolla dhe prindërit e tjerë
- mirëinformim për sfidat që përfshĳnë prindërit
- mirëinformim për politikat dhe procedurat e drejtimit të shkollës
- përgatitje për të adresuar nevojat e nxënësve
- mirëinformim për suksesin akademik të nxënësve
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- ndërgjegjësim për nevojat shkollore për përfshirjen e prindërve.
Studimet tregojnë se përfitimet që vĳnë nga përfshirja e prindërve në jetën e shkollës janë të
shumanshme. Ato përfshĳnë nxënësin, vetë prindin, mësuesin, por edhe shkollën në tërësi.
Prindërit janë jo vetëm burim i rëndësishëm informacioni për mësuesit dhe shkollën në lidhje
me fëmĳën, por ata janë edhe një burim i çmuar përvoje dhe ekspertize në fusha të ndryshme,
të cilat shkolla duhet t’i shfrytëzojë në punën e vet të përditshme.

1.2 Nevoja për këtë studim
Tre janë arsyet kryesore për realizimin e këtĳ studimi:
1. Rëndësia e partneritetit shkollë-familje dhe e komunikimit të dyanshëm mes
prindit dhe mësuesit .
2. Faktorët që ndikojnë këtë komunikim (socialë, ekonomikë, kulturorë).
3. Studimet e pakta në këtë fushë.
Mungesa e një tradite të përfshirjes së prindërve në edukim është një mangësi jo e
vogël për shkollën tonë dhe marrëdhëniet e saj me prindërit. Shkolla jonë e para viteve
’90 nuk e shikonte prindin si bashkëpunëtor dhe burim i rëndësishëm i mbështetjes
së përbashkët për realizimin e qëllimit të edukimit sa më të mirë të fëmĳës. Detyrimi i
vetëm i shkollës në këtë drejtim ishte informimi i prindit në lidhje me ecurinë e fëmĳës
dhe sigurisht thirrja e prindit në shkollë vetëm në ato raste kur shkolla evidentonte
ndonjë problem në sjelljen e tĳ. Hermetizimi i shkollës ishte një çështje ideologjike
dhe kapërcimi i këtĳ “muri” ishte i pamundur. Prindi nuk mund të kapërcente këtë
“mur” veçse në raste tepër të rralla dhe tek të gjithë ishte e ngulitur bindja se çështjet
e edukimit janë e drejtë ekskluzive vetëm e shkollës.Shkolla shqiptare e futur në
procesin e reformimit që pas viteve ’90 ka tentuar të ndryshojë dhe të krĳojë një tjetër
frymë bashkëpunimi. Ky ndryshim ka të bëjë me konsiderimin e familjes si partner,
që do të thotë se palët duhet të jenë në raporte reciprociteti, të përkushtuar për të
përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë që u takojnë. Ndryshimi konceptual dhe i
praktikave tradicionale të përfshirjes së familjes, në mënyrë të veçantë komunikimit,
është një proces i vështirë dhe që ka marrë kohë. Përfshirja e prindërve në Shqipëri
ka arritur një nivel të ndjeshëm institucionalizimi nëpërmjet pranisë së këshillave të
prindërve dhe bordeve të shkollave (Qendra për Arsim Demokratik,2008).
Komunikimi i shkollës sonë me familjen ka krĳuar tashmë një identitet dhe traditë
të qartë, e cila ka bashkëshoqëruar shkollën në veprimtarinë e saj edukative dhe
formuese. (Sallaku, 2012). Megjithatë, në realizimin në praktikën shkollore të
përfshirjes së prindërve dhe veçanërisht komunikimit me prindërit vështirësitë
janë gjithnjë prezente. Sipas gjetjeve të një raporti studimi në kuadër të projektit
për përfshirjen e prindërve të realizuar nga Qendra për Arsim Demokratik dhe
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (2010) theksohet se përfshirja e prindërve
ka disa dobësi. Mes këtyre dobësive përmendin nivelin e ulët të ndërgjegjësimit të
prindërve mbi rolin e tyre dhe prirjen për t’ia deleguar rolin e edukatorit shkollës,
edukimi i mangët i mësuesve dhe drejtuesve të shkollave në lidhje me komunikimin
dhe bashkëpunimin me prindërit, etj. Nga ana tjetër edhe prindërit i pranojnë këto
vështirësi: “Ndryshimet e bëra akoma nuk kanë çrrënjosur plotësisht nga mendja e
tyre (prindërve-shënimi im) se fëmĳët i edukon shkolla, se punën në shkollë e bën një
drejtor “i fortë”. Ky opinion vazhdon të mbahet gjallë edhe për faktin se ligji akoma
nuk zbatohet” (Elezi, 2010). Duke vlerësuar rëndësinë e përfshirjes së prindërve në
jetën e shkollës dhe ndërtimit të një partneriteti të suksesshëm shkollë-familje në
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dobi të përmirësimit të arritjeve të nxënësve dhe në përgjithësi të edukimit të tyre,
janë përfshirë në kuadrin ligjor shqiptar të pas viteve ’90-të të drejtat e prindërve
dhe detyrimet e shkollave dhe institucioneve të tjera në lidhje me këtë përfshirje.
Duke vlerësuar rolin e madh të përfshirjes së prindërve në jetën e shkollës, në Ligjin
nr. 69/2012, prindërit cilësohen si “partnerë kryesorë të institucionit arsimor në
mbarëvajtjen e fëmĳës dhe të institucionit arsimor”.
Dispozitat Normative të dala në vĳim të këtĳ Ligji, por edhe ato të mëparshmet
(DispozitatNormative 1995 dhe 2002) u njohin prindërve mjaft të drejta. Këtu
përfshihen e drejta për informim për programet mësimore, objektivat, rregulloret,
të marrin rregullisht informacion për zhvillimin e fëmĳëve të tyre, për sjelljet
dhe rezultatet shkollore, e drejta për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në organet
përfaqësuese në shkollë, si: këshilli i prindërve (i klasës apo shkollës, bordi i
shkollës) etj. Në Udhëzuesin për Inspektimin e Plotë të Shkollës, që përdoret
nga Inspektoriati Shtetëror i Arsimit, përfshihen disa tregues dhe instrumente që
përdoren për vlerësimin e përfshirjes së prindërve në jetën e shkollës. Përfshirja e
prindërve në jetën e shkollës nuk është më një çështje e dëshirës së mësuesve apo
të shkollës, ajo është institucionalizuar dhe përbën një detyrim për mësuesit dhe
stafet shkollore për realizimin e saj. Kuadri ligjor jo vetëm ka institucionalizuar rolin
e prindërve në jetën e institucionit arsimor, por edhe tenton të rrisë peshën e tyre
në vendimmarrje, pjesëmarrja në komisionet e vlerësimit për rastet e emërimit të
mësuesve apo drejtorit të institucionit arsimor. Nga ana tjetër, në rastet e vlerësimit
të jashtëm të institucionit arsimor, standardet e vlerësimit çmojnë si të rëndësishme
përfshirjen e prindërve. Megjithë zhvillimet pozitive në këtë drejtim, studimet
e realizuara deri më tash evidentojnë jo pak vështirësi në realizimin në praktikë
të partneritetit shkollë-familje. Ndonëse ky partneritet është institucionalizuar
përmes një kuadri ligjor të vlerësueshëm, mbetet ende mjaft për t’u bërë në lidhje
me mundësimin e hapësirave të nevojshme për përfshirjen e prindërve në jetën e
shkollës dhe në përgjithësi në drejtim të edukimit të fëmĳëve, fuqizimit të rolit të
tyre dhe mbi të gjitha kalimit nga retorika drejt veprimeve konkrete. Studiuesit e
shumtë të huaj dhe vendas pranojnë njëzëri rëndësinë e përfshirjes së prindërve si
dhe komunikimit mësues-prind dhe lidhjen e tyre me arritjet shkollore të nxënësve
si dhe përmirësimin e sjelljes së tyre në shkollë. Studimet në lidhje me përfshirjen
e prindërve dhe arritjet e nxënësve kanë nxjerrë si përfundim, pa asnjë diskutim,
që përfshirja e prindërve përmirëson arritjet e nxënësve (Henderson & Berla, 1994).
Kjo është një fushë e re studimi në Shqipëri, megjithatë të gjitha ato studime që janë
kryer bien njëzëri dakord në lidhje me rëndësinë e përfshirjes së prindërve në jetën e
shkollës si dhe komunikimin e dyanshëm mësues-prind. Nga ana tjetër pranohet se
shkolla shqiptare shfaq mangësi në këtë drejtim, për shkak të mungesës së traditës,
të mungesës së duhur të përgatitjes, mungesës së trajinimit të mësuesve, vështirësi
në përfshirje dhe realizim të komunikimit nga ana e prindërve etj.Për të gjitha këto
arsye ky studim është i nevojshëm si një kontribut në një fushë pak të lëvruar dhe
mbi të gjitha mjaft të rëndësishme në jetën e shkollës sonë.
1.3 Korniza teorike
Për rëndësinë që i kushtojnë përfshirjes së prindërve në jetën e shkollës, shumë
studiues janë marrë gjerësisht me këtë fushë dhe kanë sjellë modele të studiuara
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dhe të provuara për format dhe mënyrat se si duhet të realizohet ajo Epstein, një
nga autoret e para dhe më të njohurit në këtë fushë (Epstein, J. L, 1995; 1996, 2001;
2008; Epstein dhe të tjerët, 1996) ka përcaktuar gjashtë tipet kryesore të përfshirjes
së familjes:
1. Prindërimi
2. Komunikimi
3. Vullnetarizmi
4. Të mësuarit në shtëpi
5. Vendimmarrja
6. Bashkëpunimi me komunitetin
Duke njohur dhe përdorur mirë tipet e ndryshme të përfshirjes, shkollat mund
të hartojnë dhe zbatojnë programe dhe aktivitete që mundësojnë krĳimin e
partneriteteve të forta dhe të qëndrueshme mes shkollës dhe familjeve.
Tipi 1. Prindërimi: Ndërkohë që familjet garantojnë shëndetin dhe sigurinë e fëmĳëve
dhe krĳojnë një mjedis të përshtatshëm në shtëpi, i cili nxit të mësuarit, sjelljen
pozitive dhe pjesëmarrjen aktive të nxënësve në mësim, shkollat mund të sigurojnë
trainimin dhe informacionin për familjet për t’i ndihmuar ato në të kuptuarit dhe
mbështetjen e zhvillimit të fëmĳëve të tyre.
Tipi 2: Komunikimi: Shkollat përdorin mënyra të shumta për t’u lidhur me familjet
dhe për t’u siguruar atyre informacion rreth ecurisë së fëmĳëve në shkollë, por
edhe për çështje të përmbajtjes së shkollës në tërësi. Komunikimi duhet të jetë
i përshtatshëm për prindërit dhe specifikat e tyre kulturore dhe i dyanshëm që
ndihmon familjet të kuptojnë se si mund të kontribuojnë në jetën e shkollës dhe nga
ana tjetër ndihmon mësuesit të kuptojnë nevojat dhe problemet e familjeve.
Tipi 3: Vullnetarizmi: Prindërit mund të japin një kontribut domethënës në
mirëmbajtjen apo dhe funksionimin e shkollës, të cilat nga ana e tyre duhet të
hartojnë programe të përshtatshme, në mënyrë që sa më shumë prindër të marrin
pjesë në to dhe të punojnë për të lidhur talentin dhe interesat e prindërve me nevojat
e nxënësve e të mësuesve në dobi të punës së shkollës.
Tipi 4: Të mësuarit në shtëpi: Prindërit mund të ndihmojnë fëmĳët e tyre në aktivitete
të lidhura me shkollën me udhëzimet dhe mbështetjen e mësuesve. Mësuesit u japin
nxënësve detyra që kërkojnë ndihmën e familjes, realizimin e projekteve shkollore që
mbështeten në burimet e komunitetit etj.
Tipi 5: Vendimmarrja: Shkollat mund t’u japin prindërve një rol kuptimplotë në
proceset e rëndësishme vendimmarrëse dhe i ndihmojnë prindërit për ta kryer
sa më mirë atë duke u ofruar prindërve trajnime dhe informacionin e duhur për
të mbështetur dhe nxitur pjesëmarrjen. Kjo mundësi duhet t’u ofrohet të gjithë
pjesëtarëve të komunitetit, jo vetëm atyre që kanë më shumë kohë dhe energji për t’u
përfshirë në çështjet e shkollës.
Tipi 6: Bashkëpunimi me komunitetin: Shkollat mund të koordinojnë punën dhe
burimet e komunitetit, biznesit dhe aktorëve të tjerë për të nxitur pjesëmarrjen e tyre
në jetën e shkollës nëfunksion të të mësuarit dhe zhvillimit të fëmĳës. Anëtarët e
komunitetit mund të shërbejnë si vullnetarë, mbështetës apo drejtues në ekskursione,
bashkëorganizatorë të aktiviteteve të ndryshme, si dhe mund të ofrojnë mbështetjen
e tyre materiale dhe financiare.
Komunikimi është lloji i dytë i kësaj tipologjie, por ai pranohet nga shumë studiues
si baza e realizimit të të gjithë tipave të tjerë të përfshirjes së prindërve (Akmal
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& Larsen, 2004; Bouﬀard, 2008; Epstein, 1995; 2001; 2008; Simon, 2004). Përmes
komunikimit të dyanshëm mësuesit dhe prindërit shkëmbejnë informacione të
nevojshme dhe të dobishme për edukimin e fëmĳëve, këmbejnë mendime dhe
sugjerime për zhvillimin e plotë të fëmĳës, venë në dispozicion të njëri-tjetrit aftësitë
dhe talentet e tyre për të mbështetur përpjekjet e përbashkëta për të realizuar sa më
mirë qëllimet për edukimin dhe zhvillimin e fëmĳës. Përgjatë viteve të shkollimit
nevoja për informacion të vlefshëm midis familjes dhe shkollës është thelbësore.
Mënyrat kryesore për të realizuar dhe zhvilluar komunikimin midis mësuesve dhe
prindërve janë:
1. Kontaktet informale
2. Kontaktet me anë të telefonit
3. Forma të ndryshme të komunikimit me shkrim
4. Mbledhjet (takimet) mësues-prindër
5. Vizitat në shtëpi
6. Komunikimi me anë të e-mailit dhe internetit.
Ndonëse ka një larmi formash, në komunikimin mes mësuesve dhe prindërve të
nxënësve mbizotërojnë format tradicionale: mbledhjet mësues-prind dhe komunikimi
me shkrim.
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Përfshirja e prindërve në shkollë
Msc. Rozana Cabej Hasa
Mësuese e Arsimit Fillor
Abstrakt
Përfshirja prindërore në Shqipëri ka arritur një nivel të ndjeshëm institucionalizimi, nëpërmjet
krĳimit këshillit të prindërve dhe bordeve të shkollave. Mangësitë qendrojnë ende në çështjet
që kanë të bëjnë me efektivitetin dhe vetëorganizimin e këtyre organizmave prindërore.
Ndërtimi dhe zhvillimi i partneritetit shkollë-familje, po shfaqet si një ndër tematikat më
aktuale në diskutimet dhe qasjet profesionale të drejtuesve të institucioneve shkollore,
mësuesve, specialistëve dhe kërkuesve shkencor të fushës së edukimit. Kjo, jo vetëm për
shkak të interesit të shkollës për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të saj, por edhe për faktin
se familja ka një rol dhe potencial të konsiderueshëm në efektivitetin e edukimit të fëmĳëve.
Autorë të ndryshëm, në këndvështrimet dhe realitete të ndryshme që ata përfaqësojnë, po e
paraqesin partneritetin shkollë-familje si një aspekt kompleks dhe shumë dimensional, jo vetëm
për sigurimin e shërbimit arsimor, por edhe për përmirësimin e cilësisë së tĳ. Muller (2009)
pohon se; Partneriteti shkolle-familje-komunitet po ridimensionon kufijtë dhe funksionet e
edukimit si përvojë. Ky bashkëpunim zgjeron kapacitetet e prindërve dhe komunitetit, duke
krĳuar kushte që fëmĳët të jenë më efektiv në të nxënë. Nga shqyrtimi i literaturës së huaj mbi
partneritetin e shkollës dhe familjes, evidencohen trajtimet që lidhen me përkufizimet dhe
qartësimet e koncepteve të tilla si; edukimi, komuniteti, pjesëmarrja e komunitetit në edukim,
prindërimi dhe tipet e tĳ, mjedisi edukativ në familje etj., si dhe karakteristikave të ndryshme
të aspekteve që përfaqëson kjo tematikë. Lidhur me përkufizimet, rezulton se në kontekstin
e partneritetit shkollë/familje, sipas UNICEF 2000, Edukimi përcaktohet si një veprimtari
e cila përkundrejt këtĳ partneriteti, shfaqet në gjashtë dimensione: - nxënësit, - mjediset, përmbajtja, - procesi, - rezultatet dhe - reagimi. Ndërsa komuniteti dhe pjesëmarrja e tĳ në
veprimtarinë e shkollës, mund të përcaktohet për nga karakteristikat që ndajnë anëtarët e
tĳ. Këto karakteristika i referohen kulturës, gjuhës, besimit, gjeografisë, klasës dhe racës.
Shaeﬀer (1992), argumenton se komunitetet janë homogjene dhe heterogjene, disa dallohen
për bashkimin e tyre, disa të tjera për konfliktualitetin e tyre. Struktura e komunitetit,
sipas Zenter (1964), shfaq tre aspekte: 1. Struktura e grupit, e cila mund të jetë formale dhe
informale dhe luan rol në problemet dhe qëllimet e përbashkëta. 2. Identifikimi kolektiv dhe
3. Shkalla e autonomisë dhe raporti që komuniteti ka me përgjegjësitë e përbashkëta. Ndërsa,
lidhur me Përfshirjen e komunitetit në edukim në përgjithësi dhe financimin në veçanti,
Braj (1996), në studimin e tĳ paraqet tre tipe të komunitetit: 1. Komunitet gjeografik; i cili
klasifikohet nga njëjtësia rezidenciale e anëtarëve të tĳ, siç mund të jenë komunitetet në fshat,
apo ato në qytet etj. 2. Komunitet i tipit etnik; që përcaktohet apo identifikohet nga raca dhe
përkatësia e besimit fetar të tyre. 3. Komunitete që identifikohen nga marrëdhënia që kanë
me edukimin dhe çështjet e tĳ; siç janë organizatat, shoqatat etj., që veprojnë në këtë fushë.
Marrëdhënia e prindërve me shkollën si institucion dhe të mësuarin si përvojë, nuk shfaqet
me një përcaktim apo përkufizim të vetëm. Ndër shumë autorë, por edhe politikbërës kjo
marrëdhënie shfaqet herë si angazhim, herë si përfshirje dhe herë si pjesëmarrje e prindërve.
Kjo papërcaktueshmëri, mendoj se vjen si rezultat i analizës së karakteristikave që vëzhgohen
dhe evidencohen në profilin e marrëdhënies së prindit në shkollë dhe profilit që shfaq
prindi në familje kundrejt procesit të t‘nxënit. Megjithatë, literatura e konsultuar nënvizon
një diferencë ndërmjet konceptit të përfshirjes së prindërve dhe atĳ të angazhimit të tyre.
Përfshirja trajtohet më së shumti si raporti që ka prindi me shkollën dhe veprimtaritë e saj,
kryesisht menaxheriale, ndërsa angazhimi shfaqet më i drejtpërdrejtë në të mësuarin si proces.
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Pra, ndërsa përfshirja e prindërve në veprimtaritë e shkollës ka një funksion të rëndësishëm
komunitar dhe social, angazhimi i tyre në të mësuarin në shtëpi ndikon dhe pasqyrohet në
mënyrë direkte në cilësinë e arritjeve akademike të nxënësit. Sipas Emerson, L., Fear. J., Fox,S.,
& Sanders, E. (2012), angazhimi i prindërve ndikon në rritjen e vetëdĳes mbi avantazhet dhe
përfitimet që sjellë përfshirja e tyre në edukimin e 26 fëmĳëve dhe që u mundëson atyre të
pasurojnë përvojat dhe aftësitë në mbështetjen dhe ndihmën që ata u japin fëmĳëve. Ndërsa,
Jensen, K.,Joseng, F., Jose Lera,M.(2007), duke u bashkuar me konsideratën se prindërit janë një
burim shumë i rëndësishëm për fëmĳët e tyre, dallojnë tre faktorë që kushtëzojnë efektivitetin
e implikimit të prindërve: Së pari-Kuptimi, prindërit kuptojnë arsyet dhe rëndësinë se përse
ata duhet të mbështesin fëmĳët e tyre në procesin e të mësuesit. Së dytiNdikimi, prindërit
e ndjejnë dhe dallojë, që ndihma e tyre ka ndikuar në suksesin e fëmĳës në shkollë dhe së
treti- Mbështetja, prindërit e konsiderojnë gatishmërinë e shkollës dhe veprimtarinë e tyre që
e mbështesin në këtë bashkëpunim. Sipas Seafer (1994), pjesëmarrja/përfshirja e prindërve në
jetën e shkollës, shfaqet si: - pjesëmarrje formale, - jo formale, - aktive dhe pasive, - direkte
dhe jo direkte. Seafer e përcakton pjesëmarrjen si formale, për rastet kur prindërit plotësojnë
një detyrim të caktuar për përfitimin e shërbimit arsimor, siç është p.sh regjistrimi i fëmĳëve
në shkollë. Ndërsa, përfshirja jo formale e prindërve, konstatohet në rastet e shkëmbimit dhe
përfitimit të shërbimeve të caktuara që shkolla kryen me prindër të shkollës, por që natyra
e këtĳ ndërveprimi lidhet me nevoja apo shërbime të caktuara të shkollës. Përfshirje direkte,
përmes kontributit në vlera financiare apo kontribute të ndryshme. Përfshirja direkte, shfaqet
dhe konsiderohet si e tillë, në ato raste kur prindërit gëzojnë të drejtën për të marrë pjesë
në vendimmarrjet e shkollës. Përfshirje pasive, kur prindërit marrin pjesë në mbledhje të
ndryshme të shkollës dhe nuk ndikojnë apo marrin pjesë në vendime. Dimensioni aktiv apo
pasiv i pjesëmarrjes së prindërve, evidencohet edhe në aspektet e planifikimit dhe sidomos
të realizimit të veprimtarive mësimore apo kurrikulave të shkollës. Përfshirja e prindërve
në jetën e shkollës dhe pjesëmarrja e tyre në aktivitetet e shkollës dhe vendimmarrjet e saj,
është mjeti më i përshtatshëm për ndërtimin e qëllimeve të përbashkëta dhe praktikave të
koordinuara kundrejt konteksteve specifike të familjes dhe shkollës si partneritet (Parent
partecipation in the life of schools in South East Europe 2010). Pjesëmarrja e prindërve në
shkollë është gjithashtu një mekanizëm i përgjegjshëm dhe demokratik që duhet ndjekur
si një vlerë udhëheqëse dhe drejtuese nga shkolla, por studimet, gjithashtu tregojnë se
angazhimi i prindërve është në vetvete edhe një parashikues i fortë i arritjeve akademike
të fëmĳës, dhe ndikimi i saj në masë të madhe tejkalon ndikimin e statusit socio-ekonomik
mbi arritjet arsimore të nxënësve Jeynes,Ë.(2014). Mjakëll Fullan në librin e tĳ “Kuptimi i ri
për ndryshimin”,(2002) thekson se; Sa më afër t`i qëndrojë prindi shkollimit të fëmĳës së
tĳ, aq më i madh do të jetë ndikimi në zhvillimin dhe arritjet shkollore të fëmĳës. Më tej, ky
autor thekson se; Prindërit dhe anëtarët e tjerë të bashkësisë janë burime të rëndësishme dhe
në përgjithësi të pashfrytëzuara, të cilët kanë vlerat dhe ekspertizën për partneritetin. Për
efektivitetin e partneritetit ndërmjet shkollës dhe komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të
aksionit/nërveprimit ndërmjet prindërve, nxënësve dhe mësuesve, Fullan (2002) thekson se
duhet zhvillimi i njëkohshëm i shkollave dhe bashkësive të saj.
Fjalët kyçe: Përfshirja e prindërve në shkollë, shkollat gjithëpërfshirëse, partneriteti i shkollave
me prindërit.

Hyrje
Nevoja për bashkëpunim të prindërve me shkollën, është një kërkesë konstante që
pohohet si domosdoshmëri si nga shkolla , ashtu dhe nga prindërit. Shkolla, referuar
filozofisë dhe parimeve të saj të drejtimit, e kërkon bashkëpunim e prindërve në
çdo aspekt të organizimit, menaxhimit dhe funksionimit të saj, ndërsa prindërit,
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krahas gatishmërisë së tyre për të kontribuar në organet dhe forumet menaxhuese
dhe administruese të shkollës, interesin më të lartë e kanë për cilësinë e shërbimit
që ata përfitojnë, e shprehur kjo me suksesin që fëmĳa arrin në shkollë, si në planin
akademik ashtu dhe në atë të edukimit në tërësi. Ky interes, në mënyrë të natyrshme
është interesi parësor i të gjithë prindërve, por gjithashtu, ky është edhe qëllimi,
madje dhe misioni i vetë shkollës si institucion. Pikërisht, për shkak të potencialeve
të mëdha edukative që mbart familja, por edhe për jetësimin e rolit dhe misionit që
ka shkolla kundrejt demokratizimit, kohezionit social dhe ruajtjes dhe promovimit
të vlerave të shoqërisë, politikbërësit dhe administratorët e arsimit, po theksojnë
gjithnjë e më shumë rëndësinë dhe nevojën për metodika dhe modele që sigurojnë
bashkëpunim efektiv ndërmjet këtyre dy aktorëve.
-Faktorët që mbështesin, por edhe kufizojnë suksesin e nxënësve të arsimit fillor
në arritjet e tyre, mund të jenë të shumtë, gjithashtu edhe natyra e tyre shfaqet e
larmishme, duke i parë ato në kontekste ekonomike, kulturore,sociale. Në mënyrë
tipike, faktorët që mbështesin dhe kufizojnë drejtpërsëdrejti cilësinë e arritjeve të
nxënësit në arsimin fillor, si në drejtim të sjelljes, ashtu dhe në progresin akademik
të tĳ, përgjithësohen në faktorë me natyrë, kryesisht psiko-pedagogjike dhe më tej
sociale, kulturore, ekonomike etj. Cilësia e shërbimit arsimor që synohet nga shkollat
fillore dhe pritëshmërit nga prindërit e këtyre shkollave është në raport të drejtë me
cilësinë e “input”-eve, pra të aktorëve dhe faktorëve që investohen në këtë shërbim. Si
të tillë mund të konsiderojmë: - cilësinë e mësuesve në aspektin metodiko-profesional,
- cilësinë e kurrikulave që planifikohen dhe zbatohen në shkollë, - cilësinë e mjedisit
dhe infrastrukturës mësimore. Me rëndësi dhe ndikim të veçantë kundrejt arritjes
apo kufizimit të cilësisë së shërbimit arsimor, janë edhe faktorë të tillë psiko-social
si: motivimi, vetëdĳa, interesat dhe qëndrimet ndaj vlerave dhe kompetencave që
zhvillohen në shkollë. Këto faktor mund të evidencohen si tek trupa e mësuesve që
e ofrojnë shërbimin arsimor, por edhe tek nxënësit dhe prindërit që e përfitojnë këtë
shërbim.
-Bashkëpunimi i shkollës me prindërit fillon që në vitet e para të shkollimit dhe e
shoqëron nxënësin gjatë gjithë përvojës së tĳ shkollore. Bashkëpunimi i prindërve
me shkollën, spikat për intensitetin e lartë të këtĳ bashkëpunimi në vitet e para të
shkollimit, që përkojnë me ciklin fillor dhe duke shprehur tendencën e zbehjes së kësaj
marrëdhënie në vitet në vĳim. Gjatë kësaj periudhe, pra në vitet e para të edukimit
në ciklin fillor, bashkëpunimi i suksesshëm i prindërve me shkollën paraqet disa
sfida, të cilat mund të klasifikohen në dy drejtime: - së pari, në aftësinë e tyre për të
ndihmuar fëmĳët drejtë një qasje pozitive të tyre ndaj shkollës, profil i cili konstatohet
veçanërisht në vitin e parë dhe të dytë të ciklit fillor dhe - së dyti në aftësinë e tyre
për të mbështetur arritjet e suksesshme, duke qenë njëkohësisht mbështetës dhe
komplementar me përvojën mësimore dhe edukative që fëmĳa realizon në klasë/
shkollë. Arritja e suksesit të prindërve në qasjen pozitive të fëmĳës, ndikohet nga disa
faktorë, sikurse mund të jenë; gatishmëria e prindërve dhe e mësuesve, efikasiteti
i teknikave të komunikimit dhe bashkëpunimit që ndërtojnë të dy këta aktorë,
besueshmëria që krĳojnë prindërit për cilësinë e shërbimit që përfitojnë, unifikimi
apo dakordësia me kompetencat, vlerat dhe qëndrimet që promovon dhe zhvillon
shkolla dhe sigurisht, kapaciteti intelektual dhe akademik që kanë prindërit për të
konsultuar dhe ndihmuar fëmĳën drejtë suksesit në shkollë, si kundrejt arritjeve
akademike, ashtu dhe drejtë vlerave ndër personale dhe sociale. Fillimi i përvojës
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shkollore, krahas të tjerave, përcjell për fëmĳën një mjedis të ri, i cili spikat me shumë
risi, të panjohura dhe deri sfida për fëmĳën, të cilat mund të konsiderohen si kërkesa,
detyra dhe sfida për ndërtimin e marrëdhënieve të reja sociale, si dhe raporti që
do të duhet të vendosë ai/ajo me kërkesat, detyrat dhe sfidat për një performim
të suksesshëm në realizimin e programit/ve shkollore në pikëpamjen akademike.
Realizimi i suksesshëm i pjesëmarrjes së sukesshme në përvojën shkollore të fëmĳës,
përfaqëson interesin më të lartë për prindërit dhe njëkohësisht qëllimin më kryesor
për shkollën dhe, të dy këto subjekte janë përgjegjësit kryesor për arritjen apo
dështimin kundrejt këtĳ interesi/qëllimi. Bashkëpunimi i shkollës me komunitetin e
saj prindëror, po klasifikohet gjithnjë e më shumë si një tregues (indikator) i cilësisë
së menaxhimit të shkollës dhe kjo pikërisht për shkak të rolit 15 dhe ndikimit që ka
ky tregues në cilësinë e shërbimit që ofron shkolla. Martimoër(1988), në këtë kontekst
nënvizon se: “prindërit janë një ndër faktorët që dallojnë shkollat efektive nga ato më
pak të tilla”. Ndërsa Heneveld & Craig (1996) e përcaktojnë mbështetjen e komunitetit
dhe rolin e prindërve në veprimtarinë e shkollës, si faktor kyç të efektivitetit të
shërbimit. Duke konsideruar ndikimin e këtĳ aspekti, promovimi dhe zhvillimi i
partneritetit të shkollës me prindërit, është identifikuar si domosdoshmëri edhe
në aktet normative ligjore dhe nënligjore që adresohen në sistemin tonë të arsimit
para universitar. Qëllimi i të drejtave dhe detyrave që përcaktohen në këtë kuadër
legal, si për shkollën, por sidomos për prindërit, është shfrytëzimi i potencialeve
edukative që mbart familja. Kështu, në nenin 62, pika 1 të ligjit për sistemin arsimor
parauniveristar ne Republikën e Shqipërisë, prindërit përcaktohen si partner kryesor
të institucionit arsimor. Ndërsa në pikën 3 të këtĳ neni dhe gjithashtu, në nenin 102,
pika 2 të dispozitave normative të shkollës, miratuar në vitin 2013, përcaktohet si
detyrë, që prindi, ...“duhet të kujdeset që fëmĳa i tĳ të ndjekë rregullisht institucionin
arsimor dhe të mësojë rregullisht”. Gjithashtu, në mbështetje dhe plotësim të këtyre
akteve, në “Standardet e Përgjithshme të Mësuesit”(SPM), ndër kërkesat dhe
standardet e performancës së mësuesit, përcaktohet edhe Standardi, ‘Bashkëpunimi
me komunitetin’, treguesit e suksesit të t`cilit përcaktojnë se; “Mësuesi beson se
bashkëpunimi i vazhdueshëm me prindërit është i domosdoshëm për përmirësimin
e arritjeve të fëmĳëve të tyre dhe të nxënësve në përgjithësi(treguesi 1). Gjithashtu,
treguesit 3 dhe 4 të këtĳ standardi, përcaktojnë përkatësisht se; “Mësuesi u siguron
prindërve, informacionet e nevojshme dhe në kohën e duhur për arritjet e fëmĳës së
tyre”, si dhe në vĳim; “Mësuesi ndihmon prindërit të kuptojnë kërkesat e kurikulës
ndaj fëmĳës së tyre”. “Kodi etikës së mësuesit”, i cili përfaqëson një tjetër dokument që
i adresohet mësuesit në krĳimin e modelit të sjelljes që shoqëria vlerëson dhe kërkon si
të nevojshëm, në mënyrë që shkolla të realizojë misionin e saj shoqëror për një shoqëri
demokratike. Ky dokument, synon të kontribuojë në garantimin e shërbimit arsimor
mbështetur në standarde profesionale, në përgjithësimin e praktikave që lidhen me;
përkushtimin ndaj nxënësit, përkushtimin ndaj profesionit dhe mjedisit mësimor. Ne
fushën e dytë të Kodit të etikes, treguesi 2.2, përcaktohet se; Mësuesi bashkëpunon me
prindërit dhe komunitetin në baza mirëbesimi të ndërsjellët. Në ketë tregues suksesi,
mësuesit i kërkohet që të bashkëpunojë me prindërit dhe komunitetin në 16 funksion
të cilësisë së mësimdhënies e të nxënit, si dhe të respektojë dhe të përdorë privatësinë
e informacionit të veçantë për nxënësin vetëm në interesin më të mirë të nxënësit.
Tradita dhe përvoja e deritanishme e krĳuar në drejtim të partneritetit të shkollës dhe
familjes, dallohet kryesisht në terma të menaxhimit dhe administrimit të institucionit
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shkollor dhe jo në arritjet akademike dhe ato të sjelljes së fëmĳës/nxënësit. Drejtuesit
dhe mësuesit, në përgjigje të interesit më të lartë të prindërve, i cili përgjithësohet
me pjesëmarrjen dhe arritjet e suksesshme të fëmĳës në shkollë, duhet të adoptojnë
teknika dhe metodologji të posaçme, të cilat mundësojnë menaxhimin, si të riskut
ashtu dhe të potencialit edukativ që mbartin prindërit dhe familja, duke synuar
vendosjen e një bashkëpunimi efektiv dhe duke i konsideruar e trajtuar prindërit si
partnerë të qëndrueshëm dhe pjesëmarrës në arritjen e cilësisë së shërbimit. Përvoja
e deritanishme e ndërtuar në shkollën tonë, lidhur me bashkëpunimin e saj me
prindërit, përbën një mundësi të mirë për zhvillimin e mëtejshëm të këtĳ aspekti. Ky
bashkëpunim duhet të krĳojë tashmë një dimension të ri të përfshirjes së prindërve
“dimensionin e angazhimit të tyre në realizimin cilësor të kurrikulave”, që zbatohen
në institucionet shkollore, përkatësisht në ciklin fillor të edukimit.
Marrdhënia prind- fëmĳë në arsimin fillor
Gjatë kësaj periudhe, pra në vitet e para të edukimit në ciklin fillor, bashkëpunimi i
suksesshëm i prindërve me shkollën paraqet disa sfida, të cilat mund të klasifikohen
në dy drejtime: - së pari, në aftësinë e tyre për të ndihmuar fëmĳët drejtë një qasje
pozitive të tyre ndaj shkollës, profil i cili konstatohet veçanërisht në vitin e parë
dhe të dytë të ciklit fillor dhe - së dyti në aftësinë e tyre për të mbështetur arritjet
e suksesshme, duke qenë njëkohësisht mbështetës dhe komplementar me përvojën
mësimore dhe edukative që fëmĳa realizon në klasë/shkollë. Arritja e suksesit të
prindërve në qasjen pozitive të fëmĳës, ndikohet nga disa faktorë, sikurse mund të
jenë; gatishmëria e prindërve dhe e mësuesve, efikasiteti i teknikave të komunikimit
dhe bashkëpunimit që ndërtojnë të dy këta aktorë, besueshmëria që krĳojnë prindërit
për cilësinë e shërbimit që përfitojnë, unifikimi apo dakordësia me kompetencat,
vlerat dhe qëndrimet që promovon dhe zhvillon shkolla dhe sigurisht, kapaciteti
intelektual dhe akademik që kanë prindërit për të konsultuar dhe ndihmuar fëmĳën
drejtë suksesit në shkollë, si kundrejt arritjeve akademike, ashtu dhe drejtë vlerave
ndër personale dhe sociale.. Nevoja për bashkëpunim të prindërve me shkollën,
është një kërkesë konstante që pohohet si domosdoshmëri si nga shkolla ashtu dhe
nga prindërit e shkollës. Shkolla , referuar filozofisë dhe parimeve të saj të drejtimit,
e kërkon bashkëpunim e prindërve në çdo aspekt të organizimit, menaxhimit dhe
funksionimit të saj, ndërsa prindërit, krahas gatishmërisë së tyre për të kontribuar në
organet dhe forumet menaxhuese dhe administruese të shkollës, interesin më të lartë
e kanë për cilësinë e shërbimit që ata përfitojnë, e shprehur kjo me suksesin që fëmĳa
arrin në shkollë, si në planin akademik ashtu dhe në atë të edukimit në tërësi. Studimi
ka për qëllim të vlerësojë ndikimin që ka njohja e programeve në angazhimin dhe
pjesëmarrjen e suksesshme të prindërve në realizimin e kurikulës shkollore. Studimi
synon të masë nivelin e njohjes që kanë prindërit për kompetencat e të shkruarit,
të lexuarit dhe ato matematikore, si dhe për programet lëndore në tërësi, si dhe të
evidencojë faktin që kufizimi apo mungesa e plotë e njohjes së tyre është shkaktar
kryesor i kufizimit të bashkëpunimit të tyre me shkollën dhe për pasojë i mos
realizimit të potencialit edukativ që ato (prindërit) mbartin. Disa studime hedhin
dritë mbi format dhe përvojat metodike të krĳuara nga mësuesit dhe drejtuesit e
shkollave, lidhur me zhvillimin e të drejtës së prindërve për t`u mbështetur në punën
mësimore dhe edukative që ata organizojnë në familje. Zhvillimi i partneritetit,
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bashkëpunimit dhe mbështetja që shkolla dhe mësuesit duhet t`u ofrojnë prindërve
në drejtim të përmirësimit të arritjeve akademike të fëmĳës, nuk konsiderohet dhe
trajtohet si tregues i cilësisë së shërbimit të ofruar prej tyre dhe për pasojë, mungon
krĳimi i një përvoje dhe metodike të unifikuar në këtë drejtim. Mbështetja e shkollës
në aftësimin e prindërve në dallimin objektiv të suksesit, apo mungesës së tĳ në arritjet
akademike të nxënësit, është faktor që ndikon në potencialin e pjesëmarrjes miqësore
të fëmĳës/nxënësit në shkollë. Vështirësitë metodike që kanë prindërit në procesin
mësimor që ata organizojnë në familje, si dhe të vlerësojë nivelin e gatishmërisë
së tyre për të bashkëpunuar me shkollën në drejtim të njohjes, përvetësimit dhe
zbatimit të metodikave profesionale në organizimin e procesit mësimor në familje.
Gjithashtu, kuadri aktual normativ dhe rregullator në shkollat tona, ka mundësuar
krĳimin e një përvoje të caktuar në drejtim të përfshirjes së prindërve në jetën dhe
në veprimtaritë e shkollës, ndërsa mungon baza normative, modeli dhe metodika që
mundëson krĳimin e përvojës për angazhimin e prindërve në realizimin e procesit të
nxënies. Ka një model konkret dhe të standardizuar, i cili ka si qëllim të mbështesë
dhe të ndihmojë punën dhe veprimtaritë që ndërmarrin mësuesit dhe drejtuesit e
institucioneve shkollore për ndërtimin dhe përfshirjen efektive të prindërve në
procesin e edukimit në tërësi dhe atë të nxënies në veçanti.
Hipoteze - Angazhimi i prindërve në procesin e të mësuarit, është një përvojë e
munguar në modelin e organizimit dhe administrimit të shërbimit arsimor në
shkollat tona, e në mënyrë të veçantë në menaxhimin e partneritetit shkollë - prindër.
- Njohja e programeve mësimore, metodologjisë së organizimit dhe vlerësimit të
cilësisë së procesit mësimor nga ana e prindërve, ndikon në pjesëmarrjen miqësore
të fëmĳës në shkollë dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të arritjeve shkollore të
tĳ. - Angazhimi i prindërve në procesin e të mësuarit, është një përvojë e munguar
në modelin e organizimit dhe administrimit të shërbimit arsimor në shkollat tona,
e në mënyrë të veçantë në menaxhimin e partneritetit shkollë-prindër. - Njohja e
programeve mësimore, metodologjisë së organizimit dhe vlerësimit të cilësisë së
procesit mësimor nga ana e prindërve, ndikon në pjesëmarrjen miqësore të fëmĳës
në shkollë dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të arritjeve shkollore të tĳ.
Studime të ndryshme vërtetojnë se:
1)Shumica e prindërve pohojnë se takimet me prindër në shkollë organizohen një herë në dy
muaj. Kur bëhet pyetja se sa herë janë paraqitur ata në takimet me prindër gjatë vitit
shkollor, përgjigjjet variojn,ku shpështësia më e madhe është për 3 herë në vit, 5 dhe
më pas 1 herë në vit. Përqindja e prindërve që nuk kanë shkuar asnjë herë ose vetëm
një here në takim, është shumë e vogël.
2)Përsa i përket cilësisë së takimeve, prindërit demostrojnë një nivel të lartë pëlqimi
për mënyrën e organizimit të tyre si dhe përgatitjen e mësuesve për këto takime.
Gjithashtu, ata pohojnë se kanë kohë të mjaftueshme në dispozicion për të biseduar
me mësuesit dhe për të bërë pyetjet që i shqetësojnë. Konkluzioni është që: prindërit
janë të kënaqur, por në kushtet e një përfshirjeje jooptimale dhe të kufizuar.
Ndonëse përfshirja e prindërve në vlersimin e programeve mësimore dhe deri diku
edhe të teksteve do të ishte mjaft e pëlqyeshme, për kushtet e tanishme një rezultat i
tillë i interesimit për tekstet mund të shpjegohet me tepër si një reagim ndaj cilësisë
së dobët të disa prej tyre. Është fakt që mjaft prindër mund të kenë probleme për
të trajtuar që shkojnë përtej mësuesit kujdestar ose të lëndës dhe që në disa raste
mund të kenë të bëjnë pikërisht me vetë këta mësues dhe për rrjedhojë, është ekipi
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drejtues i shkollës partneri me i përshtatshëm për të diskutuar dhe zgjidhur. Prindrit
dëshmojnë një gatishmëri të mësuesve e cila duhet shfrytëzuar për të rritur kontaktet
me prindërit. Nga ana tjetër pyetjes: “Sa herë thirreni nga mësuesit për takime
individuale?”, 32% e prindërve i përgjigjen “asnjëherë”, 6,1% “një here në muaj”,
11,5 % “dy here.
Këshilla që ofrojnë prindërit lidhur me përmirësimin e takimeve që organizohen
në shkollë është:
• Takimet me prindër të zhvillohen më shpesh dhe metematika të caktuara sipas
nevojës, dhe jo thjesht përraportim për notat e nxënësve.
• Takimet, kurdo që të jetë e mundur të ndiqen nga përfaqësues të organeve arsimore,
si për të
ushtruar kontroll mbi këtë aspekt të punës së mësuesve dhe shkollave, po ashtu dhe
për t’u
njohur me kërkesat e prindërve.
• Takimet të bëhen të planifikuara që në fillim të vitit shkollor dhe të njoftohen në
kohën e duhur
• Mësuesit dhe shkolla duhet të përgatiten më mirë për këto takime dhe të krĳojnë
një atmosferë
ku prindërit ta ndjejnë veten të lirshëm për të shprehur mendimet dhe pakënaqësitë
e tyre.
• Te bëhen takime me praninë e bordit të shkollës dhe qeverisë së nxënësve.
• Prindërit të marrin pjesë në mbledhjet tematike të drejtorisë së shkollës.
• Takimet të mos bëhen vetëm në raste emergjence apo problemesh por edhe për
aktivitete të
përbashkëta si ditëlindje, piknike, ekskursione, shikim filmi, teatri, apo aktiviteti
sportiv. Duhet të
organizohen më shumë takime sensibilizuese për problemet e shkollës, që prindërit
të qendrojnë më pranë dhe të ndikojnë pozitivisht në zgjidhjen e tyre.
Shkaqet kryesore që pengojnë një komunikim dhe bashkëpunim më të mirë të
prindërve me shkollën
Sipas vetë prindërve këto janë :
• Ngarkesa e prindërve me aktivitete, punë dhe angazhime të tjera, problemet e tyre
ekonomike
dhe sociale (qe përbëjnë arsyen e përmendur më shpesh nga ana e tyre)
• Indiferenca e tyre në kontrollin e fëmĳës
• Indiferenca dhe moskomunikimi me mësuesit dhe drejtuesit e shkollës
• Organizimi i një numri të pakët mbledhjesh me prindër si dhe bërja e tyre jo në
kohen e duhur
• Mungesa e motivimit dhe kualifikimit të mësuesve
• Mosinformimi për atë që ndodh në shkollë
• Anashkalimi i rolit të prindërve për atë që ndodh në shkollë dhe në partneritetin
mes tyre dhe
mësuesve
• Mendësia, niveli arsimor dhe kulturor i prindërve,
• Rezultatet e dobëta të fëmĳës
• Ngarkesa e mësuesve
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Organet e përfaqësimit prindëror
Këshillat e prindërve përmenden nga prindërit si organet e përfaqësimit të tyre që
funksionojnë më mirë. 75% e prindërve e pohojnë këtë. Vetëm 25% thonë se ato nuk
funksionojnë këshillat e prindërve në shkollë janë të detyrueshme sipas Dispozitave
Normative.
është e interpretueshme përsa i takon domethënies, pasi mund të shpjegohet edhe
me mungesën einformacionit të prindërve për ekzistencën dhe funksionimin e
këtyre organizmave (prindër që nuk janë të lidhur sa duhet me shkollën dhe nuk
marrin pjesë në takimet kur zgjidhen këshillat e klases dhe shkollës) si dhe mënyrën
e funksionimit të tyre, ku lidhjet me masën e prindërve nuk mbahen
si duhet, dhe ata nuk informohen për veprimtaritë e kryera dhe vendimet e marra.
Ajo që mund tëthuhet gjithsesi, është se ky rezultat kërkon vëmendje.
Prindërit kanë gjithashtu opinion të përzierë përsa i përket shpështësisë dhe rregullsisë së
funksionimittë këshillave të prindërve.Ekziston shqetësim për formalizmin në zgjedhjen
dhe funksionimin e këshillave apo komiteteve të prindërve. Ata shprehen se “sipas
kërkesave të mësuesve” mbledhjet e prindërve bëhen për disiplinën, mungesat e
nxënësve, rezultatet në mësime, gjendjen arsimore të personelit mësimdhënës,etj
Ndjehet hezitimi i prindërve për të marrë përsipër drejtimin e këshillave dhe për të
qenë kritik ndaj shkollës, për të mos dëmtuar fëmĳët e tyre. Kjo frikë duhet adresuar
sepse mund të jetë një nga pengesat reale më afatgjata për përfshirjen e prindërve në nivel
shkolle.
Po kështu, kërkohet përgjegjësi e plotë nga prindërit që marrin pjesë në këshillat,
para masës tjetër të prindërve. Sugjerohet të ketë një mjedis të veçantë për prindërit
dhe këshillat e tyre ku ata të mblidhen dhe të organizohen në shkollë dhe ku të ruajnë
dokumentacionin e tyre.
Bordi i shkollës është një grup më i vogël dhe që ndodhet shumë pranë drejtorise
së shkollës dhe përfshin edhe përfaqësues të biznesit që mund të mos jenë fare
prindër të fëmĳëve të shkollës.Gjithsesi, duket që bordi është më pak i lidhur me
masën e prindërve se sa këshillat e prindërve të klasëse të shkollës.Funksionet që prindërit
i bashkangjisin bordit të shkollës tani për tani (mënyra se si ata i njohin këto
funksione) janë sipas rendit zbritës: kontrolli i ecurisë së proçesit mësimor, mbledhja
dhe administrimi i fondeve për shkollën, vendosja e disiplinës dhe rendit në shkollë,
organizimi i aktiviteteve të ndryshme ( kjo e konfirmuar nga intervistat, ka të bëjë
me faktin se bordi siguron shpesh here shpenzimet për këto aktivitete, kryesisht
nëpërmjet prindërve biznesmenë, antarë të tĳ), ndihmon në mirëmbajtjen e shkollës
dhe pajisjeve të saj, siguron bashkëpunimin me autoritetet e pushtetit vendor dhe
komunitetin, etj. Bie në sy se prindërit e kanë pak a shumë të qartë që bordi ka një rol
vendimmarrës në shkollë. Pyetja ka qenë e hapur dhe të gjitha funksionet e bordit
janë formuluar dhe përcaktuar nga vetë prindërit sipas kuptimit që ata kanë për to.
Mendime të tjera interesante janë ato për rolin e bordit si lehtësues i marrdhënieve
mes mësuesveprindërve dhe nxënësve, kontrollin e zbatimit të vendimeve të
marra, zgjidhjen e konflikteve në shkollë, monitorimin e ndjekjes së shkollës nga
nxënësit, etj.Në të njëjtën kohë, bordit i njihet edhe një rol informues e këshillues,
por pa bërë specifikime se për çfarë. Ka edhe prindër, ndonëse në një përqindje të
vogël, që mendojnë se bordi “ nuk ka asnjë rol “. Përsa i takon rolit që prindërit do
të dëshironin që të kishte bordi, të pyetur se “ çfarë detyrash e funksionesh mendoni
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që në të ardhmen duhet të shtohen”, ata rekomandojnë që : “te bëjë kërkesa për kushte
më të mira brenda në shkollë dhe jashtë saj, kontroll financiar të pavarur të shkollës si dhe
manaxhim të fondeve të saj, autonomi në vendimmarrje, kërkesa ndaj mësuesve dhe pushtetit
vendor, monitorim të mbarëvajtjes së proçesit mësimor, autoritet për zgjedhjen e drejtuesve
të shkollës, e drejta për t’u ankuar me lart për problemet që ka klasa/shkolla “, etj Ka shumë
nevojë për ndërgjegjësimin e prindërve për rolin e tyre jo vetëm në shkollë por për të gjitha
vendimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me edukimin e fëmĳëve të tyre. Shumë mësues, por
edhe vetë prindër, pohojnë se shumica e përgjegjësisë për edukimin e fëmĳëve u delegohet
tërësisht shkollës dhe mësuesve, duke kufizuar detyrimin e vetë prindërve vetëm në krĳimin
e kushteve të domosdoshme të të nxënit për fëmĳën (strehim, ushqim, veshmbathje).
E kombinuar me ndjenjën e inferioritetit ndaj mësuesve, kjo mund të kthehet në
pengesën kryesore të bashkëpunimit shkollë-familje. Pozitiv është fakti që drejtues
shkollash propozojnë se duhet të organizohen veprimtari kualifikuese dhe trajnuese me
prindërit e tyre.
Rekomandime
Angazhimi i prindërve në procesin e të mësuarit është një tipar i veçantë i partneritetit
shkollë -familje. Përmasa e angazhimit të prindërve qëndron në themel të partneritetit
shkollë - familje, sepse qasja e prindërve ndaj shkollës ka karakteristikë dalluese
interesin individual të çdo prindi për shërbim arsimor dhe arritje shkollore sa më
të mira të fëmĳës. Sa më të angazhuar të jenë prindërit në procesin e të nxënit të
fëmĳëve të tyre, aq më i qartë është komuniteti i shkollës dhe aq më efektiv është
roli i tĳ në jetën dhe në veprimtarinë e shkollës dhe sidomos në arritjet e saj. Në këtë
këndvështrimi, mendojmë se përfundimet dhe propozimet e këtĳ studimi, mund të
konsiderohen nga drejtuesit e shkolles dhe stafi pedagogjik i shkollës. Bashkëpunimi
i shkollës dhe veçanërisht i mësuesve me prindërit, duhet të ri-dimensionohet,
duke e orientuar këtë bashkëpunim drejtë angazhimit konkret të prindërve në
procesin e nxënies. Për këtë arsye, angazhimi i prindërve në edukim, ka nevojë të
mbështetet me një bazë normative të posaçme, e cila të mundësojë rregullat, detyrat
dhe sidomos kërkesat dhe procedurat metodologjike që duhet të ndjekin punonjësit
mësimor (drejtues dhe mësues të shkollave) në ndërtimin dhe zhvillimin profesional
të këtĳ aspekti të partneritetit shkollë-familje. Arritja e angazhimit të prindërve
në procesin e edukimi, kërkon `investimin` e të dy këtyre aktorëve, por mësuesit
mbeten protagonistë të këtĳ procesi. Janë pikërisht mësuesit, ata që mund dhe
duhet të organizojnë, strukturojnë dhe zhvillojnë këtë marrëdhënie në një kontekst
profesional. Angazhimi i prindërve në procesin e të nxënit duhet të identifikohet si
një ndër treguesit që përdoren për vlerësimin e cilësisë së shërbimit arsimor, në nivel
sistemi dhe sidomos në nivel shkolle dhe mësuesi. Për këtë, vetë shkolla në procedurat
e saj vetë-vlerësuese, por edhe 101 institucionet përgjegjëse për vlerësimin e jashtëm
të cilësisë së shërbimit arsimor, duhet të adoptojnë teknika dhe instrumente që mund
të vlerësojnë këtë aspekt të veprimtarisë së shkollës dhe të mësuesve, si pjesë të
perfomancës së përgjithshme të tyre. Studimet evidentojnë domosdoshmërinë për
zhvillimin profesional dhe aftësimin e mësuesve për zhvillimin e marrëdhënieve
me prindërit, me fokus, angazhimin e tyre në procesin e nxënies. Në ketë drejtim,
studimi mund të jetë i vlefshëm dhe i konsiderueshëm nga institucionet e arsimit
të lartë. Programet e formimit të mësuesve, të ciklit të parë dhe/ose dytë, duhet
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ta përfshĳnë dhe ta trajtojnë angazhimin e prindërve në shkollë, si në kontekstin
teorik ashtu dhe në atë praktikometodologjik, me qëllimin aftësimin e mësuesve
të rinj në zhvillimin profesional të këtĳ aspekti. Gjetjet e dhe qasjet e këtĳ studimi,
mund të shërbejnë për pasurimin e mëtejshëm të përvojës së krĳuar në sistemin
tonë arsimor, lidhur me zhvillimin profesional të mësuesve. Kërkesa për trajnime
dhe kualifikime që shprehin punonjësit mësimor, njësitë arsimore vendore dhe vetë
Ministria e Arsimit, duhet të përfshĳë edhe kërkesën për trajnime dhe kualifikime
që mundësojnë zhvillimin profesional të mësuesve për promovimin e angazhimit të
prindërve në procesin e edukimit. Gjetjet dhe përfundimet e këtĳ studimi, mund të
bëhen të njohura për forumet e prindërve në institucionet shkollore, pasi tematika që
trajtohet është plotësisht në funksion të interesit dhe të të drejtave që kanë prindërit
sot kundrejt shërbimit arsimor që ata përfitojnë. Studimi në tërësi dhe gjetjet, modeli
i propozuar i Standardeve të angazhimit të prindërve dhe rekomandimet në tërësi,
mund të jenë pjesë e mëtejshme e debateve dhe diskutimeve profesionale. Këto
debate e diskutime, do mundësojnë pasurimin e argumenteve, diversifikimin e
pikëpamjeve dhe qasjeve metodologjike, të cilat promovojnë zhvillimin efektiv të
angazhimit të prindërve në edukimin e fëmĳëve.
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Vështirësitë e jetës familjare shkaktojnë stres në punë
Ana Tato
Abstrakt
Çështja gjinore me kohën po merr një rëndësi të veçantë. Jetojmë në një botë ku gruaja dhe
burri, krĳojnë një familje, për të cilën duhet të kujdesen të dy. Çdo ditë e më shumë bindemi
se në familje gjithkush duhet të ofrojë kontributin e tĳ, brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Kur
themi brenda shtëpisë i referohemi punëve dhe kujdesit për shtëpinë dhe jashtë saj për punën
e paguar. Kjo mënyrë të jetuari ku burri dhe gruaja të kontribuojnë në të dy sferat do të ishte
idealja. Kjo mënyrë të jetuari do të ulte gjithashtu nivelin e stresit për gratë, të cilat më së
shumti kanë peshën e shtëpisë dhe punës, do të përmirësonte cilësinë e jetesës, cilësinë e
marrëdhënieve dhe dinamikave në familje, por edhe do të ndihmonte në një cilësi më të mirë
të punës me pagesë.
Targeti i zgjedhur për këtë studim jo pa qëllim është ai i mësueseve. Ato punojnë dhe ofrojnë
dĳe për breza e breza me radhë. Nëse ato ndihen të lodhura, të stresuara, kjo do të ndikojë
edhe në punën e tyre, në cilësinë e mësimdhënies. Sigurisht që pranojmë dhe ekzistencën e
tezës se: “Puna është një ilaç shumë i mirë ndaj stresit”, siç thuhet në gjuhën popullore, por
shpesh stresi dhe vështirësitë e jetës në familje mund të reflektohen dhe në ambientet e punës,
duke cënuar marrëdhëniet me kolegët, por edhe punën dhe cilësinë e saj.

Hipoteza
“Vështirësitë e jetës familjare shkaktojnë stres në punën e mësueseve të qytetit të
Lezhës.”
Duke pasur parasysh se sa diferenca ka në marrëdhëniet dhe ndarjen e punëve
brenda familjes, duke pasur parasysh se sa shumë punë ka shtëpia, duke pasur
parasysh se sa komplekse janë marrëdhëniet brenda familjes dhe se sa konflikte
mund të krĳohen, u vendos të vërtetohet nëse hipoteza: “Vështirësitë e jetës familjare
shkaktojnë stres në punën e mësueseve”, qëndron apo bie poshtë. Kurse objektivat e
studimit janë përkthyer në pyetje kërkimore si më poshtë.
Pyetja kërkimore 1: “Cila është lidhja midis faktorëve demografik dhe nivelit të
stresit te mësueset?”
Pyetja kërkimore 2: “Cila është lidhja midis faktorëve social dhe nivelit të stresit te
mësueset?”
Pyetja kërkimore 3: “Cila është lidhja midis peshës që gratë kanë në familje dhe
nivelit të stresit të punë?”
Qëllimi i studimit
Qëllimi i studimit është vërtetimi i hipotezës, nëse vështirësitë dhe pesha e familjes
shkakton stres në punë. Megjithatë që të arrihet qëllimi final, i testimit të hipotezës,
parashtrohen disa objektiva, që ndihmojnë në arritjen e qëllimit final.
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Objektivat e studimit
• Të shpjegohen lidhjet midis faktorëve demografik dhe nivelit të stresit te mësueset.
• Të shpjegohen lidhjet midis faktorëve social dhe nivelit të stresit te mësueset.
• Të shpjegohen lidhjet midis “peshës” së grave në familje dhe nivelit të stresit në
punë.
Variablat
Variabla të varur janë stresi dhe rehatia në punë. Për të zhvilluar studimin janë
përcaktuar një sërë variablash të pavarur, të cilët mendohet se ndikojnë në variablat
tona të varura. Si variabël të pavarur kemi përcaktuar moshën e mësueseve, numrin
e fëmĳëve të tyre, numrin e personave që jetojnë në familje, numrin e fëmĳëve,
gjendjen civile, profilin e shkollës, vitet e punës dhe peshën e grave në familje.
Konflikti punë – familje është i pranishëm edhe në Europë. Është arritur në
përfundimin se 1/4 e Europianëve vuan nga konflikti punë-familje. 27% e të
punësuarëve në Europë perceptojnë se kalojnë shumë kohë në punë. 28% ndjejnë se
kalojnë shumë pak kohë me familjet e tyre. Ndërsa 36% mendojnë se nuk kanë kohë
të mjaftueshme për miqtë e tyre dhe aktivitetet sociale. Ndërsa 51% besojnë se nuk
kanë kohë për të realizuar hobit e tyre dhe interesat e ndryshme.
Kjo mund të ketë edhe shumë ndikim në komunikimin dhe marrëdhëniet
organizacionale. Konflikti punë – familje është i lidhur me:
uljen e kënaqësisë në punë;
• rritjen e qarkullimit të personelit dhe mungesat e tyre;
• performancën e ulët dhe rritjen e nivelit të stresit në punë;
• dhe tentativën për t’u larguar nga puna.
Familja është një grup shoqëror i përbërë nga dy ose më shumë njerëz të lidhur
nga gjaku, martesa ose birësimi, të cilët jetojnë së bashku për periudha të gjata
kohore, kanë ekonomi të përbashkët dhe kujdesen për mirërritjen e fëmĳëve të
tyre. Lawrence Stone dallon tri faza të zhvillimit të familjes, duke iu referuar një
periudhe 300 vjeçare nga vitet 1500-1800. Faza e parë ka qënë “familja me prejardhje
të hapur”. Kjo lloj familje ngjante me familjen bërthamë sepse familja jetonte në
shtëpi relativisht të vogla, por marrëdhëniet me komunitetin i kishte mjaft të gjera.
Megjithëse ka edhe kundërshtime Stone shprehte se kjo lloj familjeje nuk kishte atë
lloj afrimiteti dhe lidhje emocionale, për të cilën ne flasim sot se ekziston në familje.
Martesat gjithashtu krĳoheshin mbi bazën e interesave të familjeve.
Më pas faza e dytë ishte ajo e familjes patriarkale të kufizuar që zgjati përreth dy
shekuj nga XVI-XVIII. Familja bërthamë në këtë periudhë u bë më e ndashme
nga komuniteti. Kjo fazë gjithashtu karakterizohet nga një rritje e dashurisë
bashkëshortore dhe prindërore. Megjithatë edhe nga vetë emri në këtë fazë u rrit
autoriteti i babait në familje.
Faza e tretë ishte ajo që përbënte familjen bërthamë të mbyllur brenda shtëpisë.
Zgjedhja e bashkëshortit në këtë fazë bëhej mbi bazën e dashurisë dhe afeksionit dhe
familja ishte e preokupuar në mirërritjen dhe edukimin e fëmĳëve. Kjo është forma
e cila ekziston ende sot.
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Modelet e familjes
Antropologët familje bërthamë, quajnë atë familje që përbëhet nga dy të rritur qe
jetojnë se bashku me fëmĳët e tyre, apo ata të birësuar. Në rastet kur bashkë me çiftin
e martuar si dhe me fëmĳët e tyre, jetojnë edhe anëtarë të tjerë, të afërm, atëherë
familja është e zgjeruar. Kjo familje përkufizohet si një grup prej tre ose edhe më
shumë brezash që jetojnë së bashku në një banesë ose shumë pranë njëri tjetrit.
Në një ndarje tjetër familjet, qofshin bërthamë apo të zgjeruara, ndahen në familje
të origjinës dhe familje e porsaformuara. Familja e origjinës quhet familja ku një
individ lind dhe familja e porsaformuar, quhet familja ku një individ hyn si i rritur
dhe brenda së cilës rritet një brez i ri fëmĳësh.
Një tjetër ndarje modelesh është dhe ndarja sipas prindërve me të cilët çifti i martuar
jeton. Nëse çifti jeton me prindërit e gruas, ose pranë tyre, atëherë martesa quhet
matrilokale. Nëse çifti jeton me ose pranë prindërve të dhëndrit atëherë ky model
quhet patrilokal.
Ndarja e fundit është ajo e cila bazohet në llojin e martesës. Ekziston familja e cila
shoqërohet nga martesa monogame, ku burri dhe gruaja janë të martuar në të njëjtën
kohë vetëm me njëri-tjetrin, si dhe familja ku martesa është poligame. Poligamia
përfshin çdo lloj martese që e lejon burrin ose gruan e martuar të kenë më shumë se
një bashkëshort njëherësh.
Historia e familjes dhe martesës në shoqërinë europiane
Para periudhës së industrializimit familjet merreshin me tokën dhe me zeje të
ndryshme. Kur vinte momenti i përzgjedhjes së partnerëvë për martesë, ata që
vendosnin ishin pronarët ose familjarët. Pronarët vendosnin sepse ishin të interesuar
për vazhdimësinë e çifligjeve të tyre. Ata të cilët kishin një gjendje jo të mirë ekonomike,
ishin të pastrehë ose nuk kishin as tokë, e kishin të ndaluar të martoheshin.
Marrëdhëniet seksuale paramartesore ishin të zakonshme dhe të domosdoshme,
pasi partnerët përpiqeshin që parneret e tyre të mbeteshin shtatëzanë, në mënyrë që
të martoheshin me to. Lidhjet erotike ekzistonin, por ato ishin pothuajse gjithmonë
jashtëmartesore. Kur partnerja mbetej shtatëzënë atëherë martoheshin. Në Europën
mesjetare kur fëmĳa 7 vjeç punonte në fermën e familjes atëherë ai vazhdonte të
jetonte me prindërit, nëse nuk punonte, dërgohej të punonte dhe jetonte në familje
të tjera.
Më pas gjërat ndryshuan. Filloi industrializimi dhe u hapën vendet e reja të punës.
Burrat dhe djemtë u larguan për të punuar nëpër fabrika dhe tashmë vendi i punës
nuk ishte më shtëpia. Ato që mbetën në shtëpi ishin gratë dhe vajzat, të cilat u
shndërruan në shtëpiake. Gratë kujdeseshin vetëm për familjet dhe burrin e tyre,
ndërsa fëmĳët filluan të ndiqnin shkollën në mënyrë të detyrueshme. Ndryshimet
që po ndodhin sot në marrëdhëniet familjare janë në një sërë drejtimesh. Së pari
privatizimi i tokës pati një ndikim të madh në përmirësimin e marrëdhënieve
familjare. Së dyti sa vjen edhe më shumë ka një prirje të madhe drejt zgjedhjes së lirë
të bashkëshortit me të cilin, do të krĳosh familjen. Së treti të drejtat e grave sa vjen
edhe zgjerohen dhe zhvillohen. Gjithashtu së fundmi edhe të drejtat e fëmĳëve janë
duke u zgjeruar.
Nëse do të flisnim për shembull për familjen britanike, ajo është monogame dhe
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martesa mbështetet mbi dashurinë dhe afeksionin e partnerëve. Për sa i përket
trashëgimisë ajo është patrilineale domethënë që prona i trashëgohet meshkujve dhe
fëmĳët marrin mbiemrin e babait. Çifti i ri i sapomartuar largohet nga prindërit dhe
jeton larg tyre. Ky model quhet edhe modeli i residencës neo-lokale pra për rrjedhojë
këto familje quhen familje bërthamë.
Evolucioni i familjes në Shqipëri
Në fazën e parë ishte mbizotëruese familja e hapur, e cila jetonte në një banesë të
vogël, por që ishte e lidhur ngushtë me farefisninë. Përzgjedhja e bashkëshortëve
nuk ishte në dorën e vetë personave që do të lidhnin martesë, por familjarët ishin
përzgjedhësit, të cilët mbronin interesat e tyre ekonomike.
Në fazën e dytë, nga shekulli i XVIII ishte mbizotëruese familja tipike patriarkale. Në
këtë fazë interesi i prindërve për mirërritjen e fëmĳëvë u rrit ndjeshëm. Megjithatë
edhe pse në këtë periudhë u bë një shkëputje nga lidhjet farefisnore në Shqipëri 4,9%
e familjeve kishin nga 11-14 anëtarë si dhe 2,3% mbi 15 anëtarë.
Faza e tretë ku mbizotëruese është familja bërthamë e mbyllur, karakterizohet nga
një numër i vogël individësh në familje që nuk ndikohet ose ndikohet shumë pak
nga lidhjet fisnore.
Funksionet kryesore të familjes
Familja është agjensia e parë dhe më e rëndësishme në proçesin e shoqërizimit.
Familja dhe shoqëria kanë norma të cilat rregullojnë sjelljet seksuale.
Familja përgjithësisht siguron vazhdimësinë e jetës dhe edukimin e mirërritjen e
fëmĳëve.
Një familje e shëndoshë mbron dhe përkrah anëtarët e saj si fizikisht, ashtu edhe
financiarisht dhe emocionalisht nga lindja e deri në vdekje.
Këto janë katër funksione të rëndësishme që familja pra burri dhe gruaja, mbi të
gjitha duhet të përmbushin në jetën e tyre familjare. Për të përmbushur këto qëllime
nevojitet pjesëmarrja dhe kontributi aktiv i të dy partnerëve dhe nuk mund t’i lihet
e gjitha pesha gruas.
Punësimi
Punësimi ose një punë është veprimtaria që kryhet në këmbim të një rroge ose
pagese të rregullt. Puna është e ndarë në një numër të pamasë zanatesh që kërkojnë
specializim të njerëzve. Edhe në shoqëritë e mëdha tradicionale kishte jo më shumë se
njëzet zanate. Megjithatë krahas punësimit ekziston dhe puna pa pagesë e zhvilluar
në shtëpi, e cila për vite me rradhë është injoruar. Është llogaritur që punët e shtëpisë
janë shumë të rëndësishme për ekonominë e një vendi pasi përbëjnë 1/3 e prodhimit
të përgjithshëm vjetor të një vendi.
Ndikimi në familje i punësimit të grave
Me punësimin e grave dhe pavarësinë e tyre ekonomike, diçka ndyshoi, por jo
mjaftueshëm. Megjithatë shumë gra edhe pse të punësuara, konsiderojnë rrogën e
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bashkëshortit si rrogën që sjell të ardhurat kryesore në familje.
Një studim i Elston në Britani studioi çifte të cilët ishin të dy mjekë. Rezultati tregoi
se burrat kryenin shumë pak orë punë në shtëpi në krahasim me gratë. Vetëm 1% e
burrave shkonin rregullisht për të bërë pazarin, gatuanin dhe pastronin.
Në një studim tjetër në Britani, njërëzve të ndryshëm iu kërkua që të mbanin një ditar
me detaje për veprimtaritë qe do të zhvillonin gjatë 1 jave. Rezultatet treguan se gratë
kishin një peshë dyfishe, pra punën në familje dhe punën jashtë saj. Megjithatë këto
ishin rezultatet e vitit 1970 pasi në fund të studimit, në 1980 u konstatua se burrat sa
po vinte dhe po përfshiheshin akoma më shumë në punët e shtëpisë.
Përse është e rëndësishme qenia në punë?
Janë një sërë arsyesh të cilat dëshmojnë rëndësinë e të qenurit në punë:
• Paraja, pa të cilën do të ishte shumë e vështirë përballimi i jetës.
• Niveli i veprimtarisë është një tjetër aspekt me anë të të cilit njeriu ushtron
shprehitë dhe aftësitë e veta dhe kështu ndjehet i plotësuar.
• Variacioni është aspekti i tretë, pasi mjedisi i punës ofron mjedise të ndryshme
nga ai shtëpiak.
• Struktura kohore është një ndër aspektet, pasi kur je i punësuar koha duhet
programuar, ecën sipas veprimtarisë, mbushet dhe realizohet dhe kështu njeriu
nuk ndjen mërzitje apo zbrazëti gjatë ditës.
• Kontaktet sociale zhvillohen dhe shtohen në mjedisin e punës. Krĳohen jo vetëm
njohje dhe kontakte, por edhe miqësi të reja.
• Identiteti personal është më i qëndrueshëm kur je i punësuar.
Legjislacioni mbi punën dhe familjen
E drejta për një jetë familjare normale
Neni 53 i Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë:
Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje.
Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit.
Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj.
Familja është një dukuri komplekse dhe njëkohësisht celula bazë e shoqërisë.
Për këtë arsye kushtetuta sanksionon jo vetëm të drejtën për tu martuar dhe për
të krĳuar familje, por edhe i vendos nën një mbrojtje të veçantë. Familja gëzon një
mbrojtje të veçantë pavarësisht nga mënyra sesi ajo është krĳuar. Megjithatë në nenet
e kushtetutës që rregullojnë familjen, nuk përcakohet barazia midis bashkëshortëve,
si në disa kushtetuta të tjera. Kjo barazi shprehet në mënyrë të përgjithshme në nenin
18 të kushtetutës, ku shprehet se të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
Neni 53 përmbush disa nga të drejtat më të rëndësishme për të pasur një jetë familjare
normale si e drejta për të krĳuar familje, e drejta për të jetuar në të, e drejta për të
respektuar barazinë bashkëshortore si dhe mbrojtja e posatshme e fëmĳëve.
Neni 3 i Kodit të Familjes dhe legjislacionit për birësimet i Republikës së
Shqipërisë:
Prindërit kanë detyrë dhe të drejtë të kujdesen për mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien,
edukimin dhe arsimimin e fëmĳëve të lindur nga martesa ose jashtë martese.
Shteti dhe shoqëria duhet t’u ofrojnë familjeve mbështetjen e nevojshme për të
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mbajtur në gjirin e tyre fëmĳët, për të parandaluar keqtrajtimin dhe braktisjen e tyre,
si dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë e familjes.
E drejta për punë
Kushtetuta e vendit tonë i njeh gjithkujt të drejtën për të fituar mjetet e veta e të
jetesës me punë të ligjshme, të cilën personi e zgjedh dhe e pranon vetë. Ndaj në
këtë kontekst aprovohet liria për të zgjedhur profesionin, vendin e punës si dhe
kualifikimin profesional.
Në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë.
Ndalimi i Diskriminimit
Neni 9
(Ndryshuar me ligjin nr. 8085, datë 13.3.1996)
Ndalohet çdo lloj diskriminimi në fushën e marrjes në punë dhe profesionit.
Me diskriminim kuptohet çdo dallim, përjashtim ose parapëlqim që bazohet në
racë, ngjyrë, seks, moshë, fe, bindje politike, origjinë kombëtare, origjinë shoqërore,
lidhje familjare, të meta fizike ose mendore që cënon të drejtën e individit për të
qenë i barabartë në punësim dhe trajtim. Dallimet, përjashtimet ose parapëlqimet
që kërkohen për një vend pune të caktuar nuk konsiderohen si diskriminime. Masat
e veçanta mbrojtëse për punëmarrësit të parashikuara nga ky kod me vendim të
Këshillit të Ministrave ose me kontrata kolektive nuk quhen diskriminime.
Me punësim dhe profesion kuptohet orientimi dhe formimi profesional, zënia
në punë dhe në profesione të ndryshme, si dhe kushtet e punësimit që lidhen me
shpërndarjen e punës, kryerjen e saj, shpërblimin, ndihmën shoqërore, disiplinën
ose përfundimin e kontratës së punës.
Çfarë thuhej për punën?
Fjalët e urta japin një pasqyrë të vetë realitetit, të normave apo qëndrimeve në të
cilat ne jetojmë. Me poshtë janë të renditura disa fjalë të urta për punën, të cilat
më së shumti punën jashtë shtëpisë ua atribuojnë burrave. Fjalët e urta shoqërohen
përkrahë edhe me zonën së cilës i përkasin.
Burrin e mirë, e ban puna. (Veri)
Burri në shtëpi, si dreqi në xhami. (Elbasan)
Burri në shtëpi, si kërcu i zi. (Shkodër)
Druri nga pemët, burri nga punët. (Jug)
Hekuri sa punohet, aq zbukurohet. (Vlorë)
Disa nga thëniet e mëposhtme i referohen atributeve të grave
Fuqizimi i grave, është fuqizimi i të gjithë njerëzimit! (Thirrja e Pekinit)
Gruaja zbut gjuhën dhe shpirtin e njeriut. (Shoqata “Gruaja, zemra e Kombit”)
Gratë kanë një mendje pjellore të pabesueshme: mbi rrënojat e planeve që
shëmben, ato ngrenë menjëherë plane të reja. (Grin)
Zemra e nënës, është shkolla e fëmĳës. (Thënie amerikane)
Në cilën anë të luftës sheh gratë që kanë rrokur armët, mos dysho në të
drejtën që ka kjo anë, sepse gruaja nuk i hap armët pa qenë gjendja e padurueshme.
(S. Frashëri)
Shih botën me syrin e gruas. (Thirrja që koha i bën shoqërisë shqiptare)
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Koncepte të çështjes gjinore
Përkatësia gjinore: i referohet atributeve shoqërore që mësohen ose përftohen gjatë
socializimit si një anëtar i një komuniteti të caktuar. Ngaqë keto atribute janë sjellje të
mësuara, ato mund dhe vërtet të ndryshojnë me kalimin e kohës. Përkatësia gjinore
i referohet atributeve të dhëna nga shoqëria, roleve, veprimtarive, përgjegjësive dhe
nevojave që lidhen me të qenit burra dhe gra në një shoqëri të caktuar, dhe si një
anëtar i një komuniteti specifik brenda asaj shoqërie.
Marrëdhëniet gjinore u referohen marrëdhënieve të pushtetit mes burrave dhe grave,
të cilat shfaqen në një sërë praktikash, idesh, manifestimesh, përfshirë këtu ndarjen
e punës, rolet dhe burimet mes burrave dhe grave, caktimin e aftësive, qëndrimeve,
dëshirave, tipareve të personalitetit, modeleve të sjelljes të ndryshme, të burrave
dhe grave. Marrëdhëniet gjinore janë në të njëjtën kohë marrëdhënie bashkëpunimi,
lidhjeje dhe mbështetjeje të ndërsjelltë, si dhe marrëdhënie konflikti, veçimi,
konkurrence, dallimi dhe pabarazie. Marrëdhëniet gjinore merren me mënyrën se si
është shpërndarë pushteti midis sekseve.
Ndarja gjinore e punës: Në të gjitha shoqëritë, detyrat dhe përgjegjësit ndërmerren
në mënyrë tipike ose nga burrat ose nga gratë. Ky caktim veprimtarish mbi bazë të
seksit njihet si ndarja seksuale apo gjinore e punës.
Roli riprodhues: përfshin- riprodhim biologjik dhe social. Riprodhimi biologjik i
referohet lindjes së qenieve të reja njerëzore, një aktivitet të cilin vetëm gratë mund ta
kryejnë. Riprodhimi social i referohet gjithë aktiviteteve të përkujdesjes së nevojshme
për të siguruar mbĳetesën dhe vazhdimësinë njerëzore. Kujdesi për fëmĳët, gatimi,
ushqimi, larja, pastrimi, ushqimi me gji dhe aktivitete të tjera shtëpiake futen në
këtë kategori. Megjithëse ato janë të nevojshme për mbĳetesën njerëzore, nuk
konsiderohen as punë, as aktivitet ekonomik, dhe si të tilla janë të padukshme, të
panjohura dhe të papaguara. Puna riprodhuese kryhet kryesisht nga gratë dhe vajzat.
Barazia gjinore: ky është një parim, sipas të cilit të gjitha qeniet njerëzore, pa dallim
race, seksi, bindjeje fetare, niveli social-kulturor apo status politik, duhet të kenë të
drejta ligjore të barabarta.
Nevojat gjinore: dallojnë në përgjithësi për shkak se ato dalin nga rolet gjinore,
ndarja gjinore e punës dhe nga ndërlikimet e vazhdueshme që vĳnë prej mungesës
së aksesit ndaj burimeve dhe nga marrëdhëniet e pabarabarta të pushtetit. Për shkak
se kanë role të ndryshme në shoqëri, gratë dhe burrat kanë nevoja të ndryshme.
Është mjaft e nevojshme dhe e rëndësishmë të dallojmë dy lloje nevojash: nevojat
gjinore praktike dhe interesat gjinore strategjike.
Nevojat gjinore praktike: janë nevojat që gratë i identifikojnë lehtë meqënëse lidhen
me jetën e përditshme. Gratë mund të identifikojnë nevojën për ujë të pĳshëm,
ushqimin, kujdesin shëndetësor, të ardhurat në para, si nevoja të menjëhershme që
ato duhet t’i përmbushin. Plotësimi i nevojave gjinore praktike të grave është me
rëndësi qendrore për të përmirësuar kushtet e jetesës, por në vetvete nuk ndryshon
pozitën mbizotëruese në disavantzh (të dytësuar) të grave.
Interesat gjinore strategjike: janë ato nevoja që gratë i identifikojnë për shkak të
pozitës së tyre të pafavorshme në shoqërinë e tyre. Ato lidhen me çështje të pushtetit
dhe kontrollit si dhe të ndarjes gjinore të punës.
Interesat gjinore strategjike mund të përfshĳnë ndryshimet në ndarjen gjinore
të punës, të drejtat ligjore, dhënia fund dhunës shtëpiake, paga të barabarta dhe
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kontrolli i grave mbi trupin e tyre. Ato nuk identifikohen po aq lehtë prej grave
sa edhe interesat/nevojat e tyre praktike, ndaj, mund të kenë nevojë për mundësi
specifike për ta bërë këtë.
Stresi
Stresi përfshin kërcënimet ndaj mirëqenies sonë, presionet dhe ndryshime të tjera të
cilat kërkojnë që ne të përshtatemi në situata të reja. Stresi mund të shkaktohet si nga
ngarkesa psikologjike, ashtu edhe nga ajo fizike. Vetë stresi ndahet në dy grupe, në
eustres dhe në distres. Eustresi vjen si pasojë e ngjarjeve të këndshme, kurse distresi
vjen nga eksperiencat apo ngjarjet e pakëndshme dhe cilësohet si i dëmshëm dhe i
pakëndshëm.
Richard Lazarus dhe të tjerë shprehin se shqetësimet e jetës së përditshme shkaktojnë
më shumë stres sesa mund të shkaktojnë stres ngjarje të mëdha. Si shqetësime të
përditshme ata përcaktuan, drejtimin e automjeteve sidomos në trafik, presionin
e kohës, probleme të lidhura me komunikimin, gatimin, vendimet, probleme
financiare, probleme në vendin e punës etj. Si shkaqe madhore psikologjike të stresit
janë përcaktuar presioni, konflikti dhe frustracioni. Presioni ndodh në përpjekje e
sipër për të përmbushur qëllimet që i kemi vënë vetes, apo na kanë vënë të tjerët.
Konflikti ndodh në rastet kur kërkesat apo dëshirat që kemi, janë në kontraditë me
njëra-tjetrën. Frustracioni ndodh atëherë kur pengohemi në arritjen e një qëllimi.
Punët në familje, jashtë saj dhe shërbimet që ofrohen për fëmĳët
Në bazë të studimeve të ndryshme numri i grave të punësuara, por që kanë fëmĳë
nën moshën 12 vjeçare, është shumë më i vogël sesa numri i grave të punësuara të
së njëjtës moshë, por që nuk kanë fëmĳë nën 12 vjeç. Kur flitet më pas për burrat,
këto shifra nuk vlejnë. Shifrat flasin se kur burrat kanë fëmĳë të vegjël, kanë një
nivel më të lartë punësimi krahasuar me burrat e tjerë. Megjithatë një faktor ndikues
dhe ndihmues për punësimin e grave është funksionimi optimal i kopshteve, apo
çerdheve për fëmĳët. Aspekti negativ është se shumë nga këto shërbime ofrohen në
kohë të pjesshme dhe kjo nuk i krĳon mundësinë grave që të punësohen në punë me
kohë të plotë, por vetëm me kohë të pjesshme. Puna me kohë të pjesshme, kujdesi
për fëmĳët si dhe punët e shtëpisë përbëjnë një “peshë” të madhe për gratë dhe një
pengesë për tu rritur profesionalisht.
Studime të zhvilluara në kontekstin shqiptar
Një studim i vitit 2008 është zhvilluar për përkujdesjen si një punë e papaguar. Në
këtë studim në të cilin janë përfshirë burra edhe gra, përmes mbajtjes së ditarëve
si dhe fokus grupeve janë bërë zbulime interesante. Studimi ka përfshirë 10 qytete
të Shqipërisë. Në bazë të këtĳ studimi ka rezultuar se gratë ende mbajnë peshën
kryesore të angazhimeve të jetës familjare që nga gatimi, nga punët e shtëpisë edhe
deri te pazari. Madje ato përkujdesen edhe për familjarët e tyre. Qofshin këta familjarë
fëmĳë, të rritur apo edhe të moshuar. Mungesa e institucioneve funksionale sasiore
dhe cilësore të kujdesit për fëmĳë dhe të moshuar bën që gratë të ngarkohen së
tepërmi në punën e papaguar në familje. Kurse burrat kanë ende rol vendimmarrës
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në familje si dhe menaxhojnë buxhetin. Një tjetër konstatim i këtĳ studimi ishte se
gratë kanë shumë pak kohë të lirë dhe atë pak kohë të lirë e kalojnë në shtëpinë e tyre
duke ndjekur programacionin në televizor, ose duke pirë kafe me shoqet. Një fakt
që vihet është edhe mungesa e pjesëmarrjes civile dhe sociale. Kjo më pas ka efektin
e saj negativ sepse duke mos u angazhuar në komunitet nuk kanë mundësinë as të
jenë të informuara për mundësitë që iu ofrohen. Një fakt rëndues për jetën e grave
është edhe mungesa e energjisë apo e ujit të rrjedhshëm në 24 orë. Kjo i detyron ato
të gjejnë me domosdoshmëri mundësinë dhe kohën për tu përshtatur me oraret e
vendosura nga kompania energjitike apo e ujit të pĳshëm. Si përfundim në bazë
të studimit rezulton se shteti ka akoma mangësi në ofrimin e lehtësirave për gratë.
Gjithashtu sa më shumë fëmĳë të ketë një grua aq më të vështirë e ka të përballojë
punën e papaguar në shtëpi si dhe punën me pagesë jashtë saj.
Një tjetër studim i vitit 2000 është ai i realizuar nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra”
në Vlorë. Në këtë studim u përfshinë bashkitë e Vlorës, Orikumit, Selenicës dhe
Himarës. Pjesëmarrëse ishin 1100 gra dhe vajza të grupmoshave 18-25, 26-35, 3645 dhe 46-55 vjeç. Niveli arsimor i tyre varionte nga 8 vjeçar, i mesëm dhe deri në
arsimin e lartë. Nga rezultatet e përgjigjeve të tyre, rezultoi se pjesa më e madhe rreth
63% mendonin se roli i grave në komunitet është sekondar, kurse 23% mendonin se
roli i tyre është i injoruar. Ndërkohë një pjesë fare e vogël mendonin se primar ose të
barabartë me burrin në shoqëri. Ajo që vihet re është se në familje gruas i jepet një rol
primar dhe i lihet asaj përgjegjësia e kujdesjes dhe edukimit të fëmĳëve, në familje
dhe i jepet një rol sekondar jashtë shtëpisë. Gjithashtu roli primar i tyre në familje
qëndron vetëm në kryerjen e punëve të shtëpisë, pazarit, gatimit dhe edukimit të
fëmĳëve, sepse rolin vendimmarrës e kryen bashkëshorti.
Një tjetër rezultat i këtĳ kërkimi është edhe fakti se rreth 62% e grave që morrën
pjesë në këtë studim ia atribuonin papunësinë e tyre mungesës së drejtëpërdrejtë
të vendeve të punës. Megjithatë pjesa tjetër e shikonte si rezultat të ngacmimeve
seksuale, mungesës së profesionalizmit të tyre, si dhe të imponuar nga bashkëshorti.
Të pyetura në këtë studim edhe për dhunën e ushtruar në familje ato ia atribuonin këtë
dhunë vështirësive ekonomike mbi gjithë arsyet e tjera. Vështirësitë ekonomike ishin
shkaku më madhor i ushtrimit të dhunës. Megjithatë si arsye të tjera përmendeshin
edhe problemet me alkoolin, mungesa e kulturës dhe marrëdhëniet prind-fëmĳë.
Edhe pse i hershëm një studim i vitit 1996 jep një tablo të gjendjes familjare në
shtëpi. Studimi është i fokusuar jashtë rajonit të Tiranës. Në bazë të përfundimeve të
studimit rezulton se një familje tipike shqiptare ka kryefamiljar një individ të moshës
50 vjeç, kurse familja mesatare ka 6 anëtarë, dy prej të cilëve janë fëmĳë. Një familje
tipike ka gjithashtu më pak se dy individ të punësuar. Në bazë të përfundimeve
të studimit rezultoi se shpeshtësia e sëmundjeve kronike rritet me rritjen e moshës
së individit. Përfundimet e studimit gjithashtu tregojnë se shpenzimet për ushqim
zënë më tepër se gjysmën e të gjitha shpenzimeve familjare. Pjesa tjetër e madhe e
shpenzimeve mbulon qeranë dhe cetëm 3.4% e shpenzimeve totale shpenzohen për
shëndetin. Shpenzimet për orendi shtëpiake apo veshje të cilat përbëjnë luksin në
këto kushte zënë më pak se 5%. Pra shqiptarëve iu duhet të luftojnë për tu ushqyer
dhe mbĳetuar.
Një tjetër studim interesant është ai i realizuar përmes 524 intervistave me grupe grash
të punësuara dhe të papuna. Ky studim është realizuar në 2003-2004 dhe përfshin
rrethin e Tiranës së bashku me zonën urbane, periferinë dhe zonën rurale. Subjekte
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të studimit kanë qenë gratë e punësuara në sektorët publik dhe jopublik, gratë e
vetëpunësuara, gratë e papuna të rregjistruara në Zyrën e Punës dhe që përfitonin
asistencë sociale. Qëllimi i studimit ishte pasqyrimi i aspekteve të ndryshme të jetës
familjare, sociale dhe profesionale të gruas janë përdorur rreth 25 tregues. Në studim
kanë marrë pjesë edhe 35 burra. Ajo që u zbulua nga ky studim së pari ishte fakti
se përbërja familjare është një tregues i rëndësishëm që përcakton statusin social të
gruas në shoqëri. Gjithashtu edhe statusi i punësimit të gruas ndikon në këtë tregues.
Gratë e martuara kanë një pozicion më të favorshëm në shoqëri se ato kryefamiljare,
gjë që ia jep mbështetja e bashkëshortit dhe familjes së tĳ. Një tjetër zbulim i studimit
ishte se gratë e dypunësuara i përkasin në pjesën më të madhe fushës së arsimit dhe
shëndetësisë, në të cilën kryejnë të njëjtin profesion si në punën e parë. Të pyetura më
pas se sa orë në ditë i kushtonin vëmendje detyrimeve familjare, pjesa më e madhe e
tyre rreth 46% i janë përgjigjur 4-6 orë. Një pjesë tjetër e konsiderueshme rreth 33%
prej tyre mbi 6 orë, kurse pjesa tjetër 1-3 orë. Megjithatë koha mesatare e angazhimit
në detyrimet familjare për gratë e punësuara në sektorin publik ishte 3.8 orë në ditë.
Një fakt tjetër i rëndësishëm është edhe ndryshimi i pozitës së gruas së punësuar.
Sipas këtĳ studimi pozita e gruas në familje ndryshon me punësimin e saj. Gratë
që janë të punësuara ndihmohen në kryerjen e punëve të shtëpisë nga bashkëshorti
dhe prindërit e tyre. Për shembull 32% ndihmoheshin nga prindërit dhe 35% nga
bashkëshorti. 3% ndihmoheshin nga një punëtore e punësuar. Pjesa tjetër ndihmohej
edhe nga fëmĳët. Pozicioni lidhur me përgjegjësitë familjare është i pjesshëm.
Dmth ato mbajnë dhe nuk mbajnë përgjegjësinë kryesore në familje. Ato shprehin
pakënaqësi lidhur me plotësimin e detyrimeve familjare. Punët që ato kryejnë në
shtëpi janë të ndryshme që nga pastrimi i shtëpisë, gatimi, larja, hekurosja, kujdesi
për fëmĳët, pazari si dhe së fundmi argëtimi me familjen. Për gratë e punësuara
kujdesi për fëmĳët dhe argëtimi me familjen janë detyrimet, të cilave ato i kushtojnë
më tepër rëndësi. Për sa i përket grave të divorcuara 71% prej tyre pranojnë se i rrisin
fëmĳët të vetme pa kontributin e babait të fëmĳ/ës/ëve të tyre.
Diskutimi i të dhënave
Si fillim do të bëjmë një pëmbledhje të rezultateve demografike të përftuara për të
dhënë një tablo të plotë të karakteristikave të pjesëmarrëseve në studim.
Gjysma e mësueseve i përkisnin grupmoshës nga 31-50 vjeç. Gati 27% i përkisnin
grupmoshës 21-30 vjeç dhe vetëm 13% i përkisnin grupmoshës 51-60 vjeç. Pra kishte
një shpërndarje të të gjitha moshave, pavarësisht numrit të tyre. Përsa i përket
gjendjes civile 35% e mësueseve ishin beqare, 53% ishin të martuara, 12% ishin të
divorcuara dhe asnjë mësuese nuk ishte e ve. Pra më shumë se gjysma e mësueseve
ishin të martuara që do të thotë se kishin krĳuar familjen e tyre, ndoshta kishin lindur
edhe fëmĳë dhe kështu automatikisht do të ndërmerrnin edhe rolin e përkujdesëses.
Përsa i përket viteve të punës ishte një shpërndarje gati e barabartë e tyre pothuajse
për secilën kategori nga 30%. Pra 30% kishin 1-10 vite punë, 30% 11-20 vite punë,
30% kishin 21-30 vite punë dhe 31-40 vite punë kishin vetëm 9% e mësueseve.
Gati 65% e mësueseve kishin fëmĳë dhe 35% e tyre nuk kishin akoma fëmĳë. 35%
e subjekteve kishin 2 fëmĳë. Kjo ishte edhe përqindja më e lartë në këtë kategori.
Më pas 11% kishin vetëm një fëmĳë dhe 19% kishin tre fëmĳë. Numri i anëtarëve
në familje është një ndikues i rëndësishëm për faktin se sa e ngarkuar do të jetë një
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grua në familje e sidomos në kontekstin shqiptar, e sidomos në qytetet e vogla. Një
përqindje fare e vogël vetëm 0.7% e mësueseve kishin një familje që përbëhej nga
1-2 individ. Gjithashtu një përqindje e vogël vetëm 4.7% kishin një familje me më
shumë se gjashtë persona. 44% e subjekteve kishin një familje me 3-4 anëtarë dhe
50.7% kishin një familje me 5-6 anëtarë. Pra nga sa shikojmë nga rezultatet pjesa më
e madhe e mësueseve i përkisnin moshës 31-50 vjeç, të martuara, me 2 fëmĳë dhe
jetonin në familje me 3-6 individ.
Pyetja kërkimore 1: “Cila është lidhja midis faktorëve demografik dhe nivelit të
stresit te mësueset?”
Do t`i marrim me rradhë faktorët demografik për të parë ndikim që mund të kenë ata
si te niveli i stresit ashtu edhe te rehatia në punë apo te pesha në familje. Pasi pesha
në familje dhe rehatia në punë janë të lidhura me nivelin e stresit. Të gjitha mësueset
pavarësisht grupmoshave kanë pranuar se janë ato përgjegjëset kryesore për punët
e shtëpisë. Kjo dukuri është e pranuar edhe nga studime në nivel Europian duke
vërtetuar edhe njëherë se gratë janë përgjegjëset kryesore jo vetëm për fëmĳët e tyre,
por edhe për tu përkujdesur për familjarë të tjerë që mund të jenë të sëmurë apo të
kenë disa nevoja specifike. Gratë e martuara kanë pranuar në 30% të tyre se janë
gjithmonë përgjegjëse për zgjidhjen e problemeve në familje. Kështu gratë e martuara
ndoshta e ndajnë me bashkëshortët e tyre përgjegjësinë për të zgjidhur probleme të
ndryshme dhe mund të ndihen më të lehtësuara në këtë aspekt. Te moshat e reja 2130 vjeçare lodhja në familje ndikon edhe në marrëdhënien dhe punën me nxënësit,
ndërkohë në moshat më të mëdha duket se ndikon më rrallë. Kjo ndoshta për hir të
eksperiencës. Sa më të mëdhaja në moshë mësueset, aq më shumë eksperiencë pune
kanë dhe kështu ndoshta lodhja në familje sado e madhe të jetë ato arrĳnë më mirë të
jenë objektive në punën e tyre dhe të ndajnë jetën familjare nga ajo profesionale dhe
të mos pushtohen nga stresi. Nënat që kishin nga një fëmĳë kanë zgjedhur në 100%
të tyre se ndonjëherë është e vështirë të menaxhohet puna në familje dhe puna jashtë
saj. Pastaj sigurisht që nënat me dy fëmĳë dhe sidomos me tre fëmĳë e kanë zgjedhur
alternativën ndonjëherë dhe gjithmonë në një përqindje shumë më të lartë sesa ato
që s`kanë fëmĳë apo që kanë vetëm një.
Sa ndikon mosha te niveli i stresit? Ekziston një lidhje negative e dobët midis moshës
dhe nivelit të stresit me koefiçient (-0.195). Përqindja më e madhe e 21-30 vjeçareve
(55%), kanë zgjedhur si përgjigje “shpesh”. Përqindja më e madhe e grupmoshës
31-40 vjeçare (58%) kanë zgjedhur alternativën “asnjëherë”. Përqindja më e madhe
(76%) e grupmoshës 41-50 vjeçare kanë zgjedhur alternativën “pothuajse kurrë”.
Ndërsa përqindja më e madhe ajo e grupmoshës 51-60 vjeçare me (65%), kanë
zgjedhur alternativën “kurrë”. Kështu kuptojmë se me rritjen e moshës, niveli i
stresit apo shenjat e nervozizmit, janë ulur. Kjo mund të lidhet me faktin se me rritjen
e moshës njeriu përmbushet, plotësohet dhe zgjidh një pjesë të mirë të problemeve të
së ardhmes së vetë. Mësueset më të reja në moshë kanë fëmĳë më të vegjël në moshë
dhe kështu kanë më shumë ngarkesë në shtëpi. Ndërkohë mësueset më të mëdhaja
në moshë kanë fëmĳë më të rritur që shumicën e gjërave janë të aftë ta realizojnë vetë
si për përkujdesjen ashtu edhe për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.
Pyetja kërkimore 2: “Cila është lidhja midis faktorëve social dhe nivelit të stresit te
mësueset?”
Përqindja më e madhe e mësueseve beqare (67%) kanë zgjedhur alternativën
“shpesh”. 48 % e të martuarave kanë zgjedhur alternativën “pothuajse kurrë”.
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Ndërsa 100% e të divorcuarave kanë zgjedhur alternativën shumë shpesh për pyetjen
“Në muajin e fundit, sa shpesh jeni ndjerë nervoze dhe e stresuar?”. Rezultatet e mësipërme
vërtetojnë fare mirë edhe njëherë faktin që studime të shumta shprehin se vajzat e
pamartuara përjetojnë nivele më të larta të stresit apo edhe të depresionit sesa vajzat dhe
gratë e martuara. Kjo dukuri mund të ketë lidhje me faktin se çdo vështirësi apo problem
sado të vogël gratë e martuara e ndajnë dhe e diskutojnë me bashkëshortin dhe ai bëhet
një suport i fuqishëm për to, duke qenë aty dhe duke i dëgjuar. Ndërkohë në vajzat
beqare problemet mbeten individuale dhe ato nuk kanë një partner me të cilin të ndajnë
shqetësimet e përditshmërisë. Përsa i përket stresit dhe viteve të punës ekziston një lidhje
negative e dobët me koefiçient (-0.123), që do të thotë se me rritjen e viteve të punës, ulet
niveli i stresit. Një lidhje tjetër e dobët negative me koefiçient (-0.2) ekziston edhe midis
stresit dhe të qenurit nënë. Kjo do të thotë se ato që janë nëna përjetojnë nivele më të
larta të stresit sesa ato që nuk janë akoma nëna. Me koefiçient (0.154) ekziston një lidhje
e dobët midis stresit dhe të punuarit në shkollë 9 vjeçare apo të mesme. Ky koefiçient
tregon se mësueset që punojnë në gjimnaze përjetojnë nivele më të larta të stresit sesa
mësueset që punojnë më nxënës të shkollave 9 vjeçare. Nxënësit e shkollave 9 vjeçare
e shikojnë mësuesin si një totem. Fjala e mësuesit është ligj dhe në këtë moshë fëmĳët
përgjithësisht e adhurojnë figurën e mësuesit. Jo rrallë herë fëmĳët hakërrehen kundrejt
prindërve për këshilla të cilat nuk korrespondojnë me ato të mësueseve. Ndërkohë që
njohuritë e nxënësve rriten me kalimin e viteve pasi ky është edhe misioni i mësuesit
dhe në gjimnaz ata janë më skeptik ndaj fjalës së mësuesit shpesh herë dëgjojnë mësimin
edhe për të qenë kritik dhe kështu mësuesi është mbi një presion më të madh. Megjithatë
në nivel të përgjithshëm 74% e mësueseve kanë qenë të stresuara pavarësisht nëse kanë
qenë ndonjëherë, shpesh apo shumë shpesh të tilla.
Pyetja kërkimore 3: “Cila është lidhja midis peshës që gratë kanë në familje dhe
nivelit të stresit të punë?”
Niveli i stresit dhe shkalla e peshës në familje kanë një korrelacion te moderuar
(0.653) midis tyre që do të thotë ato që kanë më shumë peshë në familje përjetojnë
edhe nivele stresi më të larta. Ky koefiçient i jep edhe përgjigje pyetjes kërkimore të
tretë. Sigurisht që gratë që kanë më tepër ngarkesë në familje duke nisur nga punët
e shtëpisë, përkujdesja për fëmĳët, familjarët, apo siç flasin edhe studime të tjera,
përkujdesen edhe për prindërit e tyre (brezi sanduiç), do të përjetojnë nivele më
të larta të stresit. Kjo jo vetëm për shkak të lodhjes më të madhe fizike, por edhe
për shkak të lodhjes psikologjike. Këto gra përkujdesëse nuk i lodh vetëm fakti i të
mbajturit të peshës në familje, por ato i lodh edhe fakti i të menduarit për familjen
edhe në vendin e punës. Ndërsa niveli i stresit me rehatinë në punë kanë një lidhje
të fortë me (0.777) duke dëshmuar dhe vërtetuar se parehatia në punë e rrit nivelin
e stresit. Pesha në familje dhe parehatia në punë lidhen me një lidhje të fortë me
koefiçient (0.723) që do të thotë se me rritjen e peshës në familje rritet edhe parehatia
në punë. Koefiçientët e mësipërm duke qenë edhe koefiçientë të fortë vërtetojnë në
këtë mënyrë edhe hipotezën e këtĳ studimi se pesha e madhe dhe vështirësitë në
familje sjellin parehati në punë dhe rrisin nivelin e stresit te mësueset.
Përfundime
• Gjysma e mësueseve i përkisnin grupmoshës nga 31-50 vjeç.
• Përsa i përket gjendjes civile 35% e mësueseve ishin beqare, 53% ishin të martuara.
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• 30% kishin 1-10 vite punë, 30% 11-20 vite punë, 30% kishin 21-30 vite punë dhe
31-40 vite punë kishin vetëm 9% e mësueseve.
• Gati 65% e mësueseve kishin fëmĳë dhe 35% e tyre nuk kishin akoma fëmĳë.
• 35% e subjekteve kishin 2 fëmĳë.
• 11% kishin vetëm një fëmĳë dhe 19% kishin tre fëmĳë.
• 44% e subjekteve kishin një familje me 3-4 anëtarë dhe 50.7% kishin një familje me
5-6 anëtarë.
• Pjesa më e madhe e mësueseve i përkisnin moshës 31-50 vjeç, të martuara, me 2
fëmĳë dhe jetonin në familje me 3-6 individ.
• Të gjitha mësueset pavarësisht grupmoshave kanë pranuar se janë ato përgjegjëset
kryesore për punët e shtëpisë.
• Vajzat e reja në 68% të tyre kanë pranuar se janë shpesh përgjegjëse për zgjidhjen
e problemeve në familje.
• Gratë e martuara kanë pranuar në 30% të tyre se janë gjithmonë përgjegjëse për
zgjidhjen e problemeve në familje.
• Te moshat e reja 21-30 vjeçare lodhja në familje ndikon edhe në marrëdhënien dhe
punën me nxënësit, ndërkohë në moshat më të mëdha duket se ndikon më rrallë.
• Nënat që kishin nga një fëmĳë kanë zgjedhur në 100% të tyre se ndonjëherë është
e vështirë të menaxhohet puna në familje dhe puna jashtë saj.
• Nënat me dy fëmĳë dhe sidomos me tre fëmĳë e kanë zgjedhur alternativën
ndonjëherë dhe gjithmonë në një përqindje shumë më të lartë sesa ato që skanë
fëmĳë apo që kanë vetëm një, për përballimin e punës në familje dhe jashtë saj.
• Ekziston një lidhje negative e dobët midis moshës dhe nivelit të stresit me
koefiçient (-0.195).
• Me rritjen e moshës, niveli i stresit apo shenjat e nervozizmit, janë ulur.
• Vajzat e pamartuara përjetojnë nivele më të larta të stresit sesa vajzat dhe gratë e
martuara.
• Me rritjen e viteve të punës, ulet niveli i stresit.
• Mësueset që punojnë në gjimnaze përjetojnë nivele më të larta të stresit sesa
mësueset që punojnë më nxënës të shkollave 9 vjeçare.
• 74% e mësueseve kanë qenë të stresuara pavarësisht nëse kanë qenë ndonjëherë,
shpesh apo shumë shpesh të tilla.
• Niveli i stresit dhe shkalla e peshës në familje kanë një korrelacion te moderuar
(0.653) midis tyre që do të thotë ato që kanë më shumë peshë në familje përjetojnë
edhe nivele stresi më të larta.
• Ndërsa niveli i stresit me rehatinë në punë kanë një lidhje të fortë me (0.777) duke
dëshmuar dhe vërtetuar se parehatia në punë e rrit nivelin e stresit.
• Pesha në familje dhe parehatia në punë lidhen me një lidhje të fortë me koefiçient
(0.723) që do të thotë se me rritjen e peshës në familje rritet edhe parehatia në
punë.
Rekomandime
Duke mos kërkuar në zhdukje të ngarkesës që shkakohet në familje, e cila më
pas ndikon edhe në vendin e punës dhe duke shpresuar në minimizimin e kësaj
ngarkese më poshtë do të listoja një sërë rekomandimesh të cilat mendoj se mund
të ndihmojnë në këtë arritje e cila do të ishte e madhe. Gjithashtu rekomandimet
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do të përfshĳnë edhe atë çka mund të ndryshojë në vendin e punës në mënyrë që
ngarksesës së familjes të mos i shtohet edhe ngarkesa e tepërt dhe e panevojshme e
punës.
• Zhvillimi i fokus grupeve me pjesëmarrës burrat, në mënyrë që përmes
diskutimeve në tryezën e rrumbullakët ata të kuptojnë se peshën kryesore të
punëve dhe përgjegjësive në familje ua kanë ngarkuar grave.
• Zhvillimin e trainimeve përsëri për burrat me qëllim modelimin e sjelljes në
familje dhe të njohurit e tyre me çështje të barazisë gjinore.
• Edhe pse gratë janë të ndërgjegjësuara se pjësemarrja e bashkëshortëve të tyre në
punët e familjes është e ulët dhe nëvojitet përfshirja e tyre, organizimi i trainimeve
me pjesëmarrëse gra të cilat mund të mësojnë disa teknika të të bërit të mundur
angazhimin e bashkëshortëve në familje.
• Përmirësimi i kurrikulave mësimore, te të cilat figura e gruas shfaqet në të shumtë
e rasteve përgjegjëse për familjen, duke filluar që nga abetarja e deri te librat e
klasave më të larta. Në abetare ende figura e djemve është ajo qëndrorja dhe
udhëheqësja në çdo fushë dhe figura e gruas mbetet qëndrore vetëm në kujdesin
ndaj shtëpisë, përkujdesjen ndaj fëmĳëve si dhe të angazhuara në punë jashtë
familjes në të cilat roli i tyre është përsëri përkujdesës ashtu si roli në familje.
• Zhvillimi i trainimeve nëpër shkolla për fëmĳët e të gjitha grupmoshave, në
mënyrë që atyre t`iu bëhet e qartë në mënyrë të moderuar se edhe ata duhet të
jenë përgjegjës për punët në familje. T`i ndihmojnë nënat e tyre sepse ato nuk
janë superfuqi dhe pse ndoshta nuk e shprehin, kanë nevojë të menjëhershme për
ndihmë.
• Organizimi i më shumë shëtitjeve apo argëtimeve nga familjarët, sidomos
bashkëshortët për gratë e tyre, në mënyrë që gratë të mos i kushtohen vetëm
punëve të shtëpisë apo gatimit.
• Një tjetër rekomandim që i drejtohet instancave qeveritare është edhe ulja e moshës
së pensionit. Konsumimi profesional, problemet e ndryshme shëndetësore, bëjnë
që shpesh gratë mësuese të ndihen të lodhura. Puna e tyre mund të klasifikohet
si punë në vështirësi duke pasur parasysh se ato ofrojnë dĳe për breza me rradhë.
Duke ulur moshën e pensionit për to do të hapeshin edhe vende të reja punë
për fëmĳët e tyre dhe kështu ato nuk do të kishin edhe stresin e papunësisë së
fëmĳëve të tyre, të shkolluar, të aftë për punë dhe në kërkim të punës.
• Ulja e numrit të nxënësve nëpër klasa. Ulja e numrit javor të orëve të punës për
gratë në pritje të fëmĳëve të tyre, pra që janë shtatëzane si dhe nënave që sapo
kanë lindur fëmĳë, duke i krĳuar kështu mundësinë që të kujdesen për fëmĳën e
tyre dhe njëkohësisht të punojnë në mënyrë aktive.
• Krĳimi i klasave speciale pas orëve normale të mësimit, për fëmĳët nënat dhe
baballarët e të cilëve punojnë deri në pasdrekë. Në këto orë pasmësimore ata
mund të përgatisin detyrat e shtëpisë dhe mësimet dhe kështu gratë do të ishin
të lehtësuara edhe nga ndihma që iu duhet tu japin fëmĳëve të tyre për mësimet.
Shtojca
Pyetesor
Ky është një pyetësor i cili shërbeu për të kuptuar ndikimin që vështirësitë e jetës
në familje, mund të shkaktojnë në vendin e punës. Përgjigjet e tyre do të mbeten
466

krejtësisht konfidenciale dhe u përdorën vetëm për këtë studim.
Ju faleminderit për bashkëpunimin!
Sesioni a – pyetje demografike
1- Sa vjeç jeni?
a. 21 – 30
b. 31 – 40
c. 41 – 50
d. 51 – 60
2- Cila është gjendja juaj civile?
a. ____ beqare
b. ____ e martuar
c. ____ e divorcuar
d. ____
e ve
3- Sa vite keni që ushtroni profesionin e mësueses?
a. 1 – 10
b. 11 – 20
c. 21 – 30
d. 31 – 40
e. mbi 40 vjet
4- Ju jeni mësuese në:
a. arsimin 9 – Vjeçar
b. arsimin e mesëm
5- A keni fëmĳë?
a. PO
b. JO
6- Sa fëmĳë keni?
a. asnjë
b. një
c. dy
d.tre
e. katër
f. më shumë se katër
7- Nga sa individë përbëhet familja juaj?
a. 1 – 2
b. 3 – 4
c. 5 – 6
d. më shumë se 6
Sesioni b – “pesha” e familjes
Nga 1 deri në 5, sa ju përshtatet secili prej pohimeve?
8- Në familjen time, jam unë personi që kam ngarkesën më të madhe të punëve.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
9- Në familjen time, jam unë personi që kam “peshën” më të madhe të zgjidhjes së
problemeve.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
10- Familjarët e mi më telefonojnë gjatë orarit të punës, duke më komunikuar
probleme të ndryshme që mund t’u dalin gjatë ditës.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
11- Nëse nuk do të isha unë, familjarët e mi do ta kishin të vëshirë t’i përballonin
problemet e ndryshme.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
12- “Pesha” dhe problemet e familjes, kanë bërë që të kem konflikte me kolegët, si
pasojë e stresit.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
13- Shefi im “më ka tërhequr vëmendjen”, kur ka vënë re se vështirësitë dhe lodhja
në familje, kanë bërë që të jem e stresuar në punë.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
14- Kur kam pasur lodhje në familje, ka pasur raste që e kam reflektuar këtë lodhje
edhe në marrëdhëniet me nxënësit.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë
15- Mendoj se është e vështirë të përballohen punët e shtëpisë dhe puna jashtë saj.
1- asnjëherë
2- rrallë
3- ndonjëherë
4- shpesh
5- gjithmonë

467

Sesioni c – mungesa e rehatisë në punë
Ju lutem shënoni pikët përbri sipas skemës.
Nuk pajtohem aspak
Pajtohem disi
1
2
3
4
5
6
7

Pajtohem plotësisht
8
9
10

Nr

Pohimi

Pikët

16

Unë nuk mund ta them me siguri se sa përgjegjësi marr mbi vete në punë.

17

Puna ime mbart shumë përgjegjësi, por unë ndiej se nuk kam shumë autoritet për t’i
përballuar.

18

Përgjithësisht do të punoja më mirë, nëse do të kisha më shumë kohë në dispozicion.

19

Unë rrallë marrë vlerësimin e duhur kur puna ime është e mirë.

20

Në përgjithësi nuk jam e kënaqur me punën time.

21

Përgjithësisht kam përshtypjen se jam vazhdimisht e diskriminuar dhe e pavlerësuar
në punën që bëj.

22

Puna ime nuk është mjedis i kënaqshëm dhe i rehatshëm.

23

Puna ime shpesh më interferon në obligimet e mia familjare apo sociale, ose në
nevojat e mia personale.

24

Unë përpiqem që të kem komunikim të vazhduar me drejtorin, kolegët apo nxënësit.

25

Në të shumtën e kohës ndiej se kam shumë pak kontroll mbi jetën time në punë.

Sesioni d – shkalla e stresit të perceptuar
Nr

Pyetja

26

Në muajin e fundit, sa shpesh jeni
mërzitur për shkak të diçkaje që ka
ndodhur në mënyrë të papritur?

27

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
ndjerë se nuk keni qenë në gjendje
të kontrolloni gjëra të rëndësishme
të jetës suaj?

28

Kurrë

0

Pothuajse
kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Shumë
shpesh

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Në muajin e fundit, sa shpesh jeni
ndjerë nervoze dhe e stresuar?

0

1

2

3

4

29

Në muajin e fundit, sa shpesh jeni
ndjerë e sigurt për të përballuar
problemet personale?

4

3

2

1

0

30

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
ndjerë se gjërat kanë shkuar sipas
planeve tuaja?

4

3

2

1

0
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31

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
kuptuar se nuk mund të përballoni
dot të gjitha gjërat që keni pasur
për të bërë?

0

1

2

3

4

32

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
qenë e aftë të kontrolloni acarimet
e përditshme?

4

3

2

1

0

33

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
ndjerë se keni qenë në krye të
situatave?

4

3

2

1

0

34

Në muajin e fundit, sa shpesh keni
qenë e zemëruar, pasi gjërat mund
t’iu kenë dalë nga kontrolli?

0

1

2

3

4

35

Në muajin e fundit sa shpesh keni
ndjerë vështirësi shumë të mëdha
të cilat nuk mund t’i përballonit?

0

1

2

3

4

Referenca
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Botim i Qendrës së Republikës Zyrtare, (2011), “Kodi i Familjes dhe Legjislacioni për Birësimet i
Republikës së Shqipërisë”, Tiranë.
Kushtetua e Republikës së Shqipërisë, (2010), Tiranë, “Alb Juris”.
Platforma “Gruaja, Familja, Shoqëria”, (1997), Shqipëri.
Qendra Kombëtare Shqiptare për Studime Sociale, (2004), “Marrëdhënia ndërmjet familjes dhe
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Marĳuana dhe efektet e saje
Klodian Skenderaj
Hyrje
Nisur nga puna ime si mësues dhe dëshira e madhe për të ndihmuar adoleshentët që janë
përfshirë në fenomenin më të bujshëm në ditët e sotme atë të konsumimit të lëndëve narkotike
si edhe ata njerëz që punojnë si psikologë, apo konsulentë në shkollat e mesme, punova këtë
punim shkencor duke sjellë këtu fakte dhe argumente të ndryshme nga mjekë, psikologë,
psikiatër/e, konsulentë nga më të famshmit në botë. Jam munduar që të sjell përpara jush
fakte, argumenta, si edhe rezultate konkrete nga puna dhe kërkimet shkencore të këtyre
titanëve botërorë, duke marrë parasysh edhe ambientin ekonomiko-socio-kulturor shqiptar.
Në kuadrin e trajtimeve kam sjellë të dhëna konkrete duke i gërshetuar ato me anën praktike
nga puna ime për një periudhë të shkurtër si psikolog dhe terapeut në një shkollë të verbërish.
Gjatë punimit të kësaj teme, më shumë se dëshira dhe pasioni qëndronte ana humane për
ndihmën dhe kontributin tim për kategoritë e atyre njerëzve që kanë nevojë për një ndihmë
të tillë në profesionet e tyre.
Ka qenë një punë me të vërtetë shumë e bukur dhe në të njëjtën kohë shumë lodhëse, por mbi
të gjitha shumë e mbreslënëse.
Ju do hasni shpesh fjalën klientë kjo ndodh për arsyen e vetme se një pjesë e pacientëve ndihen
keq kur i quajmë si të tillë, por fjala klient në këtë rast nuk ka kuptimin e plotë të vetë fjalës,
por përdoret si e tillë për të përjashtuar nga ngjyrimet dhe impaktet negative që fjala pacient
mund të ketë te disa persona të caktuar. Pra klient dhe pacient kanë të njëjtin kuptim dhe janë
po të njëjtët individë.
Qëllimi i këtĳ punimi nuk është vetëm të japë të dhëna statistikore rreth studimeve të kryera
në botë, por vlen të theksohet se qëllimi i gjithë kësaj përpjekje, mundi, djerse dhe sakrifice
është të shtojë pjesën informative dhe të kontribojë sadopak në parandalimin e fenomenit. Do
t’ju lutesha dhe do t’ju isha shumë mirënjohës për çdo vrejtje, sygjerim apo këshillë që mund
të më jepni.
Falënderime
Gjatë punimit të kësaj teme më shumë se për çdo gjë tjetër kam patur nevojë për mbështetje.
Në kuadrin e falënderimeve, do të doja të falënderoja në mënyrë shumë të veçantë
Dr. Sadik H. Lalën për mbështetjen e madhe që më ka dhënë duke më ndihmuar pa u kursyer
asnjëherë me këshillat e tĳ shumë të vlefshme.
Irena Abedinaj për korrektimin dhe strukturimin gjuhësor.
Një falenderim tjetër shkon për familjen time, e cila më ka mbështetur në të gjitha rrugët dhe
aspiratat e mia.

Marihuana I
Marihuana dhe Canabisi Sativa
Termi “marihuanë” i referohet të gjitha pjesëve të bimës së Kanabis Sativës, e rritur
apo jo, farat, rrëshira e përfituar nga secila pjesë e bimës, çdo përzierje dhe fibrat e
prodhuara nga kërcelli, nuk kanë të bëjnë me maturinë e sajë.1
Kanabis Sativa është një bimë njëvjeçare e lartë rreth 4m që kultivohet në të gjitha
vendet e botës. Komercialisht, ajo kultivohet për produktet e kërpit dhe pjesa më e
madhe e bimës konsiston në kërcejë dhe pak gjetheve, me përjashtim të majave. Bima
e egër dhe ato që kultivohen ilegalisht posedojnë dega të dendura dhe përbërësi psiko
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aktiv është më i përqëndruar në gjethet dhe lulet e kryes (boçet). Vlen të theksohet
se ka diferenca të rëndësishme në madhësinë e aparencës dhe përqëndrimin e
substancës psiko aktive të bimës së marihuanës për shkak të kushteve klimaterike,
tokës, afërsisë me bimët e tjera gjatë rritjesë dhe origjinës së farës e cila është shumë
e rëndësishme. Sativa konsiderohet si varieteti më i mirë i bimës së marihuanës. Ka
dhe dy kuptime të tjera për bimën e Canabisi Sativës të cilat janë: indica and ruderalis.
E fundit nuk është e vendeve të Perëndimit, por është gjetur në ish-Bashkimin
Sovjetik dhe zonat rreth tĳ.2
Marihuana dhe hashashi
Marihuana është droga më e përdorur sot në botë, marĳuana është një përzierje
e gjetheve të thata të copëtuara, kërcejve, farave, dhe e luleve të bimës së kërpit.
Hashishi bëhet nga rrëshira e marihuanës që gjendet në krye te bimës së marjuanës
ku, niveli kryesorë i përbërësit tetrahidrocannabinol (THC), është më i përqëndruar.
Sot marihuana është më e fortë dhe në këtë mënyrë krĳon më shumë varësi se 30
vjet më parë kur niveli mesatarë i THC-së ishte më pakë se 1%. Sot, nivelet e TCH-së
variojnë midis 7 dhe 20%.3
Terminologjia
Marihuana është skeduar si substancë e kontrollueshme. Në termat botanikë,
marihuana përcaktohet si Kanabis Sativa. Marihuana përcaktohet si e gjithë pjesa
e një bime, nëse është e rritur apo jo, dhe çdo fabrikim ose përgatitje e një bime të
tillë janë farat e saj dhe rrëshira.4 Një përgatitje farmaceutike që përmban ekstrakte
rrëshire nga Canabisi ishte i disponueshëm në tegë nga viti 1900 deri në 1937. Këto
prodhime jepeshin nga mjeku për efektet e tyre analgjezike dhe qetësuese. Në 1937
Administrimi i Ushqimit dhe Barnave deklaroi që këto produkte janë me pak leverdi
në mjekësi dhe i hoqën nga tregu në 1937.
Canabisi kultivohet në shumë zona të botës. Herët në SH.B.A kërpi rritej në kolonitë
e reja Angleze. Kultivimi i tĳ u përhap në jug në Pensivani dhe Virxhinia. Prej andej
ai u përhap veçanërisht në perëndim në Misisuri dhe Kentucki. Tani bima është
indigjene në shumë zona, dhe adaptohet me lehtësi në pjesën më të madhe të vendeve
dhe kushtet e klimës. Këtu përfshihet edhe vendi ynë. Shenjat e para të marihuanës
në Shqipëri filluan pas viteve ‘90 ndërsa ato të kërpit për efekte komerciale datojnë
edhe më parë gjatë periudhës komuniste. Përsa i përket kultivimit të marihuanës ajo
vazhdon të kultivohet ende në Shqipëri, ku vendin e parë e zënë fushat pranë lumit
Vjosë dhe fshati Lazarat në rrethin e Gjirokastrës.
Përbërësit kryesor dhe përqëndrimi
Janë zbuluar mbi 400 përbërësish te kanabis dhe të paktën janë identifikuar
60 kanaboidës kryesorë. Përbërësi kryesor psiko aktiv i marihuanës është
tetrakanaboidoli D9, i përmendur së fundmi si THC, tetrakanaboidet (THC-të) janë
përbërësit kryesorë përgjegjës për karakteristika haliçunogjene të marihuanës. Përsa
i përket përqëndrimit gjethet përmbajnë <1% në 10% THC, dhe hashashi, rrëshira
e përgatitur nga lulet e kreut, përmbajnë afërsishtë 15% THC. THC-ja mund të jetë
e sintetizuar nga përdorimi i critalit dhe olivetolit në bor dhe klorit.5 Në tregimet e
fundit të vajit të hashashit, raporti më i lartë i përqëndrimit të of D9-THC është 43%.6
Nënproduktet dhe komercialiteti
Hashashi: Materiali rrëshiror i zhvendosur nga kanabisi. Zakonisht Hashashi gjendet
në forma kuboidi me ngjyrë bardhë dhe kafe të materialit rrëshiror. Materiali merret
duke tymosur apo duke e marrë me anë të ushqimeve.
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Vaji i hashashit: Ekstrakte nga bima e marihuanës. Materiali është në ngjyrë kafe
apo i zi i zbehtë, si substancë bitumi i zbehtë.
Sinsemilla: Lulet të bimës femër të kanabisit. (Nuk ka fara në këto bimë). Sinsemilla
zakonisht konsiderohet si mall për “telaqĳë” për shkak të aparencës së saj dhe
relativisht përqindjes së lartë të THC-së. 7
Tulla (në gjuhën e tregëtuesve ose buka) ose Kilogrami: Marjuana presohet në
kilogram ose gjysëm në formë kubiku, në formë tulle me gjethe, kërcell ose dhe
fara të bluara. Marĳuana zakonisht presohet me letër dhe rripa. Kjo është forma
që marihuana ndeshet në shkallën më të madhe të konfiskimit. Pjesa më e madhe
e pakove të konfiskuara peshojnë afërsisht 1000g. Kjo është forma e paketimit e
zgjedhur nga operantët klandestinë për skakë se merret më kollaj, transportohet
lehtë, dhe shpërndahet.8...
Fjalorth
Drogimi: Një sëmundje kronike e përsëritur dhe e karakterizuar nga detyrimi për të
kërkuar drogë dhe për ta përdorur atë, nga neuro-kimikët dhe ndryshimi molekular
në tru.
Meraku: Frikë, tension, ose ankth nga parashikimi i një rreziku, burimi i të cilit nuk
dihet apo nuk njihet gjerësisht.
Receptorët Kanaboidian: Vend në qelizat nervore në tru, të cilat lidhen me THCnë, prekin mënyrën se si këto qeliza fuksionojnë. Receptorët kanaboidianë janë me
shumicë në pjesët e trurit që rregullojnë lëvizjen.
Referenca
Të gjitha referencat dhe citimet janë autentike nga burimet e meposhtme.
Referencat dhe citimet janë renditur sipas numrit ekzakt të referencave të punimit dhe jo
sipas rendit alfabetik
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