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Persosja e kurrikulave mesimore eshte hapi me i rendesishem drejt
se ardhmes europiane
Rudina Tefi
Abstrakt
Krahas bashkepunimit politik dhe ekonomik, vendi yne ne planin kryesor ka arsimin,
synimin per ne eshte kurrikula arsimore dhe qasja e saj drejt nje standarti europian.
Bashkepunimi dhe njekohesisht kembimi i eksperiences ne nivelin me te larte te kerkesave
te kohes, kerkohet per te cuar ne hapa te perbashketa. Punimi , synon te paraqise modelin
me te mire te kurrikules se arsimit 9-vjecar dhe atĳ parauniversitar, tregues konkret ne
raport me realitetin ne Shqiperi. Rendesi ka demostrimi dhe njekohesisht bashkepunimi
me shkollat elitare dhe koleget qe e kane performuar kurrikulen ne hapesiren Shqipetare.
Te dhenat e literatures, krahasimi si metoda me efikase , analiza ne detaje do te perdoren
se bashku me metodat sasiore dhe cilesore ne punimin e ideve dhe argumentave drejt
idese se parashikuar.
Fjalet kyce: bashkepunim, edukimi, standart europian, qasje.

Hyrje
Sistemi arsimor ne Shqiperi ka hyre ne fazen e reformave duke u pare ne
prizmin e nje kurrikule te re, per tu shkeputur nga sistemi i vjeter dhe per te
ecur te sigurt drejt Evropes. Kjo eshte nje reforme e domosdoshme dhe shume e
veshtire, pasi shikohet ne disa aspekte
1-Programe te reformuara
2-Lende me zgjedhje dhe te detyruar
3-Kredite, pikezim dhe note,
4-Performance.
Objekt i punimit jane: Ndryshimet juridike dhe ndikimi i ketyre ndryshimeve ne
pergatitjen e programeve te reja te kurrikules.
Qellimi i ligjit
Te flasesh per te do te thote te pershkruash, misionin, synimin, drejtimin dhe
financimin si dhe rolin e shtetit ne funksion te ketĳ arsimi.
Misioni
Arritjet shkollore kane kuptim vetem nese vlejne per jeten dhe per te nxenit. Gjithe
jeten shoqeria e sotme rrit njerez qe kane nevoje te perballen me ndryshimet,
pershtaten dhe sjellin vetem ndryshime . Kategorizojme shume mesues te cilet
jane ende ngushtesisht lendore, ku, sado perpiqen njohurite e marra prej tyre
nje dite do te treten, ndersa kategoria tjeter e mesuesve jane ata qe meshojne tek
nxenesit duke e nxjerre ate ne qender te mesimit. Kjo eshte me me vlera pasi
tek keta nxenes ngelet koncepti dhe pasohet ne breza. Edukimi shkollor eshte
pergjejesi pasi ai i tejkalon modulet dhe e afteson nxenesin te jetoje ne demokraci,
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te perballet me ekonomine te sfidoje jeten dhe per kete i duhen njohurite. Mesuesi
e nxit nxenesin te kerkoje dĳe pertej shkolles, pasi kjo e ben ate te arrĳe suksesin
dhe te pershtatet me kohen. Ne koherat qe jetojme nxenesi ndryshon me ritme te
shpejta, detyra e mesuesit eshte te shtoje ritmin e perparimit vetjak, per formimin e
personalitetit qytetar te te nxenit. Portreti i njeriut te arsimuar perfundon atehere
kur aspiratat perfundojne dhe behet qytetar I Europes moderne.
Synimet
Synimet e kurrikules ne funksion te modelit te ri te shkolles prekin aspektin
vetjak, shoqeror dhe ekonomik te nxenesit. Sistemi yne arsimor kontribon ne :
1-Realizimin e potencialit te individit.
2-Perparimin e shoqerise dhe perfshirjen aktive.
3-Aftesimin e forcave te punes per zhvillimin e ekonomise se tregut.
Kurrikula e arsimit ka kete synim.
1-Te mendoje ne menyre kritike dhe te eksploroje ndryshimin.
2-Te punoje ne grup dhe te jete i gatshem te perpiqet per mireqenie, perparim
dhe liri.
3-Te pajise secilin nxenes me njohuri, aftesi dhe qendrime per te arritur mireqenie
vetjake, ne aspektin shoqeror dhe ne aspektin ekonomik.
Struktura e kurrikules se re
-Me kalimin e viteve ne kemi kaluar nga gjimnazi 4-vjecar ne 3-vjecar, pra nuk
kemi me profilizim, po kemi nje gjimnaz me zgjedhje nga vete nxenesi Kurrikula
sot ndahet ne kurrikul berthame, dhe kurrikul me zgjedhje te lire dhe me zgjedhje
te detyruar. Keto ndryshojne sepse: kurrikula e detyruar miratohet nga Ministria
e Arsimit, kurse kurrikula me zgjedhje te lire miratohet nga drejtori i shkolles.
Kjo kurrikul eshte shume produktive pasi mundeson nje formim me te plote
per nxenesin. Kurrikula berthame permbledh lendet e perbashketa per te gjithe
dhe qe perballohet nga te gjithe . Kurrikula i jep dy te drejta nxenesve :
1-Shance te barabarta.
2-E drejta per te qene te ndryshem.
Te jesh i ndryshem do te thote qe ka te beje me zgjedhjen e lendes sipas deshires. Kurrikula
i jep shance nxenesve te tre niveleve te ecin perpara. Zbatimi i struktures se mesiperme
do ti ofroje sistemit arsimor drejtimin e njejte me ate te shumices se vendeve te tjera te
Ballkanit, te BE, dhe te OECS (Organizates per Bashkepunim Ekonomik dhe Zhvilim)
Vizioni
Garantimi i nje sistemi arsimor kombetar modern ku nxitet zhvillimi duke
rritur konkurrencen ne te gjithe rajonin.
Problematikat
1-Drejtshkrimi le per te deshiruar.
2-Puna ne grup dhe puna e pavarur ne funksion te te menduarit kritik.
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3-Ngarkesa e programeve ku ne fokus ka shume teori dhe shume pak praktike.
4-Mbipopullimi i nxenesve ne klasa ne qytet.
5-Mungesa e nxenesve ne fshat.
Objektivat
1-Kurrikula do te shkoje drejt modernizimit ku do kete shkolla pilote ku mesimi
behet i dixhitalizuar.
2-Kualifikimi i mesuesve drejt seminareve eshte ne focus.
3-Krĳimi i rrjeteve profesionale, nje nxitje per shkembim experience.
4-Permiresimi i teksteve shkollore pa ngarkesa te teperta.
5-Liberalizimi i botimeve te teksteve.
6-Konsolidimi I Matures Shteterore dhe rritja e transparences.
7-Zgjerimi dhe monitorimi i arsimit privat.
Perfundime dhe rekomandime
1-Dalja urgjente nga kriza e identitetit ne fushen e arsimit duke rritur nivelin
dhe cilesine e mesimdhenies. Kjo e ka bazen tek ngritja profesionale e mesuesve
duke perdorur te dhena te reja, literature shtese apo pune me videoprojektor.
2-Ndikimi shpejt i ligjeve dhe struktures se arsimit parauniversitar per shkollat
publike dhe ato jopublike.
3-Arsimi si pjese perberese e qytetrimit, perfaqeson nje nga shtyllat themelore te
nje shoqerie te lire, mbi te cilen ngrihet nje shtet i forte dhe i perparuar.
4-Strategjia kombetare per arsimin parauniversitar dhe te mesuarit gjate gjithe
jetes perqendron nivelin e zhvillimit dhe te zbatimit te politikave ne nivel kombetar
dhe rajonal ku te lejohet zhvillimi i sistemit arsimor dhe kualifikimi modern,
dinamik, konkurrues dhe rezultativ , i cili do ti pergjigjet kushteve, nevojave dhe
sfidave bashkekohore.
Referencat
1-Trajnime mbi kurrikulat e sistemit parauniversitar.
2-DAR- Vlore material mbi kurrikulat.
3-Burime nga internet : www. mash. gov. al.
4-Strategjia Kombetare e Arsimit Parauniversitar.

9

Letërsia dhe shqiptarët
Valbona Sulka
Sa e rëndësishme është letërsia klasike në një kohë kur komunikimi nëpërmjet
internetit është shndërruar në një “industri” ,që kontrollon thellësisht mendimin e
gjithsecilit prej nesh?
Impulsi që u jep emocioneve sipërfaqësore leximi në internet nuk mund të vendosë
në lëvizje ndjenjat e thella dhe të nxisë gjykimin e arsyes përtej instiktit.
Duke pasur parasysh se objekti i letërsisë është njeriu me botën e tĳ dhe zbulimi i
së vërtetës jetësore në mënyrë individuale nga lexuesi nëpërmjet leximit të veprave
letrare e ndryshon botëkuptimin njerëzor kjo tregon edhe njëherë rolin e letërsisë
në emancipimin e shoqërisë.
Ky rol ndihet në propagandimin e qëndrimeve dhe mendimeve personale të
shkrimtarit që më së shumti përfaqësojnë përvojën individuale jetësore të akumuluar
ndër shekuj, prandaj mendoj që letërsia si një shkencë humane ndikon drejtpërdrejt
tek njeriu me vënien e ndërgjegjes nën trysninë e arsyetimit logjik e reflektues .
Pra në të vërtetë mund të themi që duke lexuar një vepër letrare lexuesi ndien dhe
përfytyron atë të cilën e ka përjetuar edhe vetë në një situatëtë caktuar por kjo e
ngritur në një nivel më të lartë abstragues në nivelin artistik.
Është pikërisht ky nivil artistik që si burim ka individin me botën e tĳ të brendshme
duke përligjur në këtë mënyrë fatin e njeriut të bashkëlidhur me fatin e grupeve
shoqërore në tërësi.që mund të ndryshojë thellësisht fatin e gjithë shoqërisë njerëzore.
Sot më tepër se kurrë shoqëria ka nevojë për krĳimin e vlerave shpirtërore ,njohjen
dhe promovimin e këtyre vlerave.(mendimi I Borgesit).
Mund të themi që është pikërisht libri që me botën,fantazinë,moralin,që
edukon mund t”I përcjellë në masë këto vlera.Në këto vepra letrare reflektohen
marrëdhëniet jetësore që krĳon njeriu në përditshmërinë e tĳ duke interpretuar :jetë
vdekjen,antipatinë ,bukurinë,virtytin,vesin si dhe faantazinë dhe fuqinë e madhe që
ka njeriu në veçanti.
Leximi si proçes jo vetëm që edukon virtytin dhe largon vesin por mund të vendosë
në lëvizje edhe fuqinë e madhe jetësore që përcjell vepra letrare.Kjo fuqi mund të
kurojë si një melhem mĳëravjeçar veset që i janë bashkëngjitur sot shoqërisë dhe
i kanë hapur plagë të thella saqë është tepër e vështirë që të shërohen vetëm duke
lexuar copëza në facebook.
Janë këto plagë që shoqëria moderne në ditët tona përpiqet t”i mbulojë duke
reflektuar kryesisht në rrjetet sociale si e vetmja mundësi bashkëbisedimi në kohën
kur të lexcuarit nuk shihet më si vlerë por thjesht si stërmundim pa ndonjë mundësi
përfitimi.Ky fakt nuk mund ta kurojë fenomenin.
Fati i shoqërisë është shkruar nga të mëdhenjtë e letërsisë si: Dante Aligieri,Servant
esi,Shekspiri,Hygo,Balzak,Dostojevski,e plot shkrimtarë të tjerë që në veprën e tyre
mbartin mesazhe të mëdha për gjithsecilin që i lexon veprat e tyre.
Në to gjejmë sjelljen e individit,rolin e fesë në edukimin moral dhe shpirtëror të
njeriut,politikanin harbut,vajzën dhe djalin e dashuruar,studentin që vendoset
përballë botës së egër dhe shndërrohet në vrasës,pushtetarin e përgjakshem,babain
fatkeq,femrën ëndërrimtare,djaloshin kurioz dhe shkencëtar,luftrat e përgjakshme
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pushtimin e kozmosit dhe gjithçka që kalon edhe përtej imagjinatës njerëzore,krĳimin
dhe zhdukjen e kombeve në veçanti dhe të botës në përgjithësi.
Prandaj na lind si deyrë urgjente vendosja e brezit të ri përballë bibliotekës dhe
zbulimit të kënaqësisë që jep leximi i librit sepse vetëm në këtë mënyrë mund të
filloĳmë e të vendosim shoqërinë tonë mbi një të vërtetë të madhe:-“Unë nuk bëj as
më shumë e as më pak por vetëm atë që kanë bërë të tjerët para meje”
Shndërrimi në kënaqësi i leximit të letërsisë klasike do të thotë një shoqëri më e mirë
me vlera të vërteta humane që zbukurojnë në të vërtetë fytyrën e moralit të shoqërisë
shqiptare.
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Mjedisi natyror dhe ndikimi antropogje ne ish -Rrethin e Fierit
Elmira Papa
Mesuese, Gjimnazi Mustafa Hoxha Cakran
Abstrakt
Njëriu ndryshon ekosistemin, shpesh shkatërron populacione të tëra të organizmave,e me
urbanizim dhe industrializim ndryshojnë kushtet fizike dhe kimike të mjedisit. Me këtë rast
paraqiten rreziqet globale, si : hollimi i shtresës së ozonit, ndryshimi i klimës dhe pakësimi
I biodiversitetit.Prandaj, të kujtojmë thënien e natyralistit Zhak Iv Kusto që thotë se : “
Dikur natyra e ka frikësuar njeriun, kurse sot njeriu e frikëson natyrën.”Kjo vlen edhe për
ndotjen e deteve eoqeaneve ,tokës, ajrit , dhe për të gjitha llojet e ndotjeve të tjera.Prandaj
të mbrojmë lumenjtë, tokën, ajrin ,me këtë mbrojmë të ardhmen tonë!Gjithcka të mirë që
mund ta bëjmë sot, le ta bëjmë për të mirën tonë dhe të gjeneratave që do të vĳnë.Sot ish
rrethi i Fierit përballet me shumë probleme, sociale, ekonomike. Zhvillimi i industrisë së
naftës ka ardhur përgjithësisht e progresivisht duke u konsoliduar e bërë një degë jo pakë e
rëndësishme e ekonomisë shqiptare. Zona e Fierit ka qënë dhe vazhdon të jetë me burime dhe
rezerva të konsiderushme nafte e gazmbajtjes. Industria e naftës për një periudhë relativisht
të gjatë(40 vjecare)ka dhënë kontribut të pamohueshëm në rritjen dhe zhvillimin e Fierit. Nga
ana tjetër, për cektësi mendimi e konvertuar me ndjesinë të “kursejmë”janë shkatuar dëmtime
të pariparueshmene mjedis e per pasoje dhe ne ekonomine e diteve te sotme . Dëmtimi i
rëndë i bregdetit të Semanit nëpërmjet “Vĳës Ngjalas”që shkarkohen prej vitesh të gjithë ujrat
shoqërues të naftës të vendburimit,Patos-Marinëz dhe tërësisht dëmtimi mjedisor i lumit
Gjanica që përshkon Fierin, janë jo vetëm dëshmia por edhe pasojat që po vuan komuniteti i
këtyre zonave nga ndotja e mjedisit .Dëmtime të rënda mjedisore në rrethin e Fierit shkaktohen
dhe nga ish Azotiku I Fierit ,TECI etj.
Fjalet kyce: Teci i Ferit, Azotiku, Zona Naftembajtese Patos –Marinez, Lumi Gjanica, mbetjet
urbane.

Hyrje
Fieri është ndër qytetet më të ndotur në Shqipëri ,por cuditërisht shpesh nuk flitet
për këtë dhe as masa konkrete nuk ndërmerren.Studimi i ndotjes në qytetin e Fierit
ka si qëllim që të evidentojë zonat më problematike si 1.Ndotja në lumin Gjanicë
2Ndojta në fushën naftëmbajtëse Patos- Marinëz 3.Ndotja nga Azotiku në Fieri
.Këto Zona cilësohen ndër zonat më të nxëhta në Shqipëri. Punimi paraqet gjendjen
aktuale të mjedisit në ish rrethin e Fierit analizohen problemet si ndotja e tokës
,ndotja e ujrave,ndotja e ajrit .Rëndësi i kushtohet dhe tre zonave me problematike.
Vleresohet gjendja aktuale dhe jepen projekte që do të realizohen.
1-Pozita gjeografike e ish rrethit të Fierit
Ish rrethi i Fierit ndodhet midis koordinatave gjeografike: nga 40o57’05’’ , dhe
40o33’06’’gjeresi gjeografike veriore si dhe ’’19°44'13" dhe 19°33'3"gjatesi gjeografike
lindore.Ish rrethi i Fierit shtrihet ne jug te Rajonit Perëndimor dhe zë një pozite
gjeografike kyçe ne kryqëzimin e rrugëve qe lidhin jugun e Shqipërisë me kryeqytetin
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.Kufizohet me Lushnjen ne veri me nje vĳe kufitare 49km,nga keto 21 jane kufi
tokesor dhe 8 jane lumore,(lumi Seman) dhe 20km kufi lagunor , Beratin ne lindje
me nje gjatesi 53km i gjithe kufi tokesor, Mallakastren në juglindje, Vlorën në jug
me një gjatësi të kufirit 75km. Në perëndim ka dalje të gjere në detin adriatik e cila
fillon nga grykederdhja e Semanit në veri deri ne grykëderdhjen e Vjosës ne jug me
një gjatësi 48km . Sipërfaqje përgjthshme e ish rrethit të Fierit është 785km2. Të gjithë
këta faktorë së bashku luajnë një rol përcaktues në zhvillimin e ish rrethit të Fierit
rëndesia e këtyre faktoreve ka dal ne pah pas viteve 90-te.
2-Vlerësimi situates aktuale mjedisore në ish rrethin e Fierit
Njeriu është një nga faktorët më të fuqishëm që vepron mbi natyrën dhe e
transformon atë në dobi të zhvillimit ekonomik. Në natyrën e vendit tonë pas vitit
1944 në përgjithësi janë bërë ndërhyrje pozitive, të cilat kane patur si qëllim jo
vetëm shfrytëzimin sa më efektiv e racional të pasurive natyrore në kuptimin më
të gjerë të fjalës, por edhe rregullimin e mjedisit natyror, që lidhen me ndryshimin
e gjitheanshëm të industrisë, rrugëve të komunikacionit, hapjen e tokave të reja, me
bonifikimin dhe rregullimin integral të rrjetit hidrografik të vendit, me sistemimin
e zonave fushore e kodrinore, me masat për mbrojtjen e tokave nga erozioni, me
pyllëzimet e zonave me bimësi të varfër, ose të zhveshura etj Si rjedhojë e ndërhyrjeve
të njeriut në mjedisin natyror dhe zhvillimit industrial në përgjithësi, duke u lejuar
përqëndrimi i madh i industrisë vetëm në disa zona dhe pranë qyteteve, siç është
rasti i ndërtimit të Uzinës së Plehrave Kimike dhe Azotike në jug të qytetit të Fierit”
ka renduar situaten mjedisore. Padyshim që nga kërkimet paraprake nga Programi
Mjedisor i Kombeve të Bashkuara, UNEP, në vlerësimin e Mjedisit në Shqipëri të bërë
në vitin 2000,1- fusha naftëmbajtëse e Patos-Marinzës, 2-Uzina e Plehrave Kimike të
Azotiku në ish qarkun e Fierit, janë cilësuar 2 prej “zonave më të nxeheta” mjedisore
nga nëntë të tilla të evidentuara në Shqipërie. Zonat me te ndotura ne ish rrethin e
Fierit jane .1-Zona Patos Marinëz.2-Teci i Fierit .3- Azotiku i Fierit.4-Lumi Gjanice.5Zonat e mbeturinave urbane .
3-Ndotja në zonën Patos-Marinëz
Ndotja e ajrit-Problemi më i rëndë i cilesisë së ajrit në zonën e Patos - Marinzës është
ngarkesa e tĳ me elemente volatile që shoqërojne prodhimin e naftës. Në ajrin e
zonës përmbahet, veç të tjerash, H2S si dhe SO2 që vĳnë direkt nga puset ose uzinat e
përpunimit të naftës. Ajri i ngarkuar me këto substanca është i rëndë dhe shkaktar i
disa semundjeve te organeve të frymemarrjes. Banorët e komunave Kuman ,Zharrëz
janë drejtpërsëdrejti nën ndikimin e këtyre gazeve të dëmshme,pasi çdo orë të ditës
janë të ekspozuar në këtë ambjent,me të cilin i lidh toka dhe pronat të cilat ndodhen
në zonën e shfrytëzimit të vendburimeve.Zona ndodhet në mes të dy ndotësve të
mëdhenj ,të cilët sado pak ndikojnë në pastërtinë e ambjentit dhe në cilësinë e ajrit.
1-Po të shtojme dhe aktivitetin e paligjshëm që vërehet në brendësi të zonës,si djegia
e furrave gëlqeror me gaz,atëherë mundësia e ndotjes shtohet . Ndonese nuk eshte
toksik, ky pluhur që përmban aerosole që vĳnë nga argjilat ose dhe gurët gëlqerore
si baze e impianteve të përpunimit të gurëve dhe prodhimit të gëlqeres, ndikon
ndjeshem në cilësinë shëndetesore të organeve të frymemarrjes.
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2-Aerosoli që përmban grimca që vĳne nga djegia e karburanteve fosile janë
të rrezikeshme për shëndetin;ato janë substanca kancerogjene. Per sa i përket
substancave të tjera volatile dhe kontribuese të cilesisë së ajrit si NO3, NO2, CO, CO2,
SO2, Pb, etj. Matjet tregojnë se ato nuk janë mbi normat e lejuara (sipas standarteve
te ËHO). Në këtë rast, përjashtuar grimcat e pluhurit dhe blozës në ajër, substancat
e tjera nuk kanë ndikim në mjedisin e venburimit të naftës. Në Shqipëri gazoili pa
ngarkese (sidomos S, Pb, Cd) nuk disponohet ende, dhe mirëmbajtja e automjeteve
shpesh nuk kryhet në perputhje me rekomandimet e fabrikuesit. Prandaj, shkarkimet
nga automjetet përmbajnë sasira të konsiderueshme të gazrave dhe substancave të
padjegura mirë.Konfirmimi i këtyre problemeve është një problematike nacionale që
kërkon aplikimin e standarteve dhe legjislacionit .Qeveria Shqiptare ka rritur taksat
për karburantin e pashkarkuar për të inkurajuar më shumë përdorimin e gazrave pa
substanca të padjegur.
3-Teknologjia e prapambetur e mjeteve motorike që përdoren për pastrimin dhe
nxjerrjen e naftës apo shërbimeve të tjera ,bëjnë të mundur shtimin e ndotësve në sasi
dhe shumellojshmëri. Çlirimi në atmosferë i gazëve shoqërues të naftës,mungesa e
filtrave në furrat e dekantimit të naftës ,janë shkaktarë të tjerë që e bëjnë cilësinë e ajrit
akoma më të dëmshëm për jetën e banorëve të kësaj zonë.Demtimi krysor i mjedisit
ne zonen naftëmbajtese Patos- Marinez është dhe veprimtaria e kompanise Bankers
Petroleum.strim-Oil.Banorët janë ankuar per shperthimet e paligjshme në nëntokën e
rajonit .Pretendimet e banoreve mbi demtimet qe shkokton veprimtaria e kompanisë
u duken në shpërthimin që ndodhi më datë 4 maj 2015 në fshatin Marinëz ku gazrat
e çliruar nga nëntoka naftëmbajtëse, ndoti gjithë mjedisin përreth,tokat bujqësore
dhe shtëpitë e banorëve të zones u dëmtuan rendë duke u bërë të pabanueshme .
3-1 Ndotja e tokës -Hidrokarburet paraqesin pasoja të drejtpërdrejta negative mbi
strukturën e tokës dhe mbi bimësinë, duke ulur prodhimtarinë e kulturave bujqësore
dhe të bimësisë në tërësi. Nga prania e lartë e hidrokarbureve në toka është vërejtur
ulje e sasisë së elementeve ushqyese në tokë, sidomos e nitratit. Si pasojë e viskozitetit
të lartë dhe e dendësisë së madhe të naftës, por dhe e tipareve të strukturës së
tokës, ndotja e tokave nga nafta, në vendburimet e Albpetrolit rezulton të mos ketë
depërtuar në thellësi të madhe. Kjo ndotje ka dëmtuar dhe shumë toka që i përkasin
fshatarëve të zonave naftëmbajtëse, për të cilat janë marë një sërë masash nëpërmjet
zhdëmtimeve bujqësore që kanë kapur shifrën 2038697 lekë. Sipas të dhënave të
kompanisë Albpetrol sh.a, rezulton se për vitin 2010, numri i rasteve për zhdëmtime
bujqësore të fermerëve, tokat e të cilëve janë dëmtuar nga aktiviteti i nxjerrjes dhe
transportit të naftës në të gjithë vendburimet, përbënin rreth 129 raste, nga 246
që ishin në 2009, me një tokë prej 145590 m2. Kjo sipërfaqe është ulur si rezultat i
kontrollit në kohë të departamentit të Mjedisit në Patos, për të rehabilituar mjedisin
në dekantimin e Sheqishtes,si dhe në stacionin e transportit të naftës në Zharrëz etj. Në
të gjitha vendburimet e naftës dhe të gazit, janë realizuar disa studime për vlerësimin
e shkallës së ndotjes, si dhe ndikimin e saj në mjedisin ku ushtron aktivitetet kjo
industri, por edhe më gjërë në shkallë vendi. Vitet e fundit nga strukturat e Ministrisë
Energjitike janë marrë disa masa për të minimizuar ndotjet e mjedisit nga aktiviteti
hidrokarbunar i industrisë së naftës. Ndotja e tokës nga hidrokarburet është një
problem i rëndë në ish rrethin e Fierit, mbi 200 km2 tokë bujqësore është e ndotur
nga industria e naftës. Fusha naftëmbajtëse e Patos- Marinzës, dhe brigjet e lumit
Gjanica janë dy shembuj konkre.Teknologjia e vjetëruar e tubacioneve përdorur në
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nxjerrjen e naftës, përpunimi dhe ruajtja e saj, janë shkaktaret për dëmin e shkaktuar
vitet e kaluara dhe aktualisht. Në dy gropat ekologjike në Zharrëz të ish rrethit të
Fierit rezulton të jenë depozituar një sasi e madhe mbetjesh historike të rrezikshme
të naftës. Rezulton se në të ndodhen rreth 31 mĳë tonë mbetjesh të hidrokarbureve, të
cilat përbëjnë një shqetësim real për mjedisin dhe shëndetin e komunitetit të zonës.
Depozitimi këtyre mbetjeve është bërë jashtë cdo standarti thjesht janë lanë aty në
mënyrë të papërgjegjshme. Ndikimi në ndotjen e tokës nga këto dy gropa është tëpër
e lartë përvec tokës janë ndotur dhe ujrat nëntokësorë duke shtrirë më tej ndotjen.
Në një ankete të realizuar me banorët që kanë pronat në këto zona .Rezulton se në
të shumtën e rasteve janë lënë të pa punuara pasi nuk japnin rendiment.Një pjes i
punon dhe mbjellni kryesisht foragjere(jonxhë) pasi për produkte te tjera është e
pamundur që të mbillen.
4-Ndotja e ajrit nga TEC
Një ndotje e konsiderueshme pë qytetin e Fierit janë edhe shkarkimet në ajër nga
përdorimi i mazutit për diegie në TEC-in e Fierit.Kjo uzinë termike ka një fuqi prej
160MË ku lënda diegëse që konsumohet në dite është 100-120T, prodhimi i secilës
bëhet në rafinerinë e Fierit fare pranë TEC-it.Tipi i mazutit që përdoret për diegie
përmban 3.5-6 % squfur.Nga diegia e tĳ prodhohet gazi sulfuror që duke u bashkuar
me ujin kthehet në acid sulfurik i cili ngrihet lartë në saj të presionit të ajrit.Sa më
i lartë te jetë ky presion aq më lartë ngrihet ky element ndotës dhe aq me e madhe
është fusha e ndotjes.Edhe vete mazuti nuk gjen diegie të plotë por pëson rrjedhje
dhe ndotje. Kryesisht derdhjet e tĳ përfundojnë në lumin Gjanica, duke i shtuar
kështu lumit edhe ndotjet e mazutit me elementet si Co, Nox dhe SO2. Keto gazra
shkaktohen si rezultat i mungesës së paisjeve pastruese në furrat,amortizimit dhe
teknologjisë së vjetëruar .Përveç Tecit e Rafinerisë në këtë zonë kanë funksionuar
edhe tre fabrika të tjera nga të cilat njëra ajo e prodhimit të Nitrat-amonit është në
demontim ndërsa dy të tjerat janë në konservim por janë duke u bere tentativat e
rivenies ne pune. Rivënianë punë e këtyre dy fabrikave duhet të marrë parasysh
impiantet e pastrimit të ndotjeve.
5-Azotiku gjendje aktuale, problemet mjedisore
Azotiku ishte një kompleks industrial i përbër nga tre uzinakimike:
1-Uzina e vjetër e nitratit të amontit 2 -Uzina e vjetër e ures 3- Uzina e re e urse
1 Në azotik prodhohej nitrat amianti me ishte 110000ton NH4NO3 në vit.Si lëndë
e parë shërbente nafta benzina dhe gaz metan .Mbetjet derdheshin në lumin
Gjanicë me përmbajtje arseniku më shumë se 0,05mg\lit .Gjatë punës normale te
azotikut të gjitha gazërat shkarkoheshin në atmosferë. Co2+co2 no të oksigjenuara
të azotitit përmbajteje N2 -30 % .Ky pleh kimik përdorej për plehërimin e bimeve
.Bimët e përthithin me mirë N2 e NH4NO3 duke përvetësuar lehtësisht azotin e
lidhur tek nitrati I amonit. Në dy uzinat e uresë prodhohej ure nh2 co2,carbonate,
me përmbajtje n2=46, si produkt i ndërmjetëm i këtyre dy uzinave ishte amonjaku
NH3 i cili prodhohej nga djegia e ch4 në ajër dhe avull për të përfituar hidrogjen
dhe hidrogjen i pastëruar nga co2-co me solucion amino acetik bashkohej me N2 e
ajrit për të përftuar NH3.Faza tjetër ishte bashkimi i amonjakut me CO2 jepte uren.
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Si mbetje në Gjanicë shkarkohej ujë industrial me përmbajtje 0.5 nh3.Me ndalesën
e azotikut më 1994 ngelën stok 1500m3 solucion arseniku me përmbajtje 42mg/lit
arseni ose 20 ton arsenik ky solucion ngeli i stokuar në disa kollona të mëdha 30m
të larta Me përpjekje të shumta në 2005 me një fond të vecante të-prej 1,5 mil euro ky
solucion u caktivizua duke u kthyr në ujë të pa dëmshem pasi ai u trajtua me solucion
gëlqereje ,u depozitua në landfilld .Sot ky landfilld ndodhet në ish azotikun e vjetër
.Mbetje të tjera në azotik ishin dhe kimikatet e shumta teknologjike dhe laborotorike
të cilat ishin të grumbulluara ndër vite në magazina të vecanta të azotikut .Një pjesë
e këtyre kimikateve me rrezik (potencial zhive ,cianur ] u transferuan në Elbasan në
masa të larta sigurie me 2009 .Ndërsa kimikatet e tjera më pak të rrezikshme sot janë
të grumbulluara në një magazinë të vecantë të azotikut. Aktualisht mjedisi në azotik
është I pastër kimikatet e tjera ruhen 24orë me roje për cdo eventualitet në magazinë
ku ndodhen këto kimikate është e bllokuar e ajrosur dhe e ruajtur mire. Pas një
kontrolli të përgjithshem të punonjësve ne 1975-1976 ku numri shkonte në 1200 vetë.
U nxorën konkluzione se,shumica e punonjësve sidomos e atyre të uzinave ishin me
përmbajtje të lartë të elementeve të rënda në gjak si zhive arsenik plumb bakër gjurmë
të theksuara të amonjakut ure dhe gaz metan etj.Rezultatet reale të këtĳ raporti nuk
u publikuan nga qeveria e asaj kohe.Mbetjet e azotikut janë të grumbulluara në këtë
kategori . 1-.Shumë të rrezikshme [arsenic cianur zhiv ] 2-.Të rrezikshme [plumb clor
] 3-.Pak të rrezikshme [NH3 CO2 URE 4-.Jo të rrezikshme [nitrat i amonit ).
5-1 Gjendja e sotme e azotikut
Azotiku i Fierit është një nga ndotsit kryesor të mjedisit të këtĳ qyteti. Sot aktualisht
në azotik ndodhen shumë mbetje që shkaktojnë ndotje dhe sëmundje tek banorët.
1-Leshi I xhamitështë i përhapur kudo në zonën e azotikut.Leshi xhamit i cili ka
shërbyer për të izoluar tubot sot gjendet i hedhur kudo në zonën e Azotikut.Është
tepër i dëmshëm pasi gjatë stinës së ngrohtë si rezultat i erave lokale transportohet
për në qytet në këtë gjendje ai mund të futet në organizëm nëpërmjet organeve
respiratore
2-Amianti të
gjitha godinat e vjetra janë shkatërruar dhe materialet ndërtimore janë hedhur kudo.
Sasi të mëdha të internitave janë përhapur sidomos pas marjes së hekurit për skrap.
Anmianti konsiderohet si një nga substancat më të tmerrshme në historinë modern
të botës së punës .Ai është i dëmshëm për njëriun për shkak të aftësisë që ka për të
lëshuar fibra që potencialisht mund të thithen nëpërmjët frymëmarrjes.Tjetër element
i rrezikshëm është aftësia e fibrave të amiantit për tu ricopëzuar në fije gjithmonë
e më të vogla.Këto fibra ,në sajë të strukturës së tyre gjatësore dhe me grepce si
këmbë insektesh kanë aftësi të jashtëzakonshme të fiksohen në aparetet anësore të
organeve të brendshme .Pra pikërisht ekspozimi ndaj këtyre fibrave është përgjegjës
për patologji të rënda dhe të pashërueshme kryesisht të aparatit të frymëmarrjes.
3-Tubat e vjetër të shkarkimit të uzinave sot janë me mbetje toksike të cilat janë të
ekspozuara nga veprimtaria e elementëve të natyrës.
4-Problem kryesore janë mbetjet e rrezikshme toksike të cilat ruhen në një magazinë
jashtë cdo standarti sigurie ato mbrohen thjesht nga një shënim [NDALO RREZIK
VDEKJE] kjo magazinë shërben dhe si park lojrash për fëmĳët e zonës përreth.
Vlerësimi I situatës në zonën e Azotikut .Toka dhe sidomos ujërat, kryesisht ujrat
nëntokësore, janë të kontaminuara me arsenik në nivele të larta. Një lumë që furnizon
puset lokale të ujit të pĳshëm ushqehet nga ujërat nëntokësore të kontaminuara .Ujëra
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të ndotura të patrajtuara shkarkohen në të njëjtin lumë.Uzina e Fierit ka prodhuar
plehra kimike nga viti 1967 deri në vitin 1992. Gjatë një periudhe katërvjeçare, 1967
–1971, uzina ka përdorur naftë bruto me përmbajtje te lartë squfuri. Squfuri largohej
me tretësira arsenati dhe arseniti.Problemi kryesor i uzinës është si të eliminohen
850 m3 tretësirë arsenati dhe arseniti.Tretësira ka një përqendrim 25 g/l. Aktualisht
ruhet në katërkulla çeliku 30 vjeçare. Kullat, ku janë të dukshme shenjat e korozionit,
janë të vendosura në një bazament betoni 200 m3, që është ndërtuar për të penguar
infiltrimet. Veshja e brendshme e bazamentit të betonuar ndërkohë nuk ka mbetur
e paprekur. Në mostrën e ujit që u mor nga rrjedhjet e bazamentit, u gjet arsenik me
përqendrim 97.7 mg/l. Mostrat e tokës që u morën në një rreze prej 50 m nga kullat
me tretësirë, rezultuan të kishin përqendrime të arsenikut nga 830 – 172.300 mg/
kg. Duke u mbështetur në këto rezultate mund të supozohet që shtresa e sipërme
ujëmbajtëse nëntokësore është e kontaminuar me arsenik. Shtresa ujëmbajtëse
derdhet në lumin e Gjanicës, që mund të shërbejë si burim furnizimi me ujë për
fshatrat përgjatë brigjeve të tĳ. Arseniku rradhitet ndër elementët kancerogjen.
Ekspertët kombëtarë kanë hartuar një plan për eliminimin e tretësirës së arsenatit
dhe të arsenitit, i cili nuk është zbatuar për mungesë fondesh.Sipas këtĳ plani të
propozuar, tretësira duhet të trajtohet me komponime, që të zvogëlohet sasia e saj
dhe pastaj të largohet e të hidhet në një vendshkarkim mbeturinash.
6- Lumi Gjanicë
Lumi Gjanicë, degë e Semanit është lumi me ndotje më të rëndë në Shqipëri. Menjëherë
pas burimit ai ndotet rëndë me mbeturina me origjinë nafte ngaUzina e Përpunimit të
Naftës në Ballsh dhe vendburimi nxjerrëes Patos- Marinz. Duke kaluar mes qytetit të
Fierit, përpara se të bashkohet me Semanin në të shkarkohen mbeturinat urbane, duke
e bërë ujin e tĳ pa asnjë formë jete. Eshtë vlerësuar se çdo muaj në Gjanicë derdhen rreth
12’587-18’091 m3 mbeturina të lëngëshme me përmbajtje hidrokarburesh dhe vajra
roblemal (AKM/NEA, 1997-1998). Në këtë rob, edhe vlera e BTEX (roblem, roblem, etilbenzen, ksilen) mund të jetë shumë e lartë. Krahas robl në florën dhe faunën natyrore
ujore, përdorimi I ujit për vaditje e shtrin më tej dëmtimet dhe në njerez.Janë 6 ura të
ndertuara mbi këtë lume, të cilat poshtë bazave të tyre janë kthyer në kazane plehrash
gjigande që po ndotin ambjentin e këtĳ qyteti . Tonelata inerte sidomos plehrash kanë
krĳuar roblem ekologjike jo vetëm për qytetin por edhe me gjere.Prurjet e shumta në
kohën e shirave bëjnë që të gjitha këto plehra te derdhen në lumin Seman dhe mandej
në detin Adriatik. Kushdo që kalon pranë këtyre urave mbi lumin Gjanicë do të shikoj
gjithandej plehra të hedhura dhe mbetje të naftes.
7-Ndotja nga mbetjet urbane, problemet që shkaktojnë
Menaxhimi i mbetjeve në të gjithë vendin mbetet një nga problemet kryesore të
qytetarëve shqiptarë. Më shqetësuese situata është në qytetet më të zhvilluara me
popullsi më të lartë,si qyteti i Tiranës dhe Fierit dhe zonave bregdetare .Në mënyrë
që të parashikojmë të ardhmen e menaxhimit të mbetjeve në qytetin e Fierit ,duhet të
vlerësojmë gjenerimin aktual të mbetjeve.Të dhëna të sakta për gjenerimin e mbetjeve
janë shumë të rëndësishme pasi na mundëson vlerësimin e gjëndjes ekzistuese për
qytetin e Fierit. Rritja e gjenerimit të mbetjeve për qytetin e Fierit (1.5%) rezulton më
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e ulët se norma mesatare në nivel kombëtar (1.9%) për shkak se edhe norma e rritjes
së popullsisë rezulton më e vogël; norma mesatare e gjenerimit të mbetjeve për banor
rezulton rreth 1.023 kg/ditë dhe gjithashtu vërehet një rritje e saj prej 0.6%/vit; pesha
mesatare vëllimore e mbetjeve bashkiake rezulton të jetë 0.11 kg/litër ndërsa
pesha e mbetjeve bashkiake që mbushin një kontejner prej 1100 litrash (që përdoret
sot në Fier) është rreth 130kg.Bashkia Fier i ka kategorizuar mbetjet në 14 rryma
të ndryshme mbetje organike ,lëndë drusore, letër, karton, plastikë me dendësi të
ulët, plastikë me dendësi të lartë, qelq, tekstil, metal, alumin, lëndë të rrezikshme
produkte komplekse, inerte dhe produkte sanitare. Për momentin, mbetjet urbane
depozitohen në qendrën bashkiake të grumbullimit të mbetjeve e cila ndodhet 4km
nga qendra e qytetit dhe rreth 8km nga pika më e largët e tĳ. Fusha është e
kufizuar nga dy lumenj (Gjanica dhe Vĳa e Ngjalës), traseja e hekurudhës dhe një
depozitë karburanti. Fusha e mbetjeve është tejet e amortizuar dhe është përdorur
për më shumë se 40 vjet pa ndonjë standard teknik apo sanitar. Mbetjet kryesisht
hidhen në një vend të caktuar në fushë dhe ndonjëherë mbulohen me dhe. Mbetjet
spitalore depozitohen të ndara dhe më pas groposen veçmas. Përveç fushës së
mbetjeve, në qytet ekzistojnë edhe disa vendgrumbullime ilegale të tyre kryesisht afër
vendbanimit të banorëve si në luminGjanicë apo në pjesët periferike të qytetit.Vendet
e grumbullimit të mbetjeve në qytet janë rrezik për përhapjen e sëmundjeve infektive.
Në shumë raste, kontejnerët janë të dëmtuar dhe në kushte jo të mira higjienosanitare. Në vendet rreth kontejnerëve, pas zbrazjes së tyre, hidhet pluhur gëlqereje
për dezinfektim por larja e vetë kontejnerëve nuk kryhet..Kontejnerët janë shpesh
objekt pune për kërkuesit informalë të materialeve të riciklueshme të cilët, pervec
faktit qe rrezikojne marrjen e semundjeve te ndryshme jane shkaktare te ndotjes se
vendit rreth kontejnerëve.Ekzistenca e pikave të hapura prej betoni apo e pikave
ilegale në qytet vazhdon të mbetet një problem shqetësues mjedisor dhe sanitar për
punëtorët e pastrimit sikurse dhe për banorët e bizneset Ne baze te envestimeve
te Bashkis Fier situata po ndryshon te pakten per qendren e qytetit koshat jane te
mbyllur dhe ne nje gjendje me te mire higjenike sanitare .
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Studimi I matjeve të ndryshme antopometrike si dhe parametrat e ndryshëm
fiziologjik të aparatit respirator tek studentët e AEFS
Ervin Nushi
Hyrje
Gjatë studimit tim 4-vjeçar si student i Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo
Kushi”, krahas lëndëve të ndryshme të kësaj akademie përshtypje të veçantë më kanë
lënë lëndët mjekësore. Duke mësuar që mjekësia sportive krahas pikësynimit kryesor në
parandalimin e sëmundjeve ka si pikësynim edhe studimin e aktivitetit fizik në organet
e sistemet e organizmit të cilat mund të studiohen në gjendje qetësie ose gjatë kryerjes së
aktivitetit fizik, vendosa që në kuadrin e temës time të diplomës të punoj në një temë studimore
shkencore në fushën e kësaj shkence sportive. Që në fillim I vura vetes si qëllim që matjet e
ndryshme antropometrike si dhe parametrat e ndryshëm fiziologjik gjë që fitohen nga prova
të ndryshme funksionale (në rastin konkret nga spirometria) do të më shërbejnë si të dhëna
të mjaftueshme për një studim me karakter kontrollues dhe interpretues rrjedhimisht edhe
rekomandues në fushën e mjekësisë sportive. Dihet që organizmi I njeriut që I nënshtrohet një
veprimtarie të shumëllojshme në lidhje me punën fizike I përshtatet kësaj ngarkese në mënyra
të ndryshme. Diferencat e ndryshme që mund të evidentohen sipas llojit të ngarkesës ose
seksit qv ushtrohet me lloje të ndryshme sportive janë objektiv I studimit tim në këtë studim.

Qëllimi
1.
2.
3.
4.
5.

Përcaktimi I parametrave antropometrik sidomos ato të kafazit torakal
Evidentimi i parametrave funksionale që përfitojmë nga spirometria
Përpunimi dhe korelimi I parametrave antropometrik dhe ato të spirometrisë
Lidhja e këtyre parametrave në lidhje me llojin e aktivitetit sportive
Krahasimi i këtyre parametrave midis llojeve të ndryshme sportive si dhe me
grupet sportive të vitit të kaluar.
Materialet dhe metodat

Në këtë studim u morën studentët e Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve
“Vojo Kushi”, gjithsej 131 veta. Shpërndarja e specialiteteve dhe e seksit jepen në
tabelën e mëposhtme.
Sportet

Atletikë

Volejboll

Basketboll

Gjimnastikë

Futboll

Meshkuj

18

18

13

9

18

Femra

13

13

15

12

Të gjitha matjet antropometrike dhe ato funksionale u kryen në ambientet e
Departamentit të Mjekësisë Sportive. Për realizimin e studimit të kësaj teme
përdorëm:
1. Lartësi meter druri
2. Metërshirit
3. Peshore
4. Spirometër
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5. Kompjuter
Realizimi i matjeve kryhej në mëngjes në kushte të rregullta. Të gjithë studentët
ishin të veshur me costume sportive. Matjet antropometrike bëheshin vetëm një here
ndërsa ato të spirometrisë bëheshin 3 herë dhe sigurohej rezultati më I lartë. Nga
matjet antropometrike u fituan këto parametra:
1. Pesha trupore (kg)
2. Lartësia trupore (cm)
3. Perimetri I toraksit në gjendje qetësie (cm)
4. Perimetri i toraksit në frymëmarrje të thellë (cm)
5. Perimetri i toraksit në frymënxjerrje të thellë (cm)
Nga matjet funksionale me aparat përfituam:
1. Kapaciteti vital dhe të gjitha përbërësit e tĳ në ml.
Mbi bazën e këtyre matjeve u përllogaritën disa parametra si më poshtë vĳojnë:
1. Elasticiteti i toraksit që përfitohet nga diferenca e matjeve të perimetrit të
frymëmarrjes së thellë me atë të frymënxjerrjes së thellë.
2. Diferenca midis perimetrit të frymëmarrjes së thellë me atë të frymënxjerrjes në
gjendje qetësie.
3. Diferenca midis perimetrit të frymëmarrjes në qetësi me atë të frymënxjerrjes së
thellë.
4. Kapaciteti vital ideal si mbas ekuacionit HARRIS Benedikt I cili përcakton në fillim
metabolizmin bazë (MB) në bazë të moshës, peshës trupore (PT) dhe lartësinë
trupore (LT)si dhe seksin.
a. Meshkuj (MB)=66,473+13,751*(PY) + 50,033*(LT)- 6,755*Mosha
b. Femra (MB)= 66,50955 + 9,463*(PT)+1,8496*(LT)-4,6756 *Mosha
Ky ekuacion pasi përcakton (MB) na ndihmon për të përcaktuar kapacitetin ideal
vital.
a. Kapaciteti ideal vital= MB*2,3(Meshkuj)
b. Kapaciteti vital ideal=MB*2,1 (Femra)
Gjithashtu përcaktojmë spiroindeks *1 që është raporti I kapacitetit vital/me lartësinë
trupore dhe spiroindeksi *2 që është raporti I kapacitetit vital/ me peshën trupore.
Të gjitha parametrat e fituar nga matjet e ndryshme janë përpunuar statistikisht.
Sistemi respirator
Fiziologët e përdorin termin frymëshkëmbim (respiracion) në një kuptim më të gjerë
ku përfshihen:
1. Shpërhapja (difuzioni) I O2 dhe CO2 ndërmjet kapilarëve dhe qelizave
2. Transporti i këtyre gazeve në gjak
3. Shkëmbimi I gazeve ndërmjet gjakut dhe ambientit të jashtëm, në të cilin
përfshihen, jo vetëm shpërndarja përgjatë kapilarëve të mushkërive por gjithashtu
e gjithë sasia e gazeve që hyjnë dhe dalin nga mushkëritë.
Shpërndarja e O2 dhe CO2 ndërmjet qelizave dhe sistemit të kapilarëve dhe ndërmjet
kapilarëve pulmunarë dhe gazit të alveolave ndodh përgjatë intersticiumit dhe
murit shumë të hollë të kapilarëve. Sasia e gazit që shkëmbehet zakonisht shprehet
si një ritëm i konsumit të O2 dhe prodhimi i CO2 prej trupit. Që të ndodh shkëmbimi
I gazeve me ambientin rrethues duhet që gazet të hyjnë (frymëmarrje) dhe të dalin
(frymënxjerrje) nga alveolat e mushkërive. Ky frymëshkëmbim vjen si rezultat
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I ndryshimit të presioneve që lindin prej veprimit të muskujve frymëmarrës dhe
ndihmohen prej fryymënxjerrjes nga tërheqja elastike e mushkërive. Volumi i gazit
që lëviz për minute quhet ventilim pulmonary. Pjesa në të cilin ndodh shkëmbimi I
gazeve janë vetëm alveolat, ndërsa pjesa tjetër që përcjell rrymën e ajrit quhet hapësirë
e vdekur dhe në të nuk ndodh shkëmbimi i gazeve. Transporti i gazeve në të gjithë
trupin e njeriut varet edhe nga sasia e rrymës së gjakut të sistemit kardiovaskular.
Që shkëmbimi I gazeve të jetë I mjaftueshëm dhe eficient nuk mjafton që alveolat të
jenë ventiluar por gjithashtu gjaku duhet të rrjedhë përgjatë kapilarëve alveolarë.
Hemoglobina, proteina që ndodhet tek rruazat e kuqe të gjakut luan një rol kryesor
në lidhjet kimike të O2 dhe CO2 me gjakun. Lidhjet kimike të CO2 me gjakun cojnë në
formimin e joneve H+ dhe HCO3- të cilat ndikojnë mbi balancën acidobazike.
Trakti respirator
Gjatë proçesit të frymëmarrjes, ajri kalon nëpër rrugët e sipërme të aparatit të
frymëmarrjes (hunda, faringu dhe laringu) dhe futet në trake. Ajri mundet gjithashtu
të hyjë në laring edhe nëpërmjet gojës. Në kavitetin e hundës ajri filtrohet nga grimcat
e pluhurave, ngrohet më 370C dhe lagështohet. Faringu shërben si një rrugë kalimi
për ushqimet dhe lëngjet që merren nga goja dhe për ajrin që hynë nga hundët. Gjatë
procesit të gëlltitjes, ushqimi dhe lëngjet nuk hyjnë në rrugët e frymëmarrjes sepse
ato shmangen nga epiglotisi. Laringu është një “kuti” kartilogjenose që përmban
në brendësi kordat vokale të cilat janë të ndara ndërmjet tyre nga hapësira që
quhet glottis. Kur ajri kalon në këto hapësira shkakton vibrimin e kordave vokale
të cilat prodhojnë zërin. Shpejtësia e ajrit që kalon nëpër glottis dhe madhësia e
këtyre hapësirave përcaktojnë amplitudën dhe tonin e zërit të çdo individi. Glottii
zgjerohet gjatë frymëmarrjes dhe ngushtohet gjatë frymënxjerrjes. Rrugët e poshtme
të frymëmarrjes vazhdojnë me trakenë (diametër 2.5 cm) e cila ndahet në dy bronke
kryesore, një për çdo pulmon. Pas bronkeve kemi shumë nënndarje të tjera të
bronkiolave (diametër <1mm) dhe përfundon me aveolat që janë të ngjashme me vilet
e rrushit. Alveolat bashkë me gypat që i lidhin formojnë zonën respiratore, vendi ku
kryhet shkëmbimi i gazeve. Janë 300-600 milion alveola në mushkëri dhe sigurojnë
një sipërfaqe 50-90 m2 për shkëmbimin e gazeve. Muri i alveolave është i përbërë nga
një shtresë e dendur kapilarësh dhe nga shtresa shumë të holla nëpërmjet të cilave
molekulat e gazeve mund të shpërhaqen. Alveolat përbëhen nga një shtresë e hollë
lëngu, epiteliumi-alveolar, intersticiumi dhe endoteli kapilar (trashësia totale-1μm) i
gjithë ky mur quhet membrana alveoale-kapilare ose barriera ajër-gjak. Intersticiumi
përbëhet nga fibra retikulare dhe elastike, të cilat i sigurojnë mushkërive elasticitetin.
Toraksi dhe muskujt e frymëmarrjes
Pjesa e poshtme e trakesë dhe dy mushkëritë ndodhen brenda toraksit i cili në
vetvete është kompartiment i mbyllur. Pjesa e sipërme e tĳ mbyllet nga indi lidhor
dhe muskujt të cilët fiksohen tek sternumi, tek brinjët dhe kolona vertebrale. Pjesa e
poshtme ndahet krejtësisht me kavitin abdominal nëpërmjet muskulit të diafragmës.
Mushkëritë janë të mbuluara nga pleura e cila përbëhet nga dy fletë, fleta e jashtme
që vesh të gjithë sipërfaqen e brendshme të kafazit torakal dhe diafragmën dhe quhet
pleura parietale dhe fleta e brendshme që vesh sipërfaqen e mushkërive dhe quhet
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pleura viserale ose pulmonare .
Ndërmjet pleurës parietale dhe pulmonare formohet hapësira pleurale e cila është
e mbushur me një shtresë të hollëlikidi i cila prodhon forca të forta kohezive që
parandalojnë ndarjen e pleurave, por i lejon ato të rrëshqasin njëra mbi tjetrën. Në
qoftë se ajri lejohet të hyjë në hapësirën pleurale (pneumatoraks) mushkëritë nuk
qëndrojnë më të lidhura me muret e toraksit por fillojnë të mblidhen. Dimensionet
e kafazit torakal ndryshojnë nga muskujt skeletikë të frymëmarrjes. Muskujt që
nuk janë aktiv gjatë një frymëshkëmbimi të qetë quhen muskuj aksesorë. Gjatë
një frymëshkëmbimi të qetë frymëmarrja arrihet kryesisht si rezultat i tkurrjes së
diafragmës e cila intervohet nga nervi frenik. Tkurrja e muskulit të diafragmës ka një
veprimtari të dyfishtë. Duke ushtruar presion mbi dyshemenë e toraksit dhe duke
ngritur lart kafazin, kështu toraksi zgjatet nga para-mbrapa dhe rritet në gjerësi, me
një fjalë rritet në volum. Si rezultat i tkurrjes së muskulit të diafragmës shtypen
organet e barkut. Përveç diafragmës gjatë aktit të frymëmarrjes marrin pjesë edhe
muskujt ndërbrinjorë të jashtëm të cilët favorizojnë futjen e ajrit nëpërmjet ngritjes
dhe rrotullimit nga brenda jashtë të çdo brinje duke shkaktuar një rritje në gjerësi të
gjoksit. Në rastet e frymëshkëmbimeve të të mundimshme është e nevojshme edhe
pjesëmarrja e muskujve aksesorë të frymëmarrjes të tillë si sternomastoid dhe muskujt
skalen të qafës dhe shpinës të cilat ngrenë sterniumin. Gjatë një frymëshkëmbimi të
qetë frymënxjerrja është një akt pasiv. Në këtë rast asnjë tkurrjes muskulare nuk
përfshihet dhe toraksi kthehet në pozicionin fillestar si rezultat i tërheqjes elastike
pasive të elementëve të mushkërisë të cilat si rezultat i aktit të frymëmarrjes së
mëparshme janëtë tërhequr. Frymëmarrja e sforcuar kërkon që tërheqja elastike të
ndihmohet nga aktiviteti i muskujve aksesorë të frymëmarrjes. Muskujt ndërbrinjorë
të brendshme gjatë tkurrjes së tyre kryejnë efekte të kundërt me ato të jashtme dhe
brinjët ulen poshtë dhe rrotullohen nga jashtë brenda duke u zvogëluar volumin e
toraksit. Nga ana tjetër tkurrja e muskujve të barkut çon diafragmën në pozicionin
më të lartë duke detyruar nxjerrjen jashtë të ajrit prej mushkërive.
Volumet e mushkërive
Volumi i ajrit që merret dhe nxirret nga mushkëritë në gjendje qetësie quhet volumi
i tidalit. Ky volum është rreth 500 ml tek një i rritur rreth 70 kg, pas një frymëmarrje
normale, volumi shtesë që mund të thithet nga një sforcim maksimal frymëmarrës
i vullnetshëm quhet volumi rezervë frymëmarrës (V.R.Fm). ky volum është rreth 3
l. Pas një frymëmarrjeje normale, volumi maksimal që mund të nxirret vullnetarisht
nga mushkëritë quhet volumi reservë i frymënxjerrjes. Ky volum është rreth 1.31.5 l. Këto volumejanë të matshme prej aparatit që quhet spirometër. Asnjëri nuk
mundet që gjatë procesit të një frymënxjerrjeje maksimale të nxjerrë të gjithë ajrin
prej mushkërive. Sasia e ajrit të mbetur që është rreth 1.2 l quhet volumi mbetës (VM)
ose volumi residual. Kombinimi i këtyre volumeve referohet si kapacitete, kështu
volumi i ajrit që mbetet në mushkëri pas një frymënxjerrjeje normale quhet kapacitet
funksional mbetës (KFM). Ky kapacitet përfshin volumin rezervë frymënxjerrës
dhe volumin mbetës, është rreth 2-5 l. Volumi i ajrit që mund të zhvendoset brenda
dhe jashtë mushkërive gjatë një frymëmarrjeje dhe një frymënxjerrjeje maksimale
quhet kapaciteti vital (K.V). ky kapacitet përfshin volumin rezervë frymëmarrës dhe
volumin e tidalit dhe është rreth 5 l. Volumi i përgjithshëm i ajrit që zënë mushkëritë
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gjatë një frymëmarrje maksimale kur përfshihet edhe volumi residual (VR) quhet
volumi i përgjithshëm i mushkërive (VPM). Ky volum është rreth 6l.
Presionet në lidhje me mushkëritë
Ajri hyn dhe del nga mushkëritë mbi bazën e diferencës së përqendrimit të presionit
ndërmjet gojës dhe alveolave. Ndryshimet e duhura në presionin alveolar krĳon
si rezultat lëvizjen para dhe mbrapa që bën gjoksi të cilat shkaktojnë në të njëjtën
kohë ndryshime në presionin pleural. Kur gazi është në gjendje të palëvizshme
presioni alveolar është i njëjtë me atë të gojës (atmosferik). Nëse ajri është duke
qarkulluar ose jo, presioni pleural ndikohet nga tërheqja elastike me drejtim nga
jashtë që ushtron kraharori. Tërheqja në drejtime të kundërta e mushkërive dhe
kraharorit krĳon një presion negativ në kavittein pleural (-5cm H2O) forca tërheqëse
janë në varësi të shkallës së fryrjes së alveolave me ajër. Lëvizja e ajrit në brendësi
të mushkërive shkaktohet nga diferenca e presioneve. Presioni i ajrit në gojë është
më i lartë se ai i alveolave dhe kjo diferencë do të sigurojë lëvizjen e ajrit për në
brendësi të mushkërive. E kundërta ndodh kur ajri del nga mushkëritë. Në këtë rast
si rezultat i tkurrjes muskulore dhe kthimit të kafazit torakal në gjendjen fillestare
presioni në alveola bëhet më i lartë se presioni i ajrit në gojë. Lëvizja e ajrit është një
proces dinamik dhe diferenca e përqendrimit të presioneve ndikohet edhe nga ritmi
i frymëmarrjes, rezistenca e rrugëve të ajrit dhe nga rezistenca e fërkimit të indeve
të mushkërive. Gjatë frymëmarrjes mushkëritë zgjerohen më tepër dhe për pasojë
edhe presioni në hapësirën pleurale do të rritet më tepër duke arritur -10mm H2O15mm H2O. Në rastin e aktiviteteve sportive kur frymëmarrja po bëhet e sforcuar
presioni pleuram mund të bëhet edhe më negativ. E kundërta ndodh kur presioni
pleural arrin vlera -4 nm H2O, atëherë ajri nxirret jashtë dhe vështirësohet kthimi i
gjakut në zemër. Në rast se në hapësirën pleurale grumbullohet lëng (pleurite) ose
ajër (pneumotorax) presioni pleural bëhet pozitiv dhe mushkëritë zgjerohen dhe
zvogëlohen fare pak në raport me zgjerimin e kraharorit. Ndryshimi i presionit
pleural ndikon edhe në qarkullimin e gjalut e në kthimin e tĳ në zemër. Zemra dhe
enët e mëdha të gjakut ndodhen në kafazin e kraharorit në po ato kushte pneumatike
si edhe mushkëritë. Kështu gjatë frymëmarrjes presioni pleural ulet dhe ushtron
veprim thithës duke shpejtuar ardhjen e gjakut veno për në zemër dhe gjatë aktit të
frymëmarrjes. Për shkak të rritjes së presionit në hapësirën pleurale, kthimi i gjakut
në zemër vështirësohet.
(Rezultatet )
Meshkuj Tab.1
Sportet

Mosha

Gjatësia

Pesha

Vjeç

Cm

Kg

Futboll mesataret

22.15

174.25

73.75

Ds

±1.15

±6.65

±8.5

Basketboll mesatare

21.92

185.74

79.24

Ds

±3.11

±11.32

±8.52

Volejboll mesatare

20

185.14

75.57

23

Ds

±2.38

±6.77

±9.18

Gjimnastikë mesatare

19.80

173.28

73.84

Ds

±0.58

±3.94

±4.55

Atletikë mesatare

22.14

179.50

80.07

Ds

±1.35

±5.14

±11.39

Në tabelën numër 1 janë paraqitur parametrat antopometrikë dhe mosha e 5 grupeve
të studentëve meshkuj që kemi studiuar. Siç dallohet nga tabela mosha nuk ka
ndryshime. Moshën më të vogël e ka grupi i gjimnastikës. Përsa i takon gjatësisë më
të gjatë janë studentët e grupit të basketbollit dhe më të shkurtër ato të gjimnastikës.
Peshën më të madhe e ka grupi i atletikës ndërsa peshën më të vogël e ka më të ulët
grupi i futbollit.
Meshkuj Tab.2
Sportet
Futboll mesatarja
Ds
Basketboll
mesatarja
Ds
Vo l e j b o l l
mesatarja
Ds
Gjimnastikë
mesatarja
Ds
A t l e t i k ë
mesatarja
Ds

Perimetri
toraksit
98.12

i

Perimetri
frymëmarrjes
104.25

i

Perimetri
frymënxjerrjes
96.21

i

Elasticiteti
toraksit
8.04

±2.71

±3.31

±2.87

±0.84

92.79

99.26

90.16

9.10

±4.24

±5.48

±4.14

±1.85

93.14

96.93

90.27

6.66

±4.38

±4.47

±3.55

±1.23

93.28

97,02

92.50

4.48

±1.73

±1.84

±1.74

±1.14

93.10

99,12

90.86

8.26

±4.24

±5.48

±4.14

±1.96

i

Në Tab. 2 janë paraqitur katër parametra për grupet e studentëve meshkuj. Nga
tabela dallojmë që perimetri I toraksit në të tre gjendjet në nivelin më të lartë e ka
grupi i futbollit ndërsa elasticitetin më të lartë e ka grupi i basketbollit.
Meshkuj Tab.3
sportet

Futboll

Diferenca e perimetrit,
frymëmarrjes dhe qetësisë
6.25

Diferenca e perimetrave të qetësisë dhe
frymënxjerrjes
1.75

Basketboll

3.74

3.10

Volejboll

3.3

2.71

Gjimnastikë

2.5

2

Atletikë

6

2.14

Në tabelën 3 janë paraqitur dy parametra. Në kolonën e pare paraqitje më të mire
i ka grupi i futbollit dhe më të ulët e ka grupi i gjimnastikës. Në kolonën e dytë
parametrin më të mire e ka grupi i basketbollit dhe më të dobët grupi i futbollit.
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Meshkuj Tabela 4
SPORTET

Spirometria L

Kapaciteti
ideal

vital

Spiroindeksi 1 ml/cm

Futboll Mesatarja

4.53

4.145

25.9

Spiroindeksi 2
mk/kg
61.4

DS

±0.60

±3.75

±1.7

±3.9

Basketboll Mesatarja

5.10

4.474

27.46

64.63

DS

±1.01

±5.39

±1.80

±4.8

Volejboll Mesatarja

5.02

4.685

27.1

66.4

DS

±0.88

±4.25

±1.2

±6.02

Gjimnastikë mesatarja

4.58

4.173

26.4

62

DS

±1.00

±4.80

±0.9

±3.01

Atletikë mesatarja

4.72

4.218

26.2

58.9

DS

±0.84

±3.75

±19

±7.2

Në tabelën 4 kemi paraqitur katër parametra si spirometër e matës me aparat,
kapaciteti vital teorik. Spiroindeksi 1 dhe spiroindeksi 2
Nga tabela nuk dallojmë ndryshime të theksuara midis 5 grupeve që kemi marrë në
studim.
Femra Tab.5
SPORTET

Mosha

Gjatësia

Pesha

Basketboll Mesatarja

21.65

173.7

65.74

DS

±1.01

±4.25

±4.22

Volejboll Mesatarja

21.74

172.8

64.22

DS

±0.68

±5.58

±3.24

Gjimnastikë Mesatarja

20.91

158.13

53.8

DS

±0.75

±4.22

±3.22

Atletikë Mesatarja

22.25

166.3

59.75

DS

±0.50

±7.39

±5.74

Në tabelën 5 janë paraqitur 3 parametra për 4 grupet e femrave. Për sa i takon moshës
nuk dallojmë ndryshime, ndërsa në gjatësi grupet e volejbollit dhe basketbollit kanë
parametra më të larta kurse ai i gjimnastikës më të ulëta. Po kështu mund të flasim
edhe për parametrin e peshës.
Femra Tab.6
SPORTET

Perimetri i toraksit

Perimetri
i
frymëmarrjes

Perimetri
i
frymënxjerrjes

Elasticiteti i
toraksit

Basketboll Mesatarja

88.11

92.16

87.01

5.15

DS

±4.21

±3.50

±2.10

±2.09

Volejboll Mesatarja

88.02

92.11

86.74

5.37

DS

±3.24

±3.89

±2.21

±2.14

Gjimnastikë Mesatarja

84.71

89.70

83.90

5.80

DS

±3.80

±4.30

±3.11

±2.91

Atletikë Mesatarja

87.50

91.28

86.25

5.03

DS

±2.38

±3.59

±2.06

±2.01

Në tabelën 6 janë paraqitur 4 parametra për 4 grupet e studenteve femra. Shihet në 4
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kolonat e kësaj tabele nuk dallohen diferenca të mëdha midis grupeve që kemi marrë
në studim.
Femra Tab.7
SPORTET

Diferenca e perimetrit
frymëmarrjes
dhe
qetësisë

Diferenca e perimetrave të
qetësisë dhe frymënxjerrjes

Basketboll

4.88

2.50

Volejboll

5.011

2.54

Gjimnastikë

5.08

3.20

Atletikë

4.75

2.45

Në tabelën 7 kemi paraqitur dy parametra të 4 grupeve të femrave. Në të dyja kolonat
nuk paraqiten diferenca të dukshme midis 4 grupeve përveç grupit të gjimnastikës
me kolonën e dytë.
Femra Tab.8
SPORTET

Spirometria L

Kapaciteti ideal
vital

Spiroindeksi
ml/cm

Spiroindeksi
ml/kg

Basketboll Mesatarja

3.58

3.01

20.6

54.4

DS

±0.92

±0.94

±1.02

±6.9

Volejboll Mesatarja

3.60

2.96

20.8

56.05

DS

±1.10

±1.10

±1.33

±6.12

Gjimnastikë Mesatarja

2.91

2.75

18.4

54.08

DS

±0.63

±1.08

±1.25

±3.64

Atletikë Mesatare

3.45

2.81

20.7

57.74

DS

±0,65

±0.74

±1.8

±4.85

Diskutim
Që në fillim të këtĳ studimi kam patur si qëllim përcaktimin e disa parametrave
statike, si pesha, lartësia etj dhe atyre dinamike në lidhje me kafazin torakal si
perimetri i tĳ në frymëmarrjen, në qetësi dhe frymënxjerrjen. Ushtrimi i ngarkesave
fizike në mënyrë të vazhdueshme për shumë vjet shoqërohet edhe me ndryshimin
e parametrave fiziologjikë në lidhje me specifikën e sporteve të veçantë. Krahas
ndryshimit të jashtëm sic është hypertrofia muskulore ndryshojnë edhe parametra
fiziologjikë të brendshëm si ulja e rrahjeve të zemrës, rritja e kapacitetit vital, ulja e
ritmit të frymëmarrjes etj. Duke iu referuar tabelës nr,1 shohim s eparametri i moshës
midis studententëve meshkuj që kemi analizuar nuk është i rëndësishëm për arsye
se të gjithë elementët që janë studiuar janë studentë të shkollës tonë, ndërsa për sa
i përket gjatësisë kemi ndryshime sidomos midis grupeve të volejboll-basketbollit
me ata të gjimnastikë-futbollit. Ndërsa në peshë nuk kemi shumë ndryshime
të theksuara. I përmenda këta tregues antropometrikë sepse këto parametra na
shërbejnë në përllogaritjen e metabolizmit bazal ose nevojave energjitike si dhe në
përcaktimin e kapacitetit vital teorik.
Në grafikun nr.1 paraqitet gjendja e perimetrave të kafazit torakal.
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Grafiku Nr.1

Siç shikohet nga Grafiku nr.1 treguesit antropometrikë që lidhen me veprimtarinë
e aparatit të frymëmarrjes sic janë perimetri i qetësisë, i frymëmarrjes dhe
frymënxjerrjes është pothuajse i barabartë në të gjitha sportet me përjashtim të
futbollit. Kjo shpjegohet me gjendjen aktuale të stërvitshmërisë së studentëve. Në
këtë grafik gjithashtu dallojmë që perimetri i frymënxjerrjes është gjithmonë më i
ulët se ai i qetësisë për faktin se gjatë procesit të frymënxjerrjes të gjithë studentët
realizojnë një frymëmarrjes të sforcuar. Dhe rrjedhimisht nxjerrin të gjithë ajrin që
mund të nxirret nga mushkëritë. Po ta krahasojmë me studentët e vjetshëm po këta
parametra pak a shumë janë të afërt. Një element shumë i rëndësishëm i gjendjes
funksionale të kafazit torakal është elasticiteti i këtĳ kafazi.
Në grafikun e mëposhtëm (grafiku nr.2) po paraqesim këto parametra sipas grupeve
sportive të mundshme.

Shohim që ky parametër paraqitet më i lartë tek grupet e basketbollit, futbollit dhe
atletikës dhe më i ulët tek ai i volejbollit dhe sidomos tek ai i gjimnastikës. Gjithashtu
edhe nga studimi i vjetshëm ky prametër paraqitet më i ulët tek grupi i gjimnastikës.
Kjo do të thotë që muskujt e frymëmarrjes nuk janë të zhvilluar në krahasim me
studentët e tjerë. Sic e kemi theksuar edhe tek kapitulli i materialeve dhe metodave
nëpërmjet matjeve me aparatin spirometër ne përfitojmë përcaktimin në ml të
kapacitetit ideal vital dhe gjithë përbërësve të tĳ. Por në të njëjtën kohë unë kam
shfrytëzuar dhe ekuacionin Benedikt i cili më ndihmon sipas nevojave energjitike që
ka një individ me peshë, moshë dhe lartësi të caktuar dhe koeficentë përkatës për të
dy sekset të përcaktojmë kapacitetin ideal vital.
Në grafikun nr.3 paraqitet krahasimi i këtyre dy të dhënave.
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Nga krahasimi i këtyre dy parametrave në grafikun nr.3 dallohet qartë se studentët e
të gjitha grupeve kanë një spirometri më të lartë se të gjithëparametrat e KIV dmth se
norma. Kjo diferencë shpjegohet për faktin se të gjtihë studentët janë marrë ose merren
me aktivitet fizik të vazhdueshëm. Për çfarë diskutuam më sipër për kapacitetin
vital të studentëve gjtihçka është paraqitur në vlera absolute. Ky vlerësim nuk është
shumë i drejtë në përcaktimin e vlerësimit të zhvillimit të aparatit të frymëmarrjes
si rezultat i ndikimit të ngarkesës fizike të vazhdueshme. Për të marrë një vlerësim
më objektiv të zhvillimit të një individi është mirë që ai të vlerësohet nga parametra
relativë.
Në grafikun nr.4 po paraqesim këto parametra në lidhje me studentët meshkuj që
kemi studiuar.

nuk do të thotë që dy individë me spirometri të barabartë kanë tënjëjtin zhvillim të
aparatit respirator , por ky parametër është në varësi të peshës dhe lartësisë. Nga
grafiku nr.4 dallojmë që këto dy parametra paraqiten tek studentët e të gjtiha grupeve
pak a shumë të barabartë. Gjithashtu po ti krahasojmë këto parametra dhe me matjet
e vjetshme pothuajse nuk ka ndryshim midis grupeve respektive.
Diskutim për rezultatet e femrave: përsa i përket grupit të studenteve femra
diskutimi i parametrave antropometrikë dhe atyre të aparatit të frymëmarrjes do të
vazhdojë në të njëjtën mënyrë si tek meshkujt por shifrat absolute në përgjithësi janë
gjithmonë më të ulëta tek femrat sesa tek meshkujt. Për sa i takon moshës të katër
grupet e femrave nuk kanë ndryshime, por për sa u përket parametrave të gjatësisë
dhe peshës shohim se grupet e basketbollit dhe volejbollit kanë ndryshim sidomos
me atë të gjimnastikës. Në grafikun nr.5 po paraqesim tre parametrat e perimetrit të
kafazit torakal në gjendje të qetësisë, perimetrin në frymëmarrje dhe në frymënxjerrje.
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Siç dallohet edhe nga grafiku nr.5 për sa i takon këtyre tre parametrave ndryshimet
midis katër grupeve të studentëve nuk janë të dukshme por pothuajse të barabarta
me përjashtim të grupit të gjimnastikës, i cili edhe përmasat në gjatësi, peshë i ka më
të vogla se grupet e tjera. Dihet që sa më i thellë të jetë akti i frymëmarrjes, dmth sa
më i madh të jetë parametri i elasticitetit të kafazit torakal aq më shumë pasurohet
gjaku me O2,i cili ndihmon në djegien sa më të mirë të substancave energji prodhuese
si sheqernat dhe yndyrnat.
Në grafikun nr.6 po paraqesim diferencat e perimetrit të kafazit torakal në gjendjen
e frymëmarrjes së thellë dhe frymënxjerrjes së thellë, dmth elasticitetin e toraksit.
Siç shikohet nga grafiku ky parametër
është pothuajse njësoj tek të katër grupet e ka grupi i gjimnastikës. Kjo do
të thotë që muskujt e frymëmarrjes
janë shumë të zhvilluar. Sic e përmendëm edhe tek diskutimi i meshkujve
aftësinë jetësore të mushkërive në
këtë studim i përcaktojmë në mënyrë
direkte duke e matur atë me anë të
aparatit spirometër, ashtu edhe duke
e përcaktuar atë nëpërmjet formulës
së Benediktit.
Në grafi
g
kun nr.7 po
p krahasojmë
j
këto parametra
p
në katër grupet e studentëve.
Sic shihet edhe nga grafiku dallohet
një diferencë pozitive, që tregon se
të gjithë studentët e marra në studim kanë një zhvillim të mirë për sa i
takon zhvillimit të aparatit të frymëmarrjes. Vlerësimi më i mirë i zhvillimit të aparatit të frymëmarrjes është
vlerësimi relativ dmth raporti i aftësive jetësore të mushkërive (spirometria), me peshën dhe lartësinë.
Në grafikun nr.8 po paraqesim këto indekse; Spiroindeksi 1 ml/cm dhe Spiroindeksi
2 ml/kg.
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Duke ditur normat e spiroindex 1 dhe spiroindex 2 mund t themi që të katër grupet
e studenteve femra janë të pastërvitura
mirë. Gjithashtu po trajtojmë edhe raportin midis kapacitetit vital dhe volumit të
ajrit të nxjerrë gjatë sekondës të parv nga
mushkëritë VEMS1/KV ose sic njihet
koeficenti Tifno.
Më poshtë grafiku nr.9 po paqyrojmë në mënyrë grafike këtë raport si për meshkuj
ashtu edhe për femrat.
Dihet që gjatë aktivitetit fizik trupi i njer120%
100%
80%
60%
40%

Meshkuj
Femra

20%
0%

iut ka nevojë për O2 që të djeg subastancat ushqimore për të prodhuar energji.
Ky O2 sigurohet nga procesi i frymëmarrjes. Raporti Tifno nxjerr në pah se
sa është % e kalimit të ajrit në sekondën
e parë në raport me të gjithë sasinë e ajrit
që qarkullon gjatë një akti respirator. Sa
më i latrtë është ky raport aq më shumë
ajër kalon në sekondën e parë, dmth aq
më shpejt furnizohen indet me O2. Akti
i frymëmarrjes ka të bëjë me zhvillimin
e muskujve respiratorë. Nga grafiku shihet ky raport është më i lartëte grupi i
gjimnastikës meshkuj dhe grupi i atletikës femra dhe është në proporcion të
zhdrejtë me elasticitetin.

Përfundime
Në përgjithësi mund të themi se studentët e Akademisë së Edukimit Fizik dhe
Sporteve “Vojo Kushi”, kanë një zhvillim të mirë të aparatit të frymëmarrjes dhe
stërvitja e vazhdueshme e tyre ka dhënë efekte pozitive, kjo evidentohet mjaft qartë
tek krahasimi i kapacitetit vital teorik me kapacitetit real që del nga matjet. Në të
gjithë grupet kapaciteti vital është gjithmonë më i lartë se kapaciteti vital ideal.
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Objekte antike prej hekuri të zbuluara në botë, Evropë dhe Shqipëri
Meti Banushi
E vendosur në pjesën perëndimore të Gadishullit Ballkanik, me dalje në detet
Adriatik dhe Jon, Shqipëria zotëron pozicionin më të favorshëm për lidhjen midis
Evropës dhe Azisë. Kështu, që në kohët më të hershme, banorët e Shqipërisë kanë
qenë në gjendje të zhvillojnë lidhjet me shumë rajone, jo vetëm brenda Ballkanit, por
edhe me pjesën tjetër të Evropës dhe Azisë. Kultura e periudhës së parë të hekurit
në Shqipëri deri para çlirimit të vendit tonë ka qenë fare pak e njohur. Materialet që
mund t’i atribuoheshin në atë kohë periudhës së hekurit ishin gjetje të rralla, kryesisht
të rastit, shpesh pa adresë të saktë dhe pa kurrfarë informatash rreth zbulimit të tyre.
Gërmimet sistematike kanë nxjerrë në dritë materiale me vlerë, të cilat ndihmojnë
për të zgjidhur një sërë problemesh të karakterit kronologjiko – kultural dhe etnik
të vendbanimeve të ndryshme. Materiale interesante dhe ekspresive në këtë drejtim
kanë dhënë veçanërisht varrezat tumulare, si ato të Gajtanit të Shkodrës, të luginës
së Matit dhe të Drinosit, të Bajkaj të Sarandës, të Vajzës së Vlorës, të Kuçit të zi dhe
Barçit të Korçës, të Krumës dhe Cinamakës së Kukësit, Pazhokut të Elbasanit dhe
Prodani të Kolonjës. Sipas Frano Prendit fillimet e epokës së hekurit në territorin e
Shqipërisë i përkasin shek. XI p.e.s. ose diçka më përpara d.m.th. në periudhën pas
shkatërrimit të qytetërimit të Mikenës, periudhë e cila në vendin tonë përkon edhe
me shfaqjen e objekteve të para prej hekuri të një prodhimi lokal. Objektet e para
prej hekuri të zbuluara ishin një thikë e vogël teli harkuar me një thumb bronzi te
doreza, si edhe një pincetë, të gjetura të dyja në një varr çist të datuara si të shek. XI
p.e.s. Për lehtësi të ekspozimit të materialit janë preferuar sistemi prej 3 fazash të
zhvillimit të përgjithshëm kulturor të periudhës së parë të hekurit në vendin tonë,
duke e konsideruar atë si më të përshtatshme aktualisht. Faza e I përfshin kohën nga
fundi i shek. XII deri në shek. VIII p.e.s, që i korrespondon periudhës submikene,
protogjeometri dhe asaj të hershme gjeometrike të Greqisë. Faza e II përfshinë shek.
VIII-VII p.e.s, kurse faza e III periudhën që nga shek. VI dhe deri në kohën e formimit
të kulturës qytetare, e cila në krahinat më të zhvilluara nga pikëpamja social –
ekonomike të vendit tonë, bie rreth shek. V p.e.s, kurse në të tjerat më vonë aty nga
shek. IV p.e.s. Faza e I nga pikëpamja historiko – kulturore i përgjigjet periudhës
së tranzicionit nga bronzi në hekur, kurse në kuadrin më të gjerë ballkanik, kjo
është periudhë e dyndjes së madhe nga Egjeu, ndikimet e së cilës preken pjesërisht
edhe territorin e Shqipërisë. Deri tani kjo fazë njihet më mirë në rajonet në jug të
Shkumbinit. Si vend, gjetjet më të rëndësishme mund të përmenden: Shpella e Trenit
si dhe Nekropolet tumulare te Barcit, të Vajzës, të luginës së Drinosit, të Bajkaj, të
Prodanit, Pazhokut etj. Në Shqipërinë e veriut kjo fazë është përfaqësuar tani më pak
dhe konkretisht vetëm nga qyteza e Gajtanit dhe nga disa varre tumulare të Luginës
së Matit, dhe me sa duket edhe të Kukësit. Inventari i objekteve metalike që mund ti
atribuohen fazës së parë përbëhen kryesisht prej armësh dhe zbukurimesh bronzi.
Objektet prej hekuri janë akoma shfaqje shume të rralla e megjithatë ato ekzistojnë,
duke provuar me praninë e tyre dhe procesin e ngadaltë të transformimit të epokës
së bronzit në atë të hekurit. Midis armëve, interes të veçantë paraqesin shpatat dhe
kamat me dorezë në formë gjuhe, tip ky i njohur për përhapjen e tĳ të gjerë në tërë
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Evropën, që nga Veriu i saj e deri ne Mesdhe.
Në fazën e parë të epokës së hekurit janë në përdorim tipa të ndryshme maja heshtash
dhe shigjetash prej bronzi. Nga fundi i kësaj faze majat e heshtave prej bronzi filluan
të zëvendësoheshin nga ato prej hekuri. Në grupin e objekteve me karakter praktik
dhe dekorativ, një kategori e veçantë dhe karakteristike përbëjnë gjilpërat e gjata prej
bronzi, rrallë prej hekuri.
Faza e II përfaqëson periudhën e zhvilluar të hekurit në Shqipëri. Ky metal aq i rrallë
në fazën pararendëse, tani përdoret gjerësisht sidomos për prodhimin e armëve dhe
të veglave të punës dhe më pak për zbukurime. Kultura materiale pasurohet me
forma të reja dhe fiton tiparet e saj vendase, të qarta dhe të qëndrueshme. Kultura
e kësaj faze është përfaqësuar në shpellën e Trenit, në qytezën e Gajtanit, si edhe në
varrezat tumulare të Kuçit të Zi, të Matit të zonës së Kukësit, të Vajzës, Pazhokut etj.
Shpatat me dorezë në formë gjuhe të tipit “Naue 11” nuk ndeshen më në këtë fazë.
Në vend të tyre hyjnë në përdorim shpatat e tipit Glasinac.
Të tilla shpata janë gjetur në Korçë, Mat etj. Në këtë periudhë në territorin e Shqipërisë
shfaqet dhe një formë tjetër shpate që përmban të gjitha hollësirat tipologjike
të shpatës Glasinac me përjashtim të kokës së dorezës e cila nuk është në formë
kërpudhe, por bisht dallëndyshe. Në këtë etapë të dytë të zhvillimit të epokës së
hekurit shfaqen hanxharët dhe shpatat me prefëse të harkuar lehtë. Përveç armëve
të zakonshme sulmi, në këtë kohë shfaqen dhe armët mbrojtëse që mbante ushtria
luftarake vendase. Të tilla janë parzmoret e tipit Mat të zbukuruara me dekoracione
të pasura gjeometrike, si edhe tipi i kallçive të Dobraçit.
Kulturën e fazës së III e njohim nga varrezat tumulare të Matit, të Kukësit, të Kuçit
të Zi, të Korçës etj. Në fondin e kulturës së kësaj periudhe hyjnë një seri elementesh
të reja, që e karakterizojnë këtë fazë si një shkallë të veçantë më të lartë dhe të fundit
në procesin e zhvillimit të pandërprerë të kulturës proto – historike në Shqipëri.
Pjesërisht këto shfaqje të reja janë rezultat i zhvillimit të brendshëm autokton, kurse
të tjerat të futura nga jashtë dhe kryesisht nga importi grek, i cili në atë kohë hyn në
territorin e Shqipërisë në një masë të gjerë. Armët dhe një tog zbukurimesh prej bronzi
dhe hekuri, zhvillojnë format e atyre tëfazës paraprĳëse, duke ruajtur kështu vulën
e zhvillimit të pandërprerë autokton. Armët prejhekuri janë përfaqësuar kryesisht
nga maja heshtash që nuk dallojnë tipologjikisht nga ato të periudhës pararendëse.
Hanxharët, riprodhojnë trajta të ngjashme me ato të Glasinacit. Në grupin e armëve
bëjnë pjesë dhe sëpata bipene prej hekuri, të cilat nga pikëpamja gjenetiko – tipologjike
lidhen me sëpatat dytehëshe prej bronzi, të njohura në Shqipëri në disa ekzemplarë,
sigurisht si importe ose ndikime të kulturës kreto – mikene në vendin tonë. Në fazën
e III janë në qarkullim sëpatat shpatuke kryqëformë, të cilat duhet të jenë shfaqur
këtu më përpara, që në fazën pararendëse. Futja në përdorim e këtĳ materiali të ri,
që i dha emrinepokës shënon, edhe për ilirët, nismën e një periudhe të re historike.
Hekuri kishte cilësi të pakrahasueshme ndaj lëndëve të para të njohura deri atëherë
për përgatitjen e veglave të punës dhe të armëve.
Ekspeditat arkeologjike, por jo vetëm, kanë treguar se Shqipëria është mjaft e pasur
me objekte prehistorike të zbuluara. Janë rreth 6000 gjetje arkeologjike në muzeume
në Shqipëri.
Gjetjet arkeologjike të hekurit janë zbuluar në qytete të ndryshme si Apolonia,
Durrësi, Lezha, Dibra etj. Këto gjetje arkeologjike hekuri i përkasin periudhave të
ndryshme historike.
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Periudha e hekurit, shekulli X-IX p.e.s.
Periudha arkaike, shekulli VII-VI-V p.e.s.
Periudha helenistike, shekulli III p.e.s.
Periudha e antikitetit të vonë deri në shekullin e II e.s.
Periudha mesjetare e hershme shekulli IV-VI e.s.
Periudha mesjetare e vonë shekulli XI e.s.
Gjetjet arkeologjike të hekurit prezantojnë një qytetërim në periudhën e shoqërisë
Ilire, të cilat i korrespondojnë kalimit nga një nivel teknologjik tek një tjetër nivel më
i lartë teknologjik, konkretisht nga periudha e bronzeve në periudhën e hekurit, i cili
është më shumë i avancuar në të gjithë aspektet e jetës. Deri tani studimet e objekteve
prej hekuri të zbuluara në Shqipëri janë studiuara nga arkeologët me metodat
arkeologjike p.sh. makroskopikisht, shpërndarja e gjetjeve mbi zonat e investiguara,
nga pikëpamja e kontekstit social, datues, tipologjikisht etj.
Megjithatë, për të nxjerrë informacion teknologjik mbi procesin, ato duhen studiuar
me metoda arkaeometalurgjike. Arkaeometalurgjia, si një nga komponentët e
disiplinës së përgjithshme të njohur si arkaeometri, është ajo fushë e kërkimeve
ku informacioni për objektet metalike antike, arkeologjike dhe historike merret
nëpërmjet studimit të teknologjisë ë prodhimit dhe përdorimit të metaleve dhe
përlidhjeve të tyre.
“Leximi i historisë” është i printuar në mikrostrukturën e objekteve. Nëpërmjet
analizave të mikrostrukturës dhe atyre kimike e mikrokimike merren informacione
rreth procesit të shkrirjes, rafinimit, prodhimit të përlidhjeve dhe vjetërimit nga
koha. Aplikimi i metodave shkencore në shkencën e arkaeometrisë dhe konservimit
kërkon një shkallë shumë të madhe bashkëveprimi midis specialistëve që punojnë
dhe studiojnë direkt aspekte të ndryshme të materialeve të trashëgimisë kulturore,
si arkeologët, shkencëtarët e konservimit, historianët e artit, artistët nga njëra anë me
shkencëtarët e disiplinave të ndryshme nga ana tjetër.
Me analizat përkatëse për këto gjetje, mund të arrihet një informacion shumë i vyer i
cili mund të na ndihmojë për rikonstruktimin dhe të kuptuarin e shumë aspekteve të
jetës në të kaluarën. Evolucioni i shoqërisë gjatë 3000 viteve të fundit është reflektuar
gjithashtu në zhvillimin e përpunimit të hekurit, ku pushteti politik dhe ekonomik
vareshin kryesisht nga kontrolli i prodhimit dhe shpërndarjes së hekurit. Tylecote
(1962) dha për herë të parë një trajtim të gjerë mbi teknologjinë e prodhimit të hekurit.
Tërësia e investigimit të kryer, lidhur me përbërjen kimike, makro/mikrostrukturën
dhe mikrofortësinë, përbërjen fazore etj, duhet të na japë mundësi të gjykojmë
mbi nivelin e teknikës/teknologjisë së përdorur nga paraardhësit tanë të epokës
përkatëse, diagnostikimin e gjendjes së ruajtjes së objektit ashtu dhe për interpretime
më të gjera, që hedhin dritë mbi rrugët e shkëmbimit të produkteve apo lëndëve të
para. Shkëmbimi i kulturave, siç janë lidhjet tregtare dhe luftërat, si edhe aftësitë e
ndryshme teknologjike, mund të shqyrtohen përmes studimit të materialit të objektit.
Këto teknologji janë deshifruar në bazë të njohjes së historisë të vetive termike,
mekanike dhekimike të objekteve. Bazuar në interpretimin e mikrostrukturës dhe
atyre kimike e mikrokimike marrim informacion të rëndësishëm rreth procesit të
shkrirjes, rafinimit, prodhimit të përlidhjeve dhe vjetërimit të tyre.
Shumë arkeologë kanë treguar se nuk mjafton thjesht një studim arkeologjik i këtyre
artefakteve, por një studim i hollësishëm me metoda fiziko – kimike do të jepte më
shumë informacion për artefaktet e zbuluara duke mbështetur ose jo studimin nga
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pikëpamja arkeologjike të tyre.
Metalurgjia është një nga shkencat më të vjetra të aplikuara. Historia e saj i ka fillesat
6000 vjet p.e.s. Forma e saj në atë kohë ishte fillestare, por për të fituar një perspektivë
në proceset metalurgjike është fillimisht e nevojshme studimi i fillimit të kooperimit
të njerëzimit me metalet. Shtatë metalet e njohura si Metalet e Antikitetit, ishin metalet
mbi të cilat ishte bazuar qytetërimi. Këto shtatë metale ishin: 1) ari 6000 vjet p.e.s,
2) bakri 4200 vjet p.e.s, 3) argjendi 4000 vjet p.e.s, 4) plumbi 3500 vjet p.e.s, 5) kallaji
1750 vjet p.e.s, 6) hekuri 1500 vjet p.e.s, 7) mërkuri 750 vjet p.e.s. Këto metale ishin të
njohura për mesopotamët, egjiptianët, grekët dhe romakët. Nga shtatë metalet, pesë
prej tyre mund të gjenden në formë native, për shembull, ari, argjendi, bakri, hekuri
(nga meteorë) dhe mërkuri.
Periudha e hekurit fillon me prodhimin e hekurit në Anatolian – Iran 1500 vjet p.e.s.
Epoka e hekurit në Europë, Azi dhe në Afrikën e Veriut vjen pas kohës së bronzit,
pas shek. X p.e.s.
Deri në shekullin XIII prodhohej hekuri i varfër me karbon për farkëtim; prej
shekullit XIV fillon shkrirja dhe derdhja e hekurit; prej shekullit XVI bëhet shkrirja
në furrnalta; pas shekullit XVIII fillon prodhimi i çelikut nëpërmjet fryrjes. Prej
shekullit XX prodhohen çeliqet e lidhura. Një ndër stolitë më të vjetra të punuara
nga hekuri është gjetur në Piramidën e Madhe (Egjipt) që daton nga koha rreth 2900
vjet para erës sonë. Një kohë të gjatë dhe deri rreth 1000 vjet para erës sonë stolitë
zbukuruese nga hekuri kanë qenë më të shtrenjta se stolitë nga ari, sepse ato ishin
nga hekuri i meteorëve: copa të meteorëve të rënë në tokë.
Zbulimet e njëpasnjëshme arkeologjike vërtetuan zhvillimin e pandërprerë të
teknikave metalurgjike kineze për shkrirjen e çelikut. Kina kishte teknikë më
të përparuar se shumë vende të tjera. Ekspertët e arkeometalurgjisë e mohojnë
ekzistencën e prodhimit të hekurit në Evropë para mĳëvjeçarit të parë p.e.s. Artefaktet
prej hekuri, të gjetura brenda territorit të kontinentit, të datuara si prej fundit të
mĳëvjeçarit të dytë para erës sonë, janë prodhuar me lëndë të para të importuara
nga Lindja e Mesme ose prej hekuri meteorik. Megjithatë, hulumtimet arkeologjike
dëshmuan ekzistencën e qendrës së metalurgjisë së hekurit në Brnjica siti Hisar në
Leskovac, Serbi i cili daton që nga shekulli 14-13 p.e.s. Zbulimi i një gjilpëre të madhe
prej hekuri në vendin Hisar, në Leskovac, stimuluan edhe më shumë kërkimet
arkeologjike rreth metalurgjisë së hekurit. Prova të mundësisë të ekzistencës të
metalurgjisë së hekurit në Ballkanin Qendror ishin zbulimi i disa artefakteve të cilat
i përkasin shekujve XIV – XIII p.e.s. Në dhjetëra furra të gjetura, karakteristikë e
të cilave është struktura e tyre në formë kupole, u gjetën artefakte të cilat ishin një
kombinim i hekurit me bronzin.
Gjatë gërmimeve arkeologjike në Leskovac u gjetën disa kilogram mbetje hekuri,
hekur amorf, artefakte hekuri, skorje, mbeturina nga furrat e shumta të shkrirjes,
gropa qymyri, fryrëse ajri prej qeramike, minerale, duke konfirmuar ekzistencën
e metalurgjisë dhe zejtarisë në Hisar, bazuar në hekur. Sëpata Rajkinac, objekte
hekuri nga Stari Kostolac, fibula hekuri nga Gornja Stražava dhe artefaktet hekuri
nga Leskovci janë objekte hekuri më të vjetra në rajonin qendror të Ballkanit, duke
treguar për faktin se hekuri ishte shfrytëzuar nga të gjitha zonat gjatë shekujve XIV
– XIII p.e.s.
Letchman .H (1984) studioi zhvillimin e metalurgjisë prehistorike në Andean. Ajo
jep shembuj të objekteve me materiale të ndryshme dhe ecurinë e teknologjisë sipas
34

periudhave në këtë zonë.
Mihok L. dhe bashkëpunëtorët e tĳ kryen studime në Sllovaki për skorjet dhe objektet
e hekurit të zbuluara në këto, site të cilat i përkasin fillimit të epokës së hekurit deri
në Mesjetë.
Gjithashtu, nga studimi i skorjeve të gjetura në Karpatet Qendrore janë përshkruar
metodat e përdorura për shkrirjen e hekurit në periudhat e lartpërmendura, për
lloje të ndryshme furrash. Koritnica dhe Baca ishin depozitat kryesore te hekurit ne
epokën e hekurit te cilat u përdoren për prodhimin e artefakteve në Bohinj, Slloveni.
Buchwald, F V. dhe Wivel, H (1998) analizuan rreth 900 skorje dhe objekte prej hekuri
të periudhave 700 p.e.s – 1850 e.s duke përdorur mikroskopin optik si dhe metodat
analitike me dispersion energjitik. Edhe pse objektet e lashta prej hekuri janë shumë
heterogjene, ata treguan një lidhje të caktuar midis fazës metalike dhe inkluzioneve.
Ashkenazi, D. dhe bashkëpunëtorët tĳ studiuan një mori objektesh lufte te gjetura
ne Jerusalem me metoda te ndryshme shkencore. Qëllimi i këtyre studimeve ishte
studimi I metodave të luftës dhe teknologjitë e prodhimit të armëve të gjetura në
Mamluk dhe Crusader.
Snodgrass (1980), tregoi se fillimet e hekurit ne Greqi janë 900 vjet p.e.s. Fillimet
shihen në Qipro, Aegean dhe Krete. Kur është fjala për tranzicionin dhe përdorimin
e hekurit, procesverbale arkeologjike dhe studime analitike të qindra objekteve e
tregojnë më së miri. Skorjet e gjetura janë te tipit fajalitike nga hekuri blumer. Një
numër i madh artefaktesh prejhekuri si shpata, maja heshtash, thika e të tjera janë
gjetur nëpër varre. Kështu në varret e Athinës dhe Verginia janë gjetur rreth 151 – 156
artefakte hekuri. Industria e hekurit në Maqedoni, e cila është një nga rajonet më të
pasura me metal në Greqi, karakterizohet nga lidhje të ngushta tipologjike ndërmjet
shpatave, thikave etj. duke treguar një origjinalitet të pavarur. Objekti i parë prej
hekuri i prodhuar mendohet të ketë qenë thika. Pavarësisht mungesës së gjetjeve të
furrave, ekzaminimi i mbetjeve metalurgjike të gjetura tregojnë për një vazhdimësi
të prodhimit të hekurit për 30 shekuj. Hekuri blumer i gjetur në site të ndryshme të
Greqisë ishte i pasur me nikel (1 – 1.4% Ni), titanium (1.85% oksid titani TiO2) dhe
mangani (27 – 43% okside hekuri, 18 – 43% okside mangani). Hekuri i pasur me
arsenic ndodhej vetëm në ishullin Kokoti. Në Varvaroftsa të Maqedonisë gjenden
skorje nga shkrirja e hekurit të cilat datojnë që në shekullin e X p.e.s.
Në Turqi përdorimi i hekurit në stoli dhe në prodhimin e armëve ishte përmirësuar,
pasi teknologjia e shkrirjes sidomos pas gjysmës së dytë të mĳëvjeçarit të 2 p.e.s. pati
një zhvillim të madh. Minerali i hekurit u bë mjaft i zakonshëm pas përdorimit të
gjerë të hekurit në të gjitha llojet e armëve dhe mjeteve. Kur hekuri nuk ishte diçka
luksi, bujqësia, industria dhe ufta u bënë faktorët më efektivë në shoqërinë e Hiteut,
Urartians, Phrygians, Neo-Asirianët, Hititët, Lycians, dhe Jonianët të cilët janë disa
popuj dhe shoqëri që u shfaqën kryesisht në Epokën e Hekurit. Analizimi i skorjeve
të hekurit të gjetura në Kaman-Kalehoyuk treguan që hekuri mund të ketë qenë në
kontakt me skorjen tërësisht apo pjesërisht të shkrirë. U vu re se skorjet e analizuara
kishin përmbajtje të lartë hekuri. Gjithashtu përmbajtja e tri elementeve Nikel, Kobalt
dhe Bakër mundësoi dallimin e artefakteve si dhe mënyrën e prodhimit, në sajë të
shkrirjes, farkëtimit apo rafinimit. Elementet kimike si Arsenik, Mangan, Titan dhe
Fosfor mund të jenë si rezultat i dheut, ndërsa squfuri është pjesë e mineralit të
hekurit të përdorur. Përmbajtja e elementeve si Silic, Kalcium, Alumin dhe Fosfor,
shuma e të cilave arrin deri në 1% masë, tregojnë që mostra e nxjerrë nga kjo copë
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materiali përbëhet kryesisht nga skorje.
Giardino (2005) tregoi se përhapja e hekurit ishte një risi e rëndësishme në përpunimin
e metaleve në Itali. Shumica e objekteve të gjetura në varre e tjerë janë prej bronzi,
disa prej tyre janë prej hekuri apo përlidhje hekur – bronz. Objekti më i hershëm prej
hekuri, i cili daton 1500 p.e.s. është një unazë nga varrezat e Castelluccio di Noto në
Siçili e cila mendohet të jetë prej hekuri meteorit. Të dhënat tregojnë që objektet e
hekurit kanë filluar të shfaqen në fund të epokës së bronzit dhe në fillim të hekurit në
Sardenja. Objekte hekuri, të gjetura më së shumti, janë; sëpata, maja heshte, kazma
dhe shpata. Objektet prej hekuri, si armët dhe fibulat, patën një rritje gjatë shekujve
IX – VIII p.e.s. në qendër të Italisë. Skorjet hekurore paten një përmbajtje shumë
të lartë Al2O3 dhe një përqindje relativisht te ulët të oksidit te hekurit krahasuar
me mesataren e skorjeve të hekurit blumer. Teknologjia e hekurit në Itali mund të
jetë përhapur në dy drejtime të ndryshme: e hershmja, lidh Qipron me Sardenjën
dhe Sardenjën me Etrurinë veriore; një tjetër, ndoshta pak më vonë, nga Egje në
Italinë Jugore, nëpërmjet detit Adriatik. Në rajonin e Friuli – Venezia Giulia nuk
ka pothuajse asnjë nga llojet e tjera të xeheroreve veçse depozita hekuri, ndoshta të
shfrytëzuara që në kohën romake.
Studimi i metalurgjisë nxjerrëse në periudhën antike në Shqipëri përfshin
grumbullimin e të gjithë informacionit në lidhje me mbetjet metalurgjike. Kjo
përfshin së pari njohjen e burimeve minerale të vendndodhjes (rajonit), përshkrimet
historike të tyre, dhe së dyti ekzaminimin shkencor të gjetjeve arkeologjike (mbetje
metalurgjike dhe artefakte).
Historia e përpunimit të hekurit
Hekuri i parë në botë dhe në Evropë
Përdorimi i hekurit daton që nga periudha neolitike, 5000 vjet më parë. Mendohet
se hekuri është shfaqur në mënyrë aksidentale në epokën e vonë të bronzit, në shek.
e VIII p.e.s. Evoluimi i njerëzimit dhe përsosja e gjendjes sociale, ekonomike dhe
kulturore lidhet edhe me historinë e përpunimit të hekurit, duke nisur me hekurin
e farkëtuar, përlidhjet e hekurit për të bërë çeliqe si dhe giza të ndryshme. Trajtimet
termike të bakrit, shkrirja dhe përpunimi i tĳ, mund të kenë shërbyer si shembull
për nisjen e përpunimit të hekurit. Nisja e përpunimit të bakrit daton që 4000 vjet
më parë, në Lindjen e Mesme, duke zëvendësuar kështu mjetet e punës si dhe armët
prej guri. Hekuri i parë shfaqet 3000 vjet më parë në Lindjen e Mesme për të cilin
thuhet se ka qenë më i butë se bakri. Objektet e prodhuara me çeliqe me karbon të
mesëm shfaqen në Lindjen e Mesme në 1100 p.e.s dhe në 800 p.e.s. Hekuri, gjithnjë
e më shumë, zëvendësoi bronzin në të gjithë Lindjen e Mesme dhe në Europë. Kjo
përhapje e gjerë dhe e shpejtë e hekurit vinte si rezultat i vetive mekanike si dhe
mundësisë më të madhe për të gjetur mineralet e hekurit.
Objektet e hekurit filluan të shfaqen më shpesh në Evropën Qendrore dhe atë
Perëndimore. Gjithashtu, mendohet se metalurgjia e hekurit lindi në Greqinë e lashtë
e më pas u përhap në Evropën Qendrore, ku përdorimi i objekteve prej bronzi u
zëvendësua gradualisht nga ato prej hekuri në fillimet e mĳëvjeçarit të I p.e.s. Gjetja e
blumerit të hekurit, produkt i përftuar nga shkrirja e mineralit të hekurit, në Karpate,
të datuara në shek. VIII p.e.s., tregon se duhet të ketë pasur përpunim të hekurit në
lindje të Alpeve.
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Sipas Tylecote, në Evropë, përdorimi i hekurit mbulon vitet e fundit të periudhës
prehistorike dhe vitet e para të periudhës historike nga 1200 p.e.s. deri në 1 p.e.s.
Objektet e para prej hekuri në Evropë i përkasin shek. XI p.e.s., të cilat u gjetën në
Kaukaz dhe dalëngadalë për 500 vite u përhapën nga Veriu drejt Perëndimit.
Origjina dhe përhapja e përpunimit të hekurit
Njihen dy teori të ndryshme rreth origjinës dhe përhapjes së metalurgjisë së hekurit.
E para propozon origjinën nga Lindja e Mesme, ndërsa e dyta thekson zhvillimin
autokton të industrisë së hekurit në Evropë. Teoria e fundit supozon se, duke pasur
parasysh praninë e bollshme dhe të mirë të mineraleve të hekurit, teknologjia
e përpunimit në mënyrë të pavarur ka qenë e zhvilluar në zona të ndryshme
gjeografike. Sidoqoftë, prodhimi i hekurit është shumë i vështirë dhe kërkon kushte
ekstreme në furra, gjë e cila mbështet teorinë se përpunimi i hekurit e ka zanafillën
në Lindjen e Mesme. Përgjithësisht është pranuar që Epoka e Hekurit fillon në Azinë
e Vogël, ku njerëzit që përdornin hekurin pushtuan vendin 3000 vjet p.e.s.
Gjatë periudhës së bronzit metali i bakrit mund të jetë shkrirë me ndihmën e flukseve
të hekurit, me dallimin e mundshëm që hekuri është reduktuar në pjesën e poshtme
të furrës. Kjo mund t’u ketë shkaktuar fundeve të furrës të përmbajnë shumë
skorje dhe hekur duktil, gjë e cila vërehet kohët e fundit në furrat e bakrit në Iranin
Qendror. Në periudhën neolitike në dispozicion të njerëzimit ishte hekuri meteorik
i cili zakonisht përmban rreth 10% Nikel dhe për këtë arsye ishte më i vështirë për
t’u punuar. Një shembull është pjata nga piramida në Gizeh, e cila pretendohet se
kjo ishte e mirështresuar (stratifikuar) kur është gjetur dhe për këtë arsye duhet të
datojë 2750 p.e.s. Sigurisht, përbërja dhe struktura nuk janë tipike të një metali hekur
të punuar vonë. Prania e damarëve të skorjeve fajalite mund të jetë një shembull i
bërjes së hershme të hekurit. Nuk dihet me siguri se kush e filloi të bërin e hekurit
në sasi duke e planëzuar atë. Mund të ketë ndodhur në Anadoll në Alaca Huyuk, ku
janë edhe thikat më të vjetra të bëra nga dora e njeriut. Furnizimi me hekurin e bërë
nga njeriu, në mĳëvjeçarin e dytë, ka qenë i vogël dhe me ngërçe, por është rritur
gradualisht, deri sa u përdor në një shkallë mjaft të madhe tek armët në vitet 1200
– 1000 p.e.s. Zhvillimi i ngadalshëm i hekurit në botë edhe gjatë epokës së hekurit,
bëri që, për një periudhë të gjatë kohore, bronzi të vazhdonte të shërbente në shumë
aplikacione të metalit. Për shkak se ishte i rrallë, hekuri në fillim u përdor në artikuj
bizhuterish të vogla.
Përveç kësaj, përdorimi i tĳ në fillim, duket se ka qenë për bërjen e shpatave dhe
thikave. Kur u shfaqën shpatat prej hekuri avantazhet kanë qenë të dallueshme
lehtë. Një shpatë, që përkulet, mund të kthehet në formën e mëparshme, por ajo që
thyhet është e padobishme.
Farkëtarët nga Luristani kanë prodhuar shpata hekuri me dorezë bronzi në shekullin
e XI p.e.s. Një thikë e tillë nga Marlik Tepe, Iran, kishte një dorezë të derdhur prej
bronzi 10 – 12% kallaj. Thika, e cila ishte prej çeliku me karbon të ulët jo homogjen,
ishte më e fortë se sa një e derdhur prej bronz – kallaj dhe shumë më duktile. Në
shekullin e VIII p.e.s, hekuri filloi të shfaqet në masë. Në Pallatin Sargon II, në
Khorsabad (720 – 705 p.e.s) u zbuluan shufra me seksione katrore. Pa dyshim, këto
ishin kontribute, që vinin nga një zonë e gjerë, shumica nga jashtë mbretërisë aziatike.
Në qoftë se supozohet se njohuritë e përpunimit të hekurit kishin filluar diku në
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rajonin e Anadollit – Iranit gjatë periudhës 1500 – 1000 p.e.s., mund të shpjegohet
përhapja e përpunimit të hekurit në të gjithë pjesët e Evropës, Azisë dhe Afrikës
së Veriut në këto pesë shekuj. Pas viteve 1000 p.e.s. përpunimi i hekurit depërtoi
menjëherë në brigjet e Palestinës. Prania e hekurit te Filistinët vihet re që në shekullin
e XI p.e.s., kurse Galilu dhe Egjipti ishin ende në epokën e bronzit. Nuk ka dyshim
se edhe Fonikianët e kishin atë dhe e përhapën në Mesdheun perëndimor dhe në
Kartagjenë. Nga aty, ka mundësi është përhapur në Nigeri, ku kultura e epokës së
hekurit në vitet 400 – 300 p.e.s. ishte shkrirja e hekurit. Në Greqi hyri në vitet 900
p.e.s. dhe duket që ka arritur Egjiptin nga tregtarët grekë ose carianë, sikurse është e
vërtetë që janë gjetur evidenca të shkrirjes së hekurit të shekullit të VII p.e.s.
Afrika Qëndrore dhe Lindore mund t’i ketë marrë njohuritë e përpunimit të hekurit
në vitet 500 e.s. nga Nigeria me migrimin e fiseve Bantu. Kjo rrugë përfundon në vitet
1000 e.s. me Afrikën Perëndimore. Ndërkohë, ndikimet greke dhe ato të Anadollit,
kishin filluar të ndiheshin në Italinë Etruske dhe Spanjë. Rreth viteve 500 p.e.s
njohuritë arritën në Britani. Në të njëjtën kohë, në vitet 400 p.e.s lëvizja në drejtimin
lindor nga Irani kishte arritur në Indi dhe ndoshta edhe në Kinë. Kina do të ishte
vendi ku teknologjia e hekurit kishte marrë një drejtim ndryshe, d.m.th. drejt gizës në
vend të përpunimit të hekurit dhe për këtë arsye ka mundësi që metalurgjia e hekurit
ka evoluar në mënyrë të pavarur nga teknika shumë të sofistikuara jo hekurore të
rajonit. Pleiner, duke u bazuar në gjetjen e objekteve prej hekuri, ka sugjeruar tre
rrugë të ndryshme nga Azia Jugperëndimore në Europë.
Metalurgjia e hekurit do të kishte arritur në Evropën Qendrore nga Greqia ,
nëpërmjet Ballkanit, apo nga Greqia përmes Italisë dhe Ballkanit Verior, ose në fund,
nga Kaukazi nëpërmjet Jugut të Rusisë nga Karpatet. Gjithashtu Pleiner pohon se
burimet e metalurgjisë së hekurit ndodhen në një zonë që përfshin Anadollin Lindor,
Sirinë veriore dhe Qipron. Por për fat të keq deri tani ky rajon nuk ka asnjë gjurmë
të prodhimit të hershëm të hekurit. Zonat e rëndësishme të prodhimit të hershëm
të hekurit datojnë nga shek. X p.e.s deri në shek. VII p.e.s. Sitet e zonës bregdetare
në Detin e Zi të Gjeorgjisë, ku janë zbuluar katër grupe të përpunimit të blumerit
gjatë gërmimeve, përfaqësojnë një nga qendrat më të vjetra të përpunimit të hekurit.
Shumica e siteve u atribuohen fillimeve të mĳëvjeçarit të parë p.e.s. në bazë të gjetjeve
arkeologjike, datimeve me radiokarbon dhe matjeve arkeomagnetike.
Epoka e hekurit në Evropë
Në fazën e dytë dhe të tretë të epokës së hekurit nga shek. V – I p.e.s. përdoreshin dy
tipe furrash përveç asaj të shkrirjes në një enë: furra kube dhe furra pus. Përdorimi i
tyre duhet të ketë rezultuar në një rritje të konsiderueshme të prodhimit të hekurit,
sidomos në rajonin e banuar nga fiset kelte, të cilët ishin të njohur për armët e
tyre prej hekuri. Në këtë kohë, hekuri ishte prodhuar në një shkallë të madhe. Kjo
nuk ishte vetëm për prodhimin e armëve dhe të veglave të punës, por hekuri nisi
të përdorej si element konstruktiv në ndërtimin e banesave. Zonat e prodhimit u
përqendruan në rajone me kushte të favorshme, p.sh. të pasura me mineral dhe
lëndë djegëse. Teknologjia e përpunimit të hekurit u zgjerua edhe me përdorimin e
çelikut. Si rezultat i vetive që mbart ky material, bëri që veglat e punës si dhe armët,
të prodhoheshin prej hekuri duke zëvendësuar kështu ato prej bronzi. Metalurgjia
e përpunimit të metaleve në Itali daton ndërmjet fundit të epokës së bronzit dhe
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fillimit të epokës së hekurit. Por Italia prehistorike ka kultura si dhe teknologji të
ndryshme në rajone të ndryshme të vendit. Metalurgjia e hekurit në Itali daton 1500
vjet p.e.s. në Siçili me gjetjen e disa shufrave prej hekuri në varrin Tapos. Në të gjithë
sitet e Italisë janë zbuluar një numër i madh furrash të përpunimit të hekurit dhe një
numër i madh objektesh.
Shkrirjet e para të hekurit kanë ndodhur në mënyrë aksidentale për të përftuar
bakrin dhe duke përdorur mineralet e hekurit si flukse. Në Greqi objektet e para të
hekurit janë gjetur në Minoan, Kretë, të cilat ishin ornamente personale, më shumë
unaza. Në sitin e Qipros, në Idalion, janë gjetur dy thika hekuri të datuara nga
arkeologët në shek. XII-XI p.e.s. Objekti më i vjetër hekuri, që gjendet në territorin e
Sllovakisë është një kamë me dorezë, zbuluar në Gánovce, në lindje të Sllovakisë. Kjo
kamë daton në shek. XV p.e.s. Objekti i dytë më i vjetër është një thikë e zbuluar në
Radzovce, në Jug – Lindje të Sllovakisë, datuar në shek. VIII p.e.s. Shkrirja e hekurit
dhe përhapja e përpunimit të hekurit nga Mesdheu në Evropën Qendrore daton
nga shek VI – V p.e.s. Nga gërmimet arkeologjike në fshatin Čečejovc, në Lindje të
Sllovakisë, janë gjetur mbetjet e metodës së parë të shkrirjes së hekurit të cilat datojnë
në shek. VI p.e.s. Dy masa hekuri blumer të cilat datojnë po në të njëjtën kohë, u
gjetën në shpellën Perecs në Sllovaki, kufi me Hungarinë. Keltët ishin përgjegjës për
shkrirjen e hekurit dhe metodat e përpunimit të tĳ në periudhën LaTéne në Europë.
Furrat e para, që Keltët përdoren për shkrirjen e hekurit, ishin furra me oxhak të lartë
(shaft furnace). Në Eden, në lindje të Sllovakisë, janë gjetur furrnalta të cilat datojnë
në shek. I. e.s. Furra kupë, të cilat datohen në shek. I e.s. janë përdorur kryesisht në
territorin Gjerman, por është shumë e mundur, që dhe Keltët të kenë kontribuar në
këtë shpikje. Shkrirja e hekurit në furra kupolë, gjithashtu, daton në shek. I e.s. Këto
janë gjetur nga gërmimet arkeologjike në veri të Sllovakisë në sitin e Varín.
Hekuri në periudhën romake
Kjo mund të duket e vështirë për të justifikuar termin “Periudha Romake e Hekurit”
për një periudhë kronologjike të historisë botërore të metaleve, pasi dihet se
kontributi i Perandorisë Romake në teknologjinë botërore ishte i madh. Kjo do të
duket tek efekti që pati Perandoria Romake në përhapjen e gjerë të teknikave më të
mira që ekzistonin kudo në botën e Romanizuar. Kjo përhapje nuk ishte e kufizuar
vetëm në zonën e Romanëve, por ndikuar nga fiset e epokës së hekurit, që jetonin në
periferi të saj, dhe së bashku me romakët tregtonin metale dhe përdornin ato për të
mbrojtur veten kundër pushtuesve. Megjithatë, ka pasur një rritje shumë të madhe
në fushën e industrisë, përderisa sasia e skorjeve të gjetura në zonat e shkrirjes së
hekurit para – Romake është matur në kilogram apo qindra kilogram. Grumbuj
skorjesh të periudhës Romake janë zakonisht të matshme në qindra ton. Kjo rritje
erdhi si rezultat i përmirësimit të teknikave, për shembull përdorimi i furrave me
oxhak (cilindrikë) dhe fryrës në vend të furrnaltave me shpërthim të detyruar ose
furrave të tipit kupolë në vend të furrave të vogla kupolë, të periudhave para –
Romake dhe jo – Romake të Hekurit në botë.
Nevojat civile dhe ushtarake të qytetërimit romak patën kërkesë të konsiderueshme
për hekur dhe metale me ngjyra. Në rastin e plumbit, ku mineralet ishin gjithmonë
të shumta, sasi e vogël plumbi ka qenë përdorur. Standardi i jetesës romake solli një
rritje të madhe në prodhimin e plumbit, i nevojshëm për të prodhuar pajisje metalike
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hidraulike. Përdorimi i sasive të mëdha të përlidhjeve me bazë bakri tek monedhat,
tek elemente që përdoren në ndërtim dhe te stolitë duhet të ketë shkaktuar një
rritje në depozitat e përpunimit të mineraleve më gjerësisht të përhapura, por kjo
nuk është e dokumentuar aq mirë. Nevoja për bakër do të kishte ngritje në fund të
Epokës së Vonë të Bronzit dhe më pas, depozitat e shfrytëzuara do të kishin qenë të
mjaftueshme për nevojat e Epokës së hershme të Hekurit dhe asaj romake. Kërkesa
kryesore për nevojat e civilëve dhe ushtarakëve ishin për hekur, si pasojë duhet
të kenë pasur një rritje të konsiderueshme të minierave me minerale hekuri. Në
përgjithësi, teknika nuk kishte ndryshuar; ndryshimi është ilustruar në madhësinë
dhe numrin e punimeve.
Prodhimi i hekurit
Shumica e informacionit të prodhimit të hekurit, në këtë periudhë, lidhet me Evropën
Qendrore, Lindore dhe Britaninë. Zona e Evropës mbulon nga lumi Rhine në Vistula,
ku pjesa më e madhe e të cilës është kufiri Romak i Veriut dhe i Lindjes. Në këto zona
ka pasur shumë vende ku prodhohej hekuri. Më të mëdha kanë qenë malet e Polonisë
Qendrore, në veri të Çekisë, Styria dhe Carinthia, Jutland, Schleswig-Holstein dhe
Rhineland. Këto janë zona, në të cilat janë gjetur mbetjet më të spikatura, por në
pikëpamjen e gjithëpërfshirjes së mineraleve të hekurit mund të supozohet se hekuri
ka qenë shkrirë në të gjitha zonat.
Gjithashtu, ka informacione të mjaftueshme për përpunimin e hekurit në Francë,
por nuk gjenden informacione të mjaftueshme për sa i përket përpunimit të hekurit
në periudhën Romake në Spanjë. Në Egjipt, ndikimi i pushtimit Romak, ka qenë i
vogël, por hyrja Romake në Nubia ishte faktori kryesor në përmirësimin e teknikave
në Sudan (mbretëria Meroitike) dhe më në Perëndim. Gjithashtu janë shfrytëzuar
zonat Etruskiane me minerale të Elbës dhe Toskanës si dhe depozitat e mineraleve
në Maqedoni dhe Turqinë moderne.
Blumeri, i cili shërbente si lëndë e parë, ka qenë siguruar nga oficerët blerës, të cilët
e blinin nga popullata lokale brenda dhe jashtë kufijve. Dëshmia e efikasitetit të
furnizimit romak u gjet në një grumbull të madh gozhdësh të zbuluara në fortesën
legjionare të Inchtuthil në Skoci, por nga pikëpamja metalurgjike këto gozhda nuk
kishin asgjë befasuese në lidhje me përbërjen ose strukturën e tyre. Këto gozhda kishin
përmasa të ndryshme; ishin bërë nga blumer hekuri heterogjen si dhe përmbajtja e
karbonit ishte më e lartë te gozhdët e gjata se tek ato të shkurtra. Te këto gozhdë ishte
karakteristikë përmbajtja e ulët e fosforit dhe e nikelit gjithashtu. Kjo ishte përbërje
tipike e periudhës Romake. Në këtë periudhë ka evidenca se, hekuri i farkëtuar që
vinte nga epoka e hekurit ia la radhën gizës. Gjithashtu janë gjetur shume kacekë që
i përkasin kësaj periudhe të përdorur si fryrës ajri. Objektet kryesore të prodhuara në
këtë periudhë kanë qenë veglat bujqësore të cilat përbëheshin nga material gizë e më
pas visheshin me bronz. Përpunimi zgjaste deri në disa ditë në temperatura 900 – 950
˚C në furra qeramike.
Teknikat e farkëtimit dhe artefaktet e prodhuara në periudhën romake
Madhësia e blumerit në periudhën romake varion nga 5 deri në 6 kg për shufër,
të cilat shërbenin për shkëmbim monetary; në 10 kg blumer të formës të panjohur
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inkorporuar në traversa shtëpie nga Corbridge (Bell, 1912) dhe Catterick (Wright,
1972) në Mbretërinë e Bashkuar dhe nga Saalburg (Jacobi, 1897) në Gjermani. Furrat
e përdorura për farkëtim dhe ngjitje (saldim) janë bërë në forma dhe madhësi të
ndryshme, të përshtatshme për punë. Siç mund të shohim nga praktikat primitive,
ato nuk kanë nevojë të jenë shumë të sofistikuara; thjesht një vrimë në tokë dhe një
kanal i vetëm prej balte për të mbrojtur dhe vendosur kacekun. Një furrë e tillë,
mbase e njohur, si më e madhja gjendet në Corbridge.
Vendosja e qymyrdrurit përreth furrës si dhe prania e një kanali ku futej ajri me
shpejtësi ishin të nevojshëm për të ngritur temperaturën. Një metodë e tillë është
përdorur në prodhimin e skeleteve të anĳeve edhe në shekullin e XX. Masat e
blumerit ishin jo më pak jo homogjene se ato të Epokës së Hershme të Hekurit, me
përmbajtje të ndryshueshme karboni, gjë e cila ka çuar në supozimin e një procesi
karburizimi të qëllimshëm.
Heqja apo shtimi i përmbajtjes së karbonit do të varej nga pozicionimi i masës
metalike në vatër në lidhje me kanalin e futjes së ajrit. Artefaktet Romake tregojnë një
ulje të konsiderueshme në sasinë e përmbajtjes së fosforit krahasuar me atë të Epokës
së Hershme të Hekurit; kështu mund të supozohej se metalet me përmbajtje të ulët
fosfori ishin më të mira për karburizim. Por ka shumë shembuj me material prej
hekuri, të cilat i përkasin periudhës romake, me përmbajtje të lartë të fosforit dhe me
përmbajtje të ulët të karbonit, te të cilët nuk ndodh karburizimi. Arma kryesore ishte
ende shpata dhe ky është një tregues për zejtari të mirë në atë periudhë.
Epoka e hekurit në Shqipëri
Epoka e hekurit në territorin e Shqipërisë përfshin periudhën që nga shek. XI p.e.s,
kur për të parën herë shfaqen, në zonat jugore të Shqipërisë, objekte prej hekuri të
prodhimit lokal, ndonëse ende shumë të rralla e deri në fund të shekullit V – IV
p.e.s, kur zë fill në vendin tone jeta dhe kultura qytetare Ilire. Hekuri nuk gjendej në
natyrë i pastër ndaj nxjerrja dhe përpunimi i tĳ ishin një punë e vështirë. Megjithatë,
epërsia e tĳ ishte shumë e madhe pasi si mineral ai gjendej kudo dhe për një kohë të
shkurtër zëvendësoi të gjitha veglat e punës prej guri dhe bronzi. Futja në përdorim
e veglave të punës prej hekuri krĳoi mundësi të mëdha për zhvillimin e të gjitha
degëve të ekonomisë. Përhapje të gjerë mori bujqësia me lërim, u zhvillua zejtaria,
sidomos farkëtimi i armëve dhe i veglave të punës; u zhvilluan mjetet e transportit;
u përsos teknika ushtarake; u zgjerua këmbimi, tregtia dhe në mesin e mĳëvjeçarit I
p.e.s. dolën monedhat metalike si mjet këmbimi. Një faktor ishte pozita e favorshme
gjeografike e territorit të Ilirisë, e ndodhur midis botës mesdhetare dhe Evropës
Qendrore, si edhe rrugët e saj të hapura të komunikimit natyror, tokësor dhe detar.
Këto marrëdhënie pasqyrohen qartë në prodhimet e ndryshme të zejtarisë greke apo
në imitacionet lokale të modeleve të tyre, në stolitë e tipave italikë ose në qelibarin
me prejardhje nga Baltiku. Nga ana tjetër, stolitë dhe armët tipike ilire, që gjenden
në Traki, Maqedoni, Itali ose në Greqi janë dëshmi tjetër e gjallë e këtyre lidhjeve
reciproke tregtare, që ekzistonin midis ilirëve dhe vendeve të tjera përreth. Një
zhvillim të madh morën veçanërisht shkëmbimet tradicionale me Greqinë, sidomos
pas shek. VIII p.e.s, me themelimin e kolonive helene në brigjet e Ilirisë.
Shtrirja e territorit të Ilirisë gjatë brigjeve të Adriatikut dhe të Jonit krĳonte
mundësinë për një hov të madh të lundrimit. Në fillim të epokës së hekurit, ilirët
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përshkonin me anĳet e tyre të shpejta ujërat e këtyre deteve duke kaluar deri në
brigjet perëndimore të Greqisë dhe në ato jugore të Italisë. Disa prej fiseve ilire, si
Mesapët dhe Japigët, u vendosën përgjithmonë në brigjet e Italisë së Jugut. Shumë
aktivë në këtë veprimtari të hershme lundruese u treguan sidomos Liburnët, të cilët
themeluan edhe vendbanime të veçanta në ishullin e Korkyrës si dhe në brigjet e
Gadishullit Apenin.
Duke e vështruar në një kuadër të përgjithshëm kulturën ilire të epokës së hekurit në
Shqipëri, spikasin qartë dy zona kryesore gjeografike kulturore, secila prej tyre me
disa veçori dalluese krahinore e mikrozonale dhe konkretisht; zona e Shqipërisë së
Veriut, me kryeqendër Matin, e cila shtrihet në veriperëndim të Shqipërisë dhe ajo e
Shqipërisë së Jugut.
Punimi i metaleve në qytet ilire përfaqësohej kryesisht me prodhimin e veglave të
punës dhe të armëve. Edhe pse nuk ka gjurmë të sigurta të shfrytëzimit të mineraleve
dhe shkrirjes së tyre, ka mjaft gjetje që tregojnë për veprimtarinë e punishteve zejtare
të punimit të metaleve në qytetet ilire. Kjo vërtetohet nga gjetja e rëndomtë e skorjeve
të farkave dhe nga veglat e farkëtarëve, siç janë masha e kovaçit, çekanët, daltat
etj. Nga duart e kovaçit ilir kanë dale vegla bujqësore, si; kazma, kazma sëpatë,
beli, sëpata bipene, kosoret, drapër, kizat për krasitje e shumë të tjera, të gjetura në
gërmimet arkeologjike, por edhe nga gjetje të rastit.
Teknika kryesore e punimit ishte ajo me rrahje. Prodhime të kovaçëve dhe të
bashkëpunuesve ishin armët ilire. Armët e sulmit, si; shpatat, hanxharët, thikat, majat
e heshtave dhe të shigjetave, punoheshin të gjitha prej hekuri, me përjashtim të një lloji
majash shigjete në formë trekëndëshi, që punoheshin prej bronzi. Arma më e përdorur
ishte hanxhari, i përshtatshëm për luftime trup me trup, të zbatuara gjerësisht nga
ilirët. Hanxhari kishte një gjatësi 40-50 cm, me një teh dhe kurriz të përthyer. Po këtë
formë kishte edhe thika ilire, e njohur në antikitet me emrin sika. Ndër majat e heshtave
dalloheshin ato të tipit sarisa, të gjata e të rënda, që përdoreshin për të shpuar nga afër
armikun dhe heshtat e lehta, që flakeshin nga larg kundër tĳ.
Bujqësia në Shqipëri ka filluar në epokën neolitike. Lindja e bujqësisë u pasua nga
ndryshime të mëdha në shoqërinë njerëzore. Bujqësia u bë prioritet për mjeshtrit
shqiptarë. Shumë nga objektet e lashta dhe ato më të vona, kanë ngjashmëri me
njëra – tjetrën si edhe me veglat e ditëve të sotme. Ato flasin për traditat e lashta,
për vazhdimin e teknikave dhe rregullat e lashta bujqësore. Mjetet bujqësore janë
përsosur ngadalë gjatë shekujve, duke pësuar modifikime të vogla nga një shekull
në një tjetër. Fakti që ato janë përdorur në kohët e lashta nga popuj të ndryshëm, ka
krĳuar shpesh vështirësi për datimin dhe përcaktimin e përkatësisë të përdorueseve
etnikë të tyre. Pavarësisht nga këto vështirësi, një gjë është e sigurt: këto mjete
bujqësore të gjetura nga gërmime të ndryshme në përgjithësi ishin produkte të
prodhuara nga zejtarët ilirë. Llojet e ndryshme të mjeteve bujqësore, forma e tyre e
përsosur, gjithashtu dëshmojnë për një kulturë ilire të zhvilluar.
Rajoni i Shkodrës zotëron potencial të konsiderueshëm për sa i përket arkeologjisë.
Shkodra është qytet në Shqipërinë veri – perëndimore i themeluar rreth shekujve të
V – IV p.e.s. Në këtë qytet dhe në rrethinat e tĳ janë zbuluar shumë objekte hekuri të
periudhave të ndryshme me anë të gërmimeve arkeologjike si dhe gjetjeve të rastit.
Fondi arkeologjik i Muzeut përmban rreth 500 objekte që përfaqësojnë të gjitha
periudhat historike, nga Neoliti (6000 vjet p.e.s) deri në Mesjetën e vonë (shekulli
XVI).
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Vetmia si privacion i lirisë – hipostazë ekzistenciale në krĳimtarinë e Zhitit
Rudina Nano
Edhe pse në ditët e sotme synohet që letërsia të studjohet duke u vetmjaftuar me
tekstin, në letërsitë e lindura në totalitarizëm, është e pamjaftueshme nëse nuk merr
parasysh raportin e shkrimtarit me lirinë, raportin e shkrimtarit me pushtetin, me
politikën. Nëse avangardën e kemi pranuar si kundërvënie ndaj normës, atëherë
poezia që i parapriu arrestimit të poetit, në mos disidencë e hapur ishte së paku
një alternativë letrare në opozicion me letërsinë militante e të partishme. Me gjuhën
e zgjedhur, por herë-herë të kursyer, me figurën e përzgjedhur, përjashtimin e
narracionit, por sidomos me mungesën totale të militantizmit, kjo poezi nuk ka
lidhje me poezinë që u shkruajt dhe u botua në Shqipëri për mëse dyzet vjet.
Çdo totalitarizëm – shkruan Todorov – është një manibesim që ndan botën në dy
pjesë, që përjashtojnë njëra-tjetrën në mënyrë reciproke, në të mirë dhe të këqĳ dhe
që fiksojnë si qellim asgjësimin e këtyre të fundit.[1]
Kështu, në librat e Zhitit, terrori nuk vizatohet si karakteristikë fakultative totalitare,
përkundrazi ai është pjesë e fondamentit të tĳ.
Poezia e viteve 60-80 e shekullit që shkoi në rrethanat e reja, nuk pati stepje. Mjetet
shprehëse të përpunuara në vite, pësuan një tendosje në atakimin me temat e reja
dhe ja dolën mbanë. Dhe se do të dukej si një kollotumba shumë sportive, të njëjtët
poetë, sado që temat e lumturisë, të adhurimit të idolatrisë socialiste e të miteve
të propagandës, u ndjenë në thyerje e në thërmim, ata i braktisën menjëherë ato
dhe kaluan te helmi, pesimizmi, humbja, zhgënjimi. Mjetet shprehëse poetike për
bukuri i përballuan këto tema .[2]
Visar Zhiti, kaloi nëpër burgjet e përjashtimet nga shoqeria edhe si qënie, por edhe si
poet, dhe u shfaq me një poezi që herë-herë për nga mjetet shprehëse shket mbi ujrat
e surrealistëve, le të themi të një toni të ngjashëm me atë të Janis Ricos.
Në “Rrugët e Ferrit”, Zhiti na provon se ata që u dënuan të parët nga komunistët,
ishin më të brishtët e më të pafajshmit, dëshmitarë të sinqertë të gjithçaje. Nëse prekje
libra të ndaluar, ose bëje të tillë denoheshe, burgoseshe, e prapë libra kishte atje. Në
burg, çuditërisht kishim edhe libra të vërtetë, por edhe të pazakonshëm që së bashku
bënin një antĳetë prej letrash e të dënuarish. ( Rrugët e Ferrit fq.5 )
Faqet e romanit na shpalosin një jetë që duket se vjen nga përtej jetës, e ngjashme
me atë të Ferrit dantesk dhe siç pohon autori është e pamundur të mos shtangesh
para martirizimit të njerëzve të letrave, të atyre që krĳojnë dhe atyre që lexojnë, të
dënueshme njëkohësisht, që ngarkohen me atë pëshë si me gurët e Sifizit, minierave
të Burgut. ( Rrugët e Ferrit fq.6 )
Letërsia apo fati i individit në burgjet e komunizmit është një nga kapitujt e historisë
njerëzore që duhet dhe meriton të sillet në vëmendjen e njeriut të shek.XXI. Kjo pa
dyshim ka të bëjë me transmetimin nga një brez në tjetrin të asaj që quhet përvojë
kolektive, që është thelbësore për mbĳetesën e një komuniteti.Visar Zhiti ishte autor
dhe dëshmitar i asaj trysnie që diktatura ushtroi, me një anormalitet të pashembullt
mbi njerëzit që mendonin ndryshe dhe shpreheshin ndryshe, me nje opozicion krejt
natyral që buronte prej poezisë, natyrës së saj dhe jo logjikës për t’iu kundërvenë
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sistemit. Sepse vetë letërsia e kishte brenda natyrës së saj për të qenë opozitarja më e
rreptë, më e drejtë, më e paanshme ndaj realitetit objektiv ekzistues.
I privuar nga liria, vetëm, por jo i vetmuar, miqtë e tĳ që e shoqëruan gjatë gjithë
viteve të kalvarit burgologjik, ishin personazhet e mitologjisë homerike. Bota antike
ishte aq afër tĳ sa dhe ajo e skëterrta, e zymta, diktatura totalitare. Në çastet më të
këqĳa jetoi me mitet, me përrallat ngadhnjeu mbi të keqen duke sfiluar sprovat e
rënda. Ajo çka dominon në motivet e një jete pas hekurash është ëndrra, që e hasim
shpesh në poezitë e Zhitit. Ëndrra shfaqet si formë e mbĳetesës ndaj rrezikut të
parreshtur të vdekjes; Vetëm në ëndrra e sheh veten të lirë, në ëndrra takohet me të
dashurën, ndjen ngrohtësinë e duarve dhe të buzëve të saj:
Po ti eja, në ëndërr mund të vish
sepse hyn nga të duash
ëndrra ështe qielli i bardhë
Si pylli, si bregu i deti
ëndrra në ëndërr
pyll me degë
qiell i duarve të mia
dhe un ëndërr jam i tëri.
( Hekurat e burgut )
Një poet që mbĳetoi fizikisht dhe shpirtërisht falë besimit, shpresës, guximit,
dashurisë por sidomos falë poezisë, të cilën e gdhendi në kujtesën e vet, duke
shpëtuar dinjitetin dhe njerëzoren. Kategoria e Zhitëve ose “poetët e ferrit” mbeten
gjallë për të na rrëfyer në këtë fillim shekulli se si ishte ferri për një poet.
Në një poezi me titull “Soneti i vetmisë” Zhiti shkruan:
… Gjithnjë ndihem më i vetmuar
buzë humnerave të mosdashurisë.
Vështirë të kundërshtosh vetminë e Visar Zhitit për aq kohë sa vargjet e tĳ ndryeshin
pas hekurave, e tash që ai është nëpër raftet e lexuesve, studiuesve dhe njerëzve të
apasionuar pas poezisë, është koha për ta modifikuar sonetin, pse jo në variantin:
…Gjithmonë e më pak jam i vetmuar,
buzë humnerave të dashurië…
Zhiti nuk e ka përdorur vetminë, vuajtjen, burgun për të shtuar koefiçentin e letërsisë,
përkundrazi nëse do ndjekësh me kujdes udhëtimin letrar të autorit e sidomos
te vitet e ferrit, përballesh me një letërsi, filli magjik i së cilës mban të lidhur fort
dramacitetin e ngjarjes që doemos nuk është çfardo, por pasqyrim i një kohe që nuk
mund dhe nuk ka si të harrohet.
… Na rrahin të vdekur, thyhen
brinjët serbit të fatit, nxihen si vendet e plagëve,
fjalë të zeza të gjuhës shqipe të huazuara
diktatorë; spiunë… parti
shtohen britmat, bërtasin të burgosurit
që s’bën dot normën dhe të vdekurit
atĳ që përkedheli kalin
si perëndimin atëror të diellit.
Në atë kohë me… diktaturë… spiunë… parti liria e të gjallëve ishte më e brishtë
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se burgu i të vdekurve. Autori e ka të vështirë të dalë nga poezia e burgut, nga
tingëllima e prangave, edhe pas shumë vitesh. Kjo është arsyeja që ai na vjen me tituj
rrënqethës si “ Hedh një kafkë te këmbët e mia “, “ Dyert e gjalla “, “ Ne të gjallët “,
“ Funerali i pafundmë “; që akuzojnë një sistem, i cili u ngrit mbi krimin, dhunën,
mohimin e lirisë.
Hĳa e rëndë e vetmisë ndihet në çdo rresht, veçanërisht tek “ Rrugët e Ferrit “, ajo
është më tepër se privim nga liria:
“ Spaç “.
Prangat u bënë male. Tani isha rrethuar me male nga të gjitha anët, aq të zhveshur
dhe të pjerrët sa vetë rreziku, ngjyrë hiri të errët, metal me gërryerje humnerore, ku
një diell i pazakontë, diell i dytë, ngrihet si një shpend i egër me flatra zjarri të ftohtë,
kapton qiellin për pak orë, i cili pastaj mbetet bosh e i pa shpresë, i pakët dhe retë
e veta nuk i nxë dot. Kurrë nuk i kisha ndierë malet kaq kundër njeriut, edhe pse
nëpër librat tanë shkollorë vërehen si aleatë të historisë së kombit, ashtu si dimri rus
për rusët…
O Zot, të mërmërisësh dhe atje ku
Zoti është i ndaluar! Tërë këta të
burgosur tmerrësisht të vërtetë,
prej vitesh e vitesh, prej shekujsh dësh
përimisht të vërtetë e të tharë, a
qeshin ndonjëher? …
( Rrugët e Ferrit, f.133 )
Ai është i sigurt kur pohon se diktaturat majta dhe të djathta kanë shumë frikë
nga librat. Prandaj ato i bëjnë të gjitha, që nga zhdukja e dorëshkrimeve e deri te
likuidimi fizik i autorëve. Në Berlin hitlerianët dogjën mes entuziazimit 10.000 libra.
Doganierët në Angli dogjën 499 cop50 të “ Uliksit “ të Xhojsit. Në Kinë Gardistët e
kuq disa ditë me radhë digjnin biblën. Ndërkaq fillon aktiviteti i fshehtë i botuesve
Samizdat quhet. Kështu u shtyp në Bashkimin Sovjetik, “ Doktor Zhivago ”, më 1956.
Po sa specifike është diktatura shqiptare. Autori pohon jo nga urrejtja, por nga
bindja se ajo ua kaloi të gjithave, sepse brenda dënimit të madh, zbatoheshin prapë
dënime të tjera dhe prapë dënime brenda dënimeve, të befta, mizore, shfarosëse.
Dënon librin, autorin, fisin e tĳ në disa breza, lexuesin, shitësin, librarinë, rrugën, të
vdekurin, varret, skeletet, të palindurit. Enver Hoxha ishte i pakënaqur nga imituesit
e tĳ të lashtë, nga diktatorë e perandorë, edhe pse domenet e tyre zinin gjysmën e
botës, prapë se prapë ishin vogëlanë.
Po letërsia e lindur në burgje pa dyshim që ishte më shumë se sfidë, ajo ishtë sfidë
e sfidave, sepse si akt fillestar kishte aktin e të krĳuarit në burg, një mrekulli e
rrezikshme, sfiduese që mbart mbi supe historinë martire të librit, ndërkohë që duart
janë të lidhura.
Ne s’do të kemi turp nga veprat tona – shkruan Visar Zhiti, siç do të keni ju për
shumë e shumë vepra për të cilat merrni shpërblime e medalje. Veprat tona të
gjymtuara kanë vetëm një çmim: dënimin e madh. Ato janë kafkat e realitetit, asgjë
nuk thonë dot, por të paktën paralajmërimit “Rrezik vdekje”, i ngjajnë. Nëse nuk
mund të tregojnë jetën, vdekjen e tregojnë.
Dialektika e vetmisë – “lëvizja dy kahëshe tërheqje – rikthim” – sipas fjalëve të
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Toynbee – zbulohet qartë në jetën e gjithësecilit... Nuk është e vështirë të imagjinohet
se në çmasë vetmia përbën një gjëndjë të rrezikshme e të frikshme për ata që ne
gabimisht e plot zell i quajmë “primitivë”[3]
Të qënët ndryshe nga të tjerët, për shkak të pamundësisë për të gjetur tek njerëzit
rregjistrin e lartë të komunikimit nxisin shpesh te poeti ndjenjën e izolimit dhe të
vetmisë.
Referencat
[1] T.Todorov,Poetique,Paris,Seul,1973 f.310.
[2] S.Bejko,Avangarda në letërsinë shqipe,”Arbëria”,Tiranë 2004, f.59.
[3] Oktavio Paz. “Nuk ke më se kë të qeshësh”, “Aleph” nr. 13. 2002.
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Trajtimi i enzimave në AML
Ilir Gjini
Abstrakt
Enzimat janë proteina të rëndësishmëe që shërbejneë si katalizator ku funksion kanë të rrisin
shpejtësinë e reaksioneve kimike duke mos ndryshuar gjatë reaksionit.
Me punimin e kësaj teze synohet të jepet një kontribut i vlefshëm për trajtimin e konceptit
të enzimës në kurrikulën e Arsimit të Mesëm të Lartë (AML), si dhe metoda të ndryshme
mësimdhënie me në qendër nxënësin.
Për realizimin e këtĳ punimi janë shfrytëzuar burime të ndryshme literature, ku trajtohen
enzimat dhe reaksionet e kontrolluara prej tyre, ndër to: Biologjia Qelizore dhe Molekulare
(Rexha, 2009); Fiziologjia e Bimëve (Miho & Shuka, 2014); Biologjia 10-11 (Trebicka &
Hamzarai, 2016); Biokimia (Trebicka, 2013).
Punimi është i ndarë në tri pjesë kryesore. Në pjesën e parë flitet për trajtimin shkencor të
termit Enzimë, duke u përqëndruar kryesisht në vetitë karakteristike të enzimave, specifikat
e veprimit të enzimave, natyra kimike e enzimave, klasifikimi i enzimeve sipas struktures
kimike, faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e veprimit të enzimev
Në pjesën e dytë zhvillohet shtrirja e konceptit të enzimës në kurrikulën e Biologjisë 10 në
AML.
Në pjesën e fundit konkretizohen metodat bashkëkohore të mësimdhënies, në lidhje me
trajtimin dhe ndërtimin e konceptit të enzimës në AML.
Përveç përgatitjes shkencore, e domosdoshme në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies,
është përshtatja e metodës mësimore me konceptin që do t’u paraqitet nxënësve, në mënyrë
që të lehtësojë përvetësimin e saj.
Për këtë arsye do të ndërthurim anën shkencore me atë pedagogjike.
Fjalët kyçe: Enzimë, katalizatorë biologjikë, qendër aktive, mekanizmi çelës-bravë,
karbohidrazë, harta e konceptit.

Hyrja
Formimi biologjik i nxënësve fillon me lëndën e diturisë së natyrës. Kjo lëndë
zhvillohet nё ciklin fillor në arsimin e detyruar nënëtëvjeçar. Njohuritë e fushës së
fizikës, gjeografisë, kimisë dhe biologjisë integrohen në këtë lëndë. Lënda e “Diturisë
së Natyrës” synon që të zhvillojë tek nxënësit koncepte elementare shkencore dhe i
ndërgjegjëson ata që të ndërveprojnë me mjedisin në mënyrë të përgjegjshme dhe ta
respektojnë atë.
Lënda e “Biologjisë” shfaqet si lëndë më vete në klasën e gjashtë të arsmit të mesëm të
ulët. Ajo synon formimin e përgjithshëm intelektual të çdo nxënësi dhe realizimin e
mënyrës shkencore të njohjes. Kjo lëndë i ndihmon nxënësit që të përdorin konceptet
shkencore në situata të jetës së përditshme dhe të përftojnë sjellje për të bërë zgjedhje
për një jetë të shëndetshme. Lënda e “Biologjisë” zhvillohet në arsimin e mesëm
të lartë në klasën e dhjetë dhe të njëmbëdhjetë në kurrikulën bërthamë, ndërsa në
klasën e dymbëdhjetë zhvillohet në kurrikulën me zgjedhje të detyruar. Ajo synon
që të zhvillojë tek nxënësit vlera, qëndrime dhe bindje vetjake. Lënda e “Biologjisë”
i edukon nxënësit për të mbajtur qëndrime etiko-sociale ndaj ngjarjeve të ndryshme.
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Vetë fjala biologji do te thotë: shkenca e jetës nga greqishtja e lashte. Jeta filloi nga
molekula të vogla organike të u bashkuan për të formuar qelizën e parë (eksp.
Millerit). Nja njëqelizorë kaluam në shumë qelizore. Duke pare nga brenda qelizes
shikojme dukuri të shumta molekula specifike. Nder molekulat me të rëndësishme
që ndihmojnë në mbarvajtjen e aktivitetit qelizor janë enzimat.
Në arsimin e mesëm të ulët enzimat trajtohet pak si koncept ndersa në arsimin e
mesëm të lartë trajtohen në klasën e 10 në kapitullin e Enzimave që trajtohet pas
kapitullit të substancave kimike të jetës.
Konsiderata teorike
Enzimat
Sot dihet se përbërja kimike e qelizës është rezultat i zhvillimit të proceseve metabolike.
Përbërësit e caktuar në qelizë gjenden në sasi të caktuar, sepse ekziston drejtpeshimi
midis shpejtësisë së zhvillimit të proceseve anabolike (të sintezës) dhe katabolike (të
zbërthimit). Të gjitha proceset kimike, të cilat zhvillohen në qelizë,për nga natyra e
tyre janë shumë të ngadalshme. Shpejtimin e zhvillimit të proceseve kimike në qelizë
e mundësojnë enzimat. (fig 4.1). Enzimat janë katalizatorë me preardhje biologjike
për të cilën arsye quhen edhe katalizatorë biologjike ose biokatalizatorë, të cilët e
fillojnë një reaksion biologjik i japin kah se nga duhet të shkoj reaksioni dhe në fund
mbesin të pandryshuara pas reaksionit. Ndërkaq, kataliza është dukuria e ndryshimit
të shpejtesisë së zhvillimit të reaksionit kimi k në praninë e katalizatorit. Në qelizë ka
shumë enzima, sepse gati të gjitha reaksionet biokimike janë të katalizuar me enzima.
Sot nuk përdoret termi ferment si sinonim për termin enzimë. Kur thuhet enzimë,
përfshihen të gjithë katalizatorët biologjikë, pa marrë parasysh burimin e tyre e kur
thuhet fermente, përfshihen vetëm katalizatorët që marrin pjesë në fermentim. Për
këtë arsye termi enzimë është më i drejtë.
j

•
•
•
•
•

Fig 4.1 Paraqitja tredimensionale e një enzime
Vetitë karakteristike të enzimeve
Katalizatorët e shpejtojnë zhvillimin e reaksioneve të ndryshme kimike
Veti e përgjithshme e katalizatoëve është se ata veprojnë në sasi shumë të vogla
Katalizatorët nuk ndryshohen gjatë reaksionit, që do të thotë se sasia e tyre dhe
përbërja kimike mbeten të njejta në fund të reaksionit ashtu siç kanë qenë para
reaksionit
Katalizatorzët mund të jenë specifikë për substrat të caktuar dhe për reaksion të
caktuar
Veti shumë e rëndësishme e biokatalizatorëve është se mund ta fillojë një reaksion
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ta shpejtojë zhvillimin e tĳ dhe ta drejtojë në kahje të caktua
Dallimi midis katalizatorëve organike dhe inorganike
Dallimi më i rëndësishëm midis katalizatorëve inorganike dhe organike është se
katalizatorët inorganike (p.sh.platina) nuk janë në gjendje që ta fillojnë një reaksion,
por vetëm ta shpejtojnë reaksionin e filluar i cili mund të kryhet edhe pa të, por me
ngadalë, ndërsa katalizatorët biologjike janë në gjendje që ta fillojnë reaksionin e ri
dhe ta përshpejtojnë atë.
Specifikat e veprimit të enzimave
• Njëra nga vetitë më të rëndësishme të enzimave është specifika e veprimit të tyre
e cila është e lidhur me strukturën komplementare të enzimës dhe substratit.
• Pasi enzimet nga natyra kimike janë proteina, sikur të gjitha proteinat, edhe
enzimet janë të ndjeshme ndaj temperaturës d.m.th janë termolabile.
• Veti karakteristike e enzimës është edhe efikasiteti i veprimit të tyre. Efikasiteti i
katalizatorit shprehet në numrin e molekulave të substratit i cili ndryshohet në
njësinë e kohës.
a.
Natyra kimike e enzimave
Të gjitha enzimat për nga natyra kimike bëjnë pjesë tek proteina. Kur u zbulua
enzima ureaza, atëherë u vërtetua për herë të pare se enzimat për nga natyra kimike
bëjnë pjesë në proteina.Para zbulimit të ureazës nuk ka qenë e njohur natyra kimike
e enzimeve. Deri më sot janë identifikuar afër 4.000 enzima të ndryshme.
Në molekulën e enzimeva ekziston një vend i caktuar, i cili lidhet me substratin. Ai
vend quhet qendër aktive ose grup aktiv. Pra qendër aktive quhet pjesa spsecifike e
molekules së enzimës me të cilën lidhet substrati. Substrat quhet substance mbi të
cilën vepron enzima. Për disa enzima dihet se qendërn aktive e përbën një aminoacid
i caktuar. Disa enzima kanë vetëm një qendër aktive në molekulën e tyre, kurse disa
enzima mund të kenë më shumë se një qendër aktive në molekulën e tyre.
Klasifikimi i enzimeve sipas struktures kimike
• Proteinenzima- Janë proteina të thjeshta, që përbëhen vetëm prej vargut
polipeptidik. Aktiviteti i protein-enzimave varet nga struktura, që do të thotë nga
lloji dhe renditja hapësinore e disa aminoacideve në pjesët e caktuara të vargjeve
të tyre peptidike të cilat quhen grupe aktive.Në këtë grup të enzimave bëjnë pjesë
enzimat si pepsina, tripsina, himozina.
• Proteinenzimet me katjone metalike (metalo-enzimat).Hulumtimet kanë treguar
së për veprimin e një sërë protein-enzimave është e domosdoshme prezenca
e kationit të caktuar që në këto raste quhet aktivizuesi i veprimit të enzimës.
Aktivizuesit më të shpeshte të veprimit enzimatik janë jonet e Mg, Zn, Mn, Co,
Ca, dhe Cu.
• Proteid-enzima - Janë të ngjashme me proteinat e përbëra. Përbëhën prej proteinës
se thjeshtë dhe grupit prostetik me natyrë joproteinike. Pjesa proteinike quhet
apoenzim kurse grupi prostetik quhet koenzim.
Apoenzim + Koenzim = Holoenzimi
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Nëse largohet koenzima nga proteid-enzima atëherë behet aktivizimi i saj. Nga
koenzima varet tipi i rekasionit biokimik, ndërsa nga apoenzima varet specifika e enzimës
ndaj substratit.
Qëndra aktive e enzimeve
Substancat reaguese në një reaksion enzimatik janë quajtur substrate. Nga
bashkëveprimi i tyre formohet një produkt specifik. Molekulat e substratit lidhen
te enzimat në të thelluarat ose xhepat e sipërfaqes së enzimave që quhen qendra
aktive. Forma e qendrës aktive përcaktohet nga struktura terciare ose kuaternare
e molekulës enzimatike. Qendra aktive e enzimes ka një formë tredimensionale
unikale për çdo enzimë dhe kjo dëshmon për shkallën e lartë të specifitetit të tyre.
Kur reaksioni enzimatik ka mbaruar, produkti shkëputet nga qendra aktive dhe
futet në citosol.Kështu enzima mbetet e lirë për të katalizuar të tjera bashkëveprime
ndërmjet molekulave.

Fig.4.2 Kompleksi Enzimë-substrat (mekanizmi bravë-çelës)
Kinetika enzimatike
Shkenca që studion shpejtësinë e reaksioneve të katalizuara nga enzimat quhet
kinetika enzimatike. Kinetika enzimatike kur studion shpejtësinë e reaksionve
katalitike merr parasysh kushtet ku zhvillohet reaksioni, siç janë: përqëndrmi i
substratit dhe enzimës, temperatura, pH, inhibitorët, koenzimat etj. Njohja e veprimit
kinetik të enzimave është e rëndësishme për analizën e shumë dukurive biologjike
dhe fiziologjike, posaçërisht në analizat biokimike sepse mundesohet zbulimi I
çrregullimeve metabolike.
Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e veprimit të enzimeve
Në aktivitetin e veprimit të enzimeve in vivo dhe in vitro ndikojnë shumë faktorë.
Faktorët kryesorë prej të cilëve varet veprimi dhe shpejtësia e veprimit të enzimave
janë:
Temperatura
Me rritjen e temperaturës rritet edhe shpejtësia e reaksionit enzimatik. Çdo rritje e
temperaturës me 100C e rrit veprimtarinë e enzimës nga 2 deri 4 herë, e nësë zvoglohet
temperatura me 100C, atëhërë shpejtësia e shumë reaksioneve biologjike zvogëlohet
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përgjysëm. Ajo temperaturë gjatë së cilës enzima shpreh aktivitetin maksimal quhet
temperature optimale e enzimës.
Nësë temperatura rritet mbi atë optimale, atëherë energjia kinetike e molekulës së
enzimës bëhët aq e madhe sa e tejkalon barrierën energjetike për shkeputjën e lidhjeve
sekondare, të cilat e mbajnë enzimën në gjendjën e vet natyrore. Në temperature prej
1000C praktikisht bëhet denatyrimi i enzimave.
Për shumicen e enzimeve temperature optimale është e afërt me temperaturën e
qelizave të gjalla. Për organizmat homoterme dhe për njeriun ajo është afërsisht
370C. ndërsa enzimat e bimëve e kanë vlerën optimale në temperaturën nga 280C
deri në 300C. Enzimat e baktereve, të cilat jetojnë në burime ujërash të nxehta, mund
të kenë një temperaturë optimale më të lartë se 750C. Në 00C veprimi i enzimës ndalet
krejtesisht, pra bëhet çaktivizimi i enzimës dhe ky çaktivizim është I përkohëshëm.
Pra, nëse rritet temperaturë atëherë enzima që ka qëndruar në temperaturë të ulet
do të jetë përsëri aktiv.
Klasifikimi dhe nomenklatura e enzimeve
Deri më sot njihen 4.000 enzime, të cilat i kanë marre emrat në mënyra te
ndryshme. Disa enzima e kane marrë emrin duke ia shtuar emrit te substratit në
të cilin veprojnë prapashtesen “aza”. Keshtu p.sh. enzime e cila e zbërthen urenë
quhet ureaza, amidonin–amilaza, sakarozin-sukraza, maltozen-maltaza etj. Disa
enzima e kanë marrë emrin sipas tipit të reaksionit të cilin e katalizojnë si oksidaza,
hidrolaza. Ka enzima që e kanë marrë emrin sipas substratit dhe tipit të reaksionit,
si për shembull, malat-dehidrogjenaza, sukcinat-deidrogjenaza. Disa enzima e kanë
marrë emrin sipas emrit të hulumtuesit të tyre, si pepsina, tripsina. Në vitin 1961
në Moske ne mbledhjen e Unionit Ndërkombëtar për Biokimi përcaktoi rregullat
për nomenklaturen dhe klasifikimin e enzimave. Sipas atĳ klasifikimi që është bërë,
enzimat ndahen në 6 grupe kryesore sipas tipit të reaksionit kimik që e katalizojnë:
1. Oksidoreduktaza
2. Transferaza
3. Hidrolaza
4. Liaza
5. Izomeraza
6. Ligaza ose sintetaza
Si trajtohen enzimat në literaturën e gjimnazit
Teksti I nxënësit, Biologji 10-11 pjesa e pare. (Mary and Geoﬀ Jones, 2016 )e trajton
si pas ketyre ceshtjeve.
• enzimat dhe funksionin i tyre;
• mënyrën se si enzimat ndikohen nga temperatura dhe pH-i;
• shkakun përse enzimat ndikohen nga temperatura dhe pH-i ;
• ndikimin e temperaturës dhe pH-it në aktivitetin enzimatik;
• planifikimin, realizimin dhe vlerësimin e eksperimenteve për aktivitetin
enzimatik.
Enzimat dhe funksionin e tyre paraqiten ne kete forme.
Reaksionet kimike mund të rrisin shpejtësinë e tyre me anë të substancave të
quajtura katalizatorë. Një katalizator rrit shpejtësinë e reaksionit pa e ndryshuar vet
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reaksionin.
Në të gjithë organizmat e gjallë ndodhin vazhdimisht reaksione kimike, të cilat
quhen reaksione metabolike. çdo reaksion metabolik kontrollohet nga katalizatorë,
që quhen enzima. Pa enzimat, reaksionet do të ishinshumë të ngadalta ose nuk do
të ndodhnin. Enzimat sigurojnë që shpejtësia e reaksioneve të ndodhin. Enzimat
sigurojnë që shpejtësia e reaksioneve metabolike të jetë e mjaftueshme që të
mundësoje jetën.
Koncepte kyçe
katalizator- substance, e cila rrit shpejtësinë e një reaksioni kimik dhe që nuk ndryshon
gjatë
reaksionit.
enzimë- proteina, të cilat shërbejnë si katalizatorë biologjikë.
Për shembull, në brëndësi të gypit ushqimor, molekulat e mëdha copëtohen në
molekula të vogla gjatë procesit të trejtjes. Këto reaksione përshpejtohen gjatë
procesit të tretjes. Për cdo lloj ushqimi nevojitet një enzimë e caktuar. Për shembull
amidoni tret sheqerin tretet nga sheqerin maltozë nga enzima e quajtur amilazë.
Proteinat treten nga aminoacide që quhen proteaza.
Këto enzima janë gjetur edhe në farat që janë duke u mbirë, në të cilën kryhet tretja
e ushqimit të depozituar për të mundësuar rritjen. Shumë lloje farërash përmbajnë
depozita amidoni. Pasi një farë bie në kontakt me ujin, aktivizohet amilaza e cila
shpërbën amidonin në maltozë. Maltoza është e tretshme në ujë dhe transportohet
tek embrioni I farës. Embioni e përdor atë për të nxjerrë energjinë ë nevojshme për
t’u rritur dhe fituar gjithashtur molekula glukoze, të cilat lidhen sëbashku për të
formuar molekulat e celulozës për muret qelizore të qelizave të reja të prodhuara
gjatë proçesit të rritjes.
Një enzimë tjetër, e cila përshpejton copëtimin nje substance, është katalaza. Ajo
vepron në brendësi të qelizave të organizmave të gjallë të bimëve dhe të kafshëve
si për shembull, të qelizave të mëlçisë dhe të patates. Katalaza shpërben në ujë
dhe oksigjen peroksidin e hidrogjenit. Peroksidi I hidrogjenit është një substancë
e dëmshme dhe duhet të shpërbëhet menjëherë. Jo të gjithë enzimat shërbejnë
për të shpërbërë. Shumë prej tyre ndihmojnë për tyre ndihmojnë në formimin e
molekulave të mëdha nga molekula të vogla. Një shembull I tillë enzyme është
amidon fosforilaza, e cila formon molekulat e amidonit nga glukoza në brendësi të
qelizave bimore.
Emërtimi i enzimave
Enzimat emërtohen në përputhje me reaksionin, që ato katalizojnë. Për shembull,
enzimat, të cilat katalizojnë shpërbërjen e karbohidrateve quhen karbohidrazava.
Në qoftë se enzimat shpërbëjnë proteina quhen proteaza, ndërsa po të shpërbëjnë
yndyrnë (lipide) quhen lipaza. Ndonjëherë enzimat kanë një emërtesë më specifike
sesa kjo. Për shembull, mund të shohim që karbohidraza, e cila shpërbën amidonin
quhet amilazë. Një enzimë tjetër, e cila shpërbën maltozën quhet maltazë, ndërsa ajo
shpërbën sakarozin quhet sukrazë.
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Mekanizmi çelës-bravë
Një enzimë e realizon funksionin e saj duke I mundësuar molekulës së substratit mbi
të cilin vepron që t’I përputhet enzimës. Përputhja duhet të jetë e përkryer. Enzima
funksionon si një bravë në të cilën një molekulë tjetër përputhet si një çelës. Ne themi
që forma e enzimës dhe forma e substratit janë komplementare me njëra-tjetrën.

Fig 5.1 Mekanizmi çelës-bravë (libri I nxënësit)
Referenca
Rexha T. (2009): Biologjia Qelizore dhe Molekulare. Mitokondria dhe frymëmarrja qelizore:
163-194.
Jones M., Jones G. (2016): Biologjia 10-11, Pjesa 1. Enzimat: 49-57.
Pickering R. (2016): Biologjia 10-11, Për klasat e dhjeta dhe njëmbëdhjeta, gjimnaz. Ndertimi
dhe funksionet e organizmir të gjallë: 28-36.
Bega M., Dalipi M. Udhëzues për mësuesin për tekstin shkollor “Biologjia 10”.
Trebicka A.(2013). Biokimi 2012.
Paparisto A. (2015): Metodikat e mësimdhenies së biologjisë. Ora mësimore etapat dhe llojet
e saj: 175-180. Zbërthimi metodik I disa temave mësimore: 232-250.
Materiale nga internet faqja mjeksiasot.blogspot.al 13 Gusht 2011, Halili.I.
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Vëzhgime për leksikun dhe stilin në vëllimin poetik “E pakryer”
të autorit Preç Zogaj
Entela Brahimi
Universiteti “Eqerem Cabej” Gjirokaster
Përmbledhje
Kjo kumtesë ndërmerret për këto arsye:
• Thellimin e njohurive gjuhësore stilistike të tekstit poetik tregimtar dhe dramatik.
• Njohjen dhe përforcimin e figurave letrare të stilistikës (përshtatsat sintaksore, figurat e
tingullimit dhe figurat e kuptimit).
• Përforcimin e njohurive të marra gjuhësore në fjalëformim, për pasurimin e leksikut me
neolofizmasi dhe për shplurosjen e fjalëve të vjetra që autori përdor për ta bërë sa më të
veçantë stilin e tĳ.

Kumtesa
Ne jo vetëm kumtojmë diçka me ligjërimin tonë, por edhe shprehim ndjenja, krĳojmë,
ndikojmë, veprojmë, në përshtatje me qëllimet tona dhe me traditën shoqërore e
kulturore shqiptare. Për t’i arritur më me frytshmëri këto synime të shumëanshme,
nuk na mjafton vetëm zotërimi e përdorimi i trajtave të drejta sipas normës, na duhet
dhe forca shprehëse e gjuhës, aftësia për të tërhequr vëmendjen, për të ngjallur
ndjenja, për të ndikuar me efektshmëri.
E tillë vjen dhe poezia e Preç Zogajt me një ligjërim të shkruar bukur e qartë, lakonik,
pa frazë të fryrë artistikisht.Preç Zogaj i drejtohet një lexuesi i cili kapërcen nga
mugëtira e kohëve të largëta e deri në ditët e sotme.
Me një gjuhë të përpunuar dhe shprehëse arrin të mbajë gjallë mendjen e lexuesit
dhe e çon vetëdĳen e tĳ nëdiçka të pakryeme që ka mbetur në skutat e nënvetëdĳes
njerëzore.Me mjeshtëri artistike shmang mënyrat e ndërlikuara, të tërthorta e të
vështira. Fjala në penën e Preç Zogajt merr ngjyra dhe kuptime të reja plot dritë,
pa fjalë e shprehje të errëta, të panjohura ose të huaja. Në poezinë e tĳ Preç Zogaj
trajton tema universale, si ekzistenca dhe kondicioni human ku uni dhe ti-ja
gjejnëveten në filozofinë e jetës, në ecejakjet e saj, përplasen fort ngritur mbi rrënoja
urrejtjeje,dashurie, brenge e malli e prap brenda shpirtit njerëzor mbetet diçka “E
pakryeme”. Poezia e tĳ cilësohet si një poezi e një niveli tepër të lartë, me stil origjinal
e figuracion të pasur elegant.Përmes poezisëai shpalos artin e fjalës, aftësinë e tĳ
krĳuese.Poezia e tĳ ka forcën e mendimit dhe përmes tĳ përcjell imazhin dhe idenë.
Në poezinë e Preç Zogajt tiparin themelor të ligjërimit poetik e përbën organizimi në
të gjitha nivelet e gjuhës, ku marrin vlerë përftesat tonetike, prozodike, morfematike,
leksikore, semantike e sintaksore. Përshtypje të veçantë bëjnë organizimet tingullore
në të cilat ndërthuren edhe kuptimet e fjalëve, edhe renditja e tyre sintaksore.
Le të ilustrojmë me shembuj në disa vargje ku janë përdorur ndërtimet sintaksore si
përftesa shprehëse (anasjella, përsëritja, pyetja retorike etj.).
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1.
Atëherënxitoi, nxitoi të shkruante,
nxitoi të shuhej, nxitoi të heshte
para se ora e ligë ta këpuste
3.
Mblodha buzë e vura
që thur?mërinë ndaj atit

2.
Më dhemb një grua e hollë
në verandë, në muzg
4.
Kaq mendimliga janë planet
- pyeta të dielën

Në poezinë e tĳ organizimi tërësor i lëndës gjuhësore na bën të ndjeshëm e të
vetëdĳshëm se ka një mënyrë të veçantë të shprehjes të cilën ky autor e ka arritur
përmes stilit të tĳ individual.
E parë në aspektin leksikor prejardhja është mënyra më kryesore dhe më prodhimtarja
në krĳimin e fjalëve të reja, që janënxjerrë në poezitë e Preç Zogaj.
Këto fjalë janë krĳuar me mjetet e fjalëformimit si parashtesat, prapashtesat,
paranyjëzimi, kompozetat dhe fjalët e përngjitura.Sipas formimit janë klasifikuar në
tabelën e mëposhtme.
Fjalë të parme

çon
dashuri
dhemb
luzmë
ora
ligë
dhembin
veton
vetonin
vura/mëri
gishtin
gjyç

Të prejardhura
të përndritur

Të përbëra

Të përngjitura

fantast
bredharak
meditacion

ndjellamirë

paralindja

mendimliga

shpërgjumje

gishtpambukëbardha

fushoro-maloro

ngado
gjithkund

dritare-dritare

bjeshkëtar

haprëndë

përhidhen

bojëgjake

lozonjonte

vetëçelen

të pazhgënjyer

lojçaken

të patradhtuar

xhamadanziun

i panatyrshëm
i pabojë
shkridhet
furshullimë

Siç shihet dhe nga tabela fjalët e parme janë përdorur në kuptim të drejtpërdrejtë dhe
në kuptim të figurshëm (sipas kuptimit që merr fjala në fjali).
Ilustrojmë me shembuj (fjalët me bold janë përdorur në kuptimin e tyre të parë).
1. Njeriut të thjeshtë do t’ia vĳa gishtin
2. Si gjithmonë me njëgjyç të njohur po iki
3. Të hënën mendova
seçon dashuri
56

me një bukuroshe
Fjalë tëparme tëpërdorura me kuptim të prejardhur(të figurshëm) në poezinë e Preç
Zogaj do të veçoja këto:
1.
2.
Mëdhemb një grua
Është njëçast fare i shkurtër
para se ora e ligëta këpuste
kur ndizen dritat, mëdhembin dritat
Tek parashtesimi do të veçonim formimin me parashtesën për/parae cila u ngjitet
emrave, mbiemrave, ndajfoljeve e foljeve, duke u dhënë kuptim të ndryshëm.
Se zemra rreh ende dhe dheut përhidhen kodrina
“Epitaf mbi varrin e S. Hasanit” faqe 22.
Më ngre si fletëtë përndritur: Shpejt!
“Mëngjeset” faqe 3
Paralindja e Fëmĳës
“Paralindja e Fëmĳës” faqe 10
Edhe formimet me parashtesën pa; sjellin vlerë stilistikore në poezinë e Preç Zogajt
e cila në gjuhë të shkrimit është bërë një parashtesë produktive.
Dëshiroj të të shoh të pazhgënjyer,
Kur ha pa pirun, kur shëtit në shi,
të patradhtuar
sepse është i panatyrshëm.
“Mos u bëj shok me një që përulet për t’u ngjitur” faqe 34
Jam nipi yt këmbë e kokë
dhe aspak një demon i pabojë
“Ajo nuk e dinte” faqe 58
Në këtë vjelje do të veçonim dhe formimet me parashtesën sh e cila u ngjitet emrave,
foljeve, mbiemrave me funksione të ndryshme, ose pa ndonjë funksion të dukshëm.
Përshembull:
E lëmshi shkridhet, rrjedh e kurrë s’mbaron
“Bashkëudhëtare kam dashurinë” faqe 70.
Shpërgjumje, mendime……
”Ndalem diku, vërej mëngjesin” faqe 13
Në poezinë e Preç Zogajt tërheqin vëmëndjen formimet me prapashtesat – o, ak, ast,
im, je, tar.
Bregdetas, fushoro – maloro, bjeshkëtar.
Në poezinë e tĳ nuk mungojnë formimet me –ak.
“Naiv, bredharak, ndjellamirë i flaktë”.
Formimet me – ast; im
Fantast, zemërtrembur edhe trim me fletë
“Mosha” faqe 4
Prilli vjen me njëfrushullimë të hollë
“Prill” faqe 15
Formimet me - tar; je
Bjeshkëtar
“U kthye magjepsja” faqe 30
Me stisje gjahtarësh rend nëpër vreshta
“Këngë e re për vendlindjen” faqe 19
Formimet me përbërje zënë një vend të rëndësishëm në poezinë e Preç Zogajt por
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nuk janë të shumta në numër sa ato të parme e me prejardhje. Përmendim këto fjalë
kompozita:
Naiv, bredharak, ndjellamirë i flaktë
“Mosha” faqe 4
Shpatet me borë ikën haprëndë
“Vela” faqe 63
Kapërcej mbi kodrat bojëgjake të anĳeve
“Ra dhe një ditë”
Kaq mendimliga janë planet që thur? – pyeta
të dielën
“Portret i vështirë” faqe 28
Ajo e madhja, gishtpambukëbardha.
“Ky burrë që rron matanë dhomës sime” faqe 40
Thonë ka veshur xhamadanziun.
“Vdekja e gjyshes” faqe 45
Nga dashuria vetëçelen portat.
“Eja në botën e poezisë” faqe 82
Dritare – dritare më bëhet trupi.
“Këngë dashurie” faqe 52
Përngjitja është një mënyrë tjetër fjalëformimi e cila në poezinë e Preç Zogajt është e
paktë dhe janë fjalë të marra nga leksiku dhe jo formime të penës së autorit.
Ngado, i thashë, ngado do të shkoj
dhegjithkund do të vete.
“Dhe ndihem i lehtë” faqe 77
Po kështu në poezinë e Preç Zogaj gjejnë përdorim fjalë të vjetra si gjyç, krahinore
lojçaken, fjalë të reja të krĳuara veton, meditacion, lozanjante, fantast.
Për të përsosur ligjëratën tonë ka gjithnjë mjaft rrugë të hapura.Përmes studimit
të prurjeve, ndjeshmërisë së lartë artistike qëçdo poet sjell në veprën e vet, ne
njohim dhe përvetësojmë vlerat e shqipes, pasuritë e saj të pashtershme.Prandaj të
bashkojmë njohuritë për nivelin e sotëm të gjuhës letrare, për stilet e saj, për vlerat
kulturore e artistike të arritura nga mjeshtërit e fjalës, me punën tonë këmbëngulëse
për shprehje vetjake dhe me shĳen e përparuar të kohës.
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Problemi me kushte kufitare në sisteme te tjera koordinative
Meliha Çelaj
Mësuese në gjimnazin “Ali Asllani” Kotë-Vlorë
Abstrakt
Në këtë temë janë trajtuar problemet kufitare homogjene dhe johomogjene si dhe metodat
e zgjidhjes së tyre. Ekuacionet Diferencialë të Pjesshëm linear dhe klasikë. Problemet
johomogjene me kushte kufitare dhe problemi me kushte kufitare në sistemet e tjera
koordinativë. Problemi me kushte kufitare është trajtuar në sistemet polare, cilindrike,
sferike dhe Laplasiani në koordinatat cilindrike dhe sferike. Metoda bazë që trajtohet është
metoda e ndarjes së variablave, por në disa probleme të tjera kufitare johomogjene nuk
zbatohet drejtpërsëdrejti kjo metodë. Për këto problema aplikohen metoda të tjera, si: seritë
ortogonale, seritë Furie-Besel, seritë Furie-Lezhandër dhe sistemi normal i Shturm-Liuvilit.
Tipet e Ekuacioneve të Pjesshëm Diferencialë që trajtohen duke aplikuar këtë metodë janë:
ekuacioni i nxehtësisë, ekuacioni i valës dhe ekuacioni i Laplasit në koordinata cilindrike dhe
sferike.Po kështu trajtohen relacionet që lidhin koordinatat karteziane me ato cilindrike dhe
për çdo rast jepen shembuj konkret, për të patur më të qartë zgjidhen e tyre. Do të tregojmë
se vlerat vetjake pozitive u korrespondojnë dy funksione vetjakë të ndryshëm dhe quhen
ndryshe vlera vetjake të dyfishta. Një pikë në hapësirë mund të përshkruhet në koordinata
karteziane dhe në koordinata sferike. Koordinatat karteziane të një pike në hapësirë lidhen
me koordinatat sferike me anë të relacioneve perkatës. Ne do të konsiderojmë vetëm disa
probleme të thjeshtë që bëjnë kalimin nga koordinata karteziane në koordinata sferike.
Fjalët kyçe: Laplasiani, ekuacion, sistem, coordinatë polare, transformim.

Hyrje
M.q.s do shqyrtojmë vetëm problemet me temperaturë të qëndrueshme në
koordinatat polare, gjëja e parë që duhet të bëjmë është të transformojmë ekuacionin
e njohur të Laplasit me koordinata karteziane në koordinata polare. Më pas do të
shqyrtojmë problemet me kushte kufitare që përmbajnë ekuacione të nxehtësisë dhe
ekuacione të valës në koordinata polare dhe një ekuacion të Laplasit në koordinata
cilindrike. Dhe do ta përfundojmë studimin tonë për problemet kufitare në sisteme
të ndryshme koordinativë duke konsideruar problemet që përmbajnë ekuacionin e
nxehtësisë, të valës dhe ekuacionin e Laplasit në koordinata sferike.
Problemi me kushte kufitare në sistemet e tjera koordinative
1.1-Laplasiani në koordinata polare
Relacionet ndërmjet koordinatave polare në plan dhe koordinatave karteziane janë:
dhe
Këto ekuacione bëjnë gjithashtu të mundur transformimin e Laplasianit 2-dimensional
të dhënë me ekuacion,

në koordinata polare.
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Relacionet që përftohen pasi përdoret rregulli zinxhir janë:

dhe

Duke i mbledhur anë për anëekuacionet

dhe pas thjeshtimesh do të

kemi:

Në këtë seksion ne do të ndalemi vetëm në problemet kufitarë që përfshijnë
ekuacionin e Laplasit
në koordinata polare:

Shembulli që do të trajtojmëështë një problem Dirikle për një disk rrethor. Ne
kërkojmë të zgjidhim ekuacionin
të Laplasit për temperaturë të
në një disk rrethor ose në një pllakë me rreze

qëndrueshme

kur

temperatura e perimetrit është
Supozojmë se dy faqet e pllakës janë të izoluara.
Shembull: Të zgjidhet ekuacioni

me kushte,

Zgjidhje: Përpara se të përdorim metodën e ndarjes së variablave, vërejmë se
kushti i vetëm kufitarë është johomogjen. Me fjalë të tjera, nuk kemi kushte të
shtjelluara në problemin tonë që të na mundësojnë përcaktimin ose të
koeficientëve në zgjidhjet e EDZ të ndarë ose të vlerave vetjake të kërkuara.
M.gj.th kemi disa kushte të pashtjelluara. Së pari, intuita jonë fizike na tregon se
duhet të jetë funksion i vazhdueshëm, pra i kufizuar
temperatura
brenda rrethit

Për më tepër, temperatura

me një variabël. Kjo do të thotë se vlera e

duhet të jetë funksion

duhet të jetë e njëjtë në një pikë
është

specifike të rrethit sipas përshkrimit polar në atë pikë. M.q.s
një

përshkrim

ekuivalent

me

pikën

D.m.th
me

periodë

N.q.s

e

ne

duhet

të

kemi

që,

duhet të jetë funksion periodik ne

kërkojmë
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zgjidhjen

në

trajtën

e

produktit

atëherë

duhet të jetë

periodik. Duke pasur parasysh

çfarë thamë më sipër kemi:

Ekuacionet që përftohen janë,

E kërkojmë zgjidhjen e problemit në trajtën,
M.gj.th ekuacioni

nuk është një problem normal i Shturm-Liuvilit, gjithsesi

problemi gjeneron vlera vetjake dhe funksione vetjake. Ajo formon një bashkësi
Nga tre zgjidhjet e mundshme të ekuacionit
ortogonale në intervalin
,

ne mund të largojmë ekuacionin

si joperiodik vtëm nëse

është joperiodik vetëm nëse

mënyrë të ngjashme zgjidhja në ekuacionin
përcaktojmë

Në

Zgjidhja konstante që mbetet

mund ti

shoqërohet çdo periodë dhe në këtë mënyrë

është një vlerë vetjake.

do të jetë

Përfundimisht, zgjidhja eekuacionit

periodik n.q.s

marrim,
Vlerat vetjake të ekuacionit

do të jenë,

Funksionet vetjakë të ekuacionit

dhe

janë përkatësisht,

dhe
Kur

zgjidhjet e ekuacionit diferencial Koshi-Euler janë

përkatësisht:

Nga ekuacioni

shohim se

ose në zgjidhjet e ekuacionit

. Ose në zgjidhjet eekuacionit
ne duhet ta përcaktojmë

për të

garantuar që funksioni është i kufizuar në qendër të pllakës ( ku
Zgjidhjet produkt për ekuacionin e Laplasit në koordinata polare do të jenë:
dhe
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).

ku ne kemi shënuar përkatësisht

. Nga parimi i

superpozimit kemi që,

Duke aplikuar kushtin kufitarë për

si një zbërthim të funksionit

tek ekuacioni

përftojmë,

në serine e plotë Furie. Rrjedhimisht, ne mund të

bëjmë këto shënime të nevojshme:

Atëherë,

Zgjidhja e problemit jepet me anë të serisë në ekuacionin

ku koeficientët

përcaktohen me anë të ekuacioneve
gjithashtu

se

çdo

vlerë

vetjake

Vërejmë

pozitive,

u

korrespondojnë dy funksione vetjakë të ndryshëm, përkatësisht
dhe

Në këtë rast vlerat vetjake quhen ndryshe vlera vetjake të

dyfishta.
1.2-Koordinatat polare dhe cilindrike
Tani do shqyrtojmë problemet me kushte kufitare që përmbajnë ekuacione të
nxehtësisë dhe ekuacione të valës në koordinata polare dhe një ekuacion të
Laplasit në koordinata cilindrike.
-Simetria rrezore
Ekuacionet 2-dimensionalë të nxehtësisë dhe të valës të cilët jepen me anë të
ekuacioneve,
dhe
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mund të shprehen në koordinata polare në trajtën,
dhe
ku

Të zgjidhësh një problem me kushte kufitare që përmban ose

këto lloje tipesh ekuacionesh diferencialë me anë të ndarjes së variablave, duhet
ta kërkojmë funksionin në trajtën
Problemet që përmbajnë
simetri rrezore, d.m.th problemet në të cilin funksioni i panjohur

është i

pavarur nga koordinata këndore
Në këtë rast ekuacionet e nxehtësisë dhe të valës në ekuacionin

marrin

përkatësisht trajtën,
dhe
Vibrimet të cilat përshkruhen nga ekuacioni i dytë në

ku
ekuacionin

quhen ndryshe vibrime rrezore.

Shembull: Të gjendet zhvendosja

të një membrane rrethore me rreze

të kapur përgjatë perimetrit n.q.s zhvendosja e tij fillestare është

dhe

shpejtësia e tij fillestare është
Zgjidhje:

Problemi me vlerë kufitare që kërkojmë të zgjidhim është:

Zëvendësojmë

Vërejmë nga ekuacioni

në EDP dhe pasi ndajmë variablat do të kemi që:

se ne jemi kthyer tek konstantja e zakonshme e

ndarjes
Dy ekuacionet që përftojmë nga ekuacioni

janë përkatësisht,

M.q.s nga natyra e vibrimit të problemit, ekuacioni
vetëm rastin kur

na sugjeron të përdorim

m.q.s kjo zgjedhje na çon në një funksion

periodikë. Gjithashtu, i hedhim një vështrim të dytë ekuacionit

nuk është

një ekuacion Koshi-Euler por një ekuacion parametrik i Beselit i rendit
është,

Zgjidhja e përgjithshme e këtij ekuacioni është,
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që

Zgjidhja e përgjithshme e ekuacionit

është,

Shohim se

kur

zhvendosja

të jetë funksion i kufizuar në

ekuacionin

Kështu
është

kufitar

ekuivalent

Përjashtohet rasti kur

pra supozimi implicit që
dhe kjo na jep

në

M.q.s

kushti

që,
me

del

se

(kjo na çon në një zgjidhje triviale të EDP), pra

rrjedhimisht,
N.q.s

janë rrënjët pozitive të ekuacionit

atëherë

dhe funksionet

kështu që vlerat vetjake të problemit tonë janë,
vetjakë janë

dhe

Zgjidhjet produkt që kënaqin EDP dhe kushtet kufitare

janë,
Nga parimi i superpozimit kemi që,

Kushtet fillestare përcaktojnë koeficientët
ekuacionin

Ekuacioni

dhe

Zëvendësojmë

dhe pasi përdorim kushtin që

përftojmë,

njihet si zbërthimi Furie-Besel i funksionit

në intervalin

Nga krahasimi i drejtpërdrejtë i ekuacioneve koeficientët

llogariten

me ekuacionin e mëposhtëm,

Më pas, diferencojmë ekuaçionin
zëvendësojmë në vlerën

sipas variablit

dhe më pas e

dhe përdorim kushtin që,

Ky është zbërthimi Furie-Besel i funksionit
këtë mënyrë,
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në

Koeficientët

llogariten në

Përfundimisht, një zgjidhje e problemit fillestarë me kusht kufitarë jepet me anë
të serisë në ekuacionin
me koeficientë
dhe
të përcaktuar nga
ekuacionet

dhe

1.3-Laplasiani në koordinatat cilindrike
Dimë që relacionet që lidhin koordinatat karteziane me ato cilindrike janë
përkatësisht:
Rrjedh menjëherë nga ekuacioni i Laplasit në koordinata polare që Laplasiani i
një funksioni në koordinata cilindrike është:

Shembull: Të gjendet temperatura e qëndrueshme

në cilindrin rrethor që

jepet me anë të problemit të mëposhtëm kufitar:

Zgjidhje: Përdorim trajtën

Vërejmë nga ekuacioni

dhe pasi ndajmë variablat kemi:

se ne jemi kthyer tek konstantja e zakonshme e

ndarjes
Dy ekuacionet që përftojmë nga ekuacioni

janë përkatësisht,

Duke shqyrtuar të gjitha rastet

dhe

shohim se vetëm

na jep vlerat vetjake dhe funksionet vetjake. Zgjidhja e ekuacionit

rasti
është:

M.q.s zgjidhja e ekuacionit

përcaktohet në intervalin e fundëm

mund ta shkruajmë zgjidhjen e përgjithshme,
Supozimi që funksioni
sjell që

është i kufizuar në

sjell që

Ekuacioni i mëposhtëm,
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Kushti

ne

përcakton vlerat vetjake

. Së fundmi

sjell që

Kështu

që do të kemi:

Kushti kufitar i mbetur në

na jep serinë Furie-Besel,

Duke pasur parasysh dhe ekuacionin

do të përftonim,

Për të njehsuar integralin e fundit, së pari përdorim zëvendësimin
duke patur parasysh që

Përfundimisht koeficientët

dhe

do të kishim:

do të llogariteshin me formulën e mëposhtme,

Temperatura në cilindër do të jetë:

1.4-Koordinatat sferike
Do e përfundojmë studimin tonë për problemet kufitare në sisteme të
ndryshme koordinativë duke konsideruar problemet që përmbajnë ekuacionin
e nxehtësisë, të valës dhe ekuacionin e Laplasit në koordinata sferike.

-Laplasiani në koordinatat sferike
Një pikë në hapësirë mund të përshkruhet në koordinata karteziane dhe në
koordinata sferike. Koordinatat karteziane
të një pike në hapësirë lidhen
me koordinatat sferike

me anë të relacioneve:
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Duke përdorur ekuacionin

mund të tregohet së Laplasiani 3-dimensional

në sistemin koordinativ sferike është,

Siç mund të shikohet, problemi ne ekuacionin

mund të jetë mjaft i vështirë.

Rrjedhimisht, ne do të konsiderojmë vetëm disa probleme të thjeshtë të cilët
janë të pavarur nga këndi
Shembulli i mëposhtëm është një problem Dirikle
për sferën.
Shembull: Të gjendet temperatura e qëndrueshme

brenda sferes së

dhënë me anë të problemit të mëposhtëm kufitar:

Zgjidhje:

Përdorim trajtën

dhe pasi ndajmë variablat kemi:

Pas zëvendësimit

ekuacioni

merr pamjen:

Ekuacioni

është një trajtë e ekuacionit të Lezhandrit. Të vetmet zgjidhje të

ekuacionit

që janë të vazhdueshme dhe që kanë derivate të vazhdueshëm

në intervalin e mbyllur

janë polinomet

që u korrespondojnë

vlerat vetjake
Atëherë zgjidhjet e ekuacionit
Për më tepër, kur
Euler

janë:

zgjidhja e përgjithshme e ekuacionit Koshi-

është,
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M.q.s ne presim sërisht që funksioni

të jetë i kufizuar në

, marrim

Kështu që,

Në pikën

Pra

kemi,

janë koeficientët e serisë Furie-Lezhandër të cilët llogariten me formulën

e mëposhtme,

Përfundimisht zgjidhja e problemit Dirikle do të jetë:

Konkluzione
• Metoda e ndarjes së variablave është një metodë mjaft e fuqishme për zgjidhjen e
disa ekuacioneve diferencialë të pjesshëm.
• Problemet me kushte kufitare homogjene mund të zgjidhen lehtësisht me anë të
kësaj metode duke e kthyer një EDP në dy probleme EDZ me kushte fillestare që
mund të zgjidhen me metodat e njohura për këto lloje ekuacionesh diferenciale.
• Kjo metodë nuk mund të aplikohet direkt tek problemet kufitare johomogjene.
• Problemet johomogjene me kushte kufitare zgjidhen me përdorimin e serive
ortogonale, serive Furie-Besel dhe Furie-Lezhandër.
• Ekzistojnë edhe probleme me kushte kufitare në sisteme të tjera koordinative, si;
polare, cilindrike dhe sferike.
• EDP janë një klasë mjaft e gjerë ekuacionesh diferenciale dhe studimi i tyre
paraqet mjaft interes për shkak të aplikimeve të shumta që ato kanë në shkenca të
ndryshme, si në: Fizikë, Kimi, Mekanikë, Modelet e Popullimit, etj.
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Fizika Kuantike
Eva Kamberaj
Mësuese në gjimnazin “Ali Asllani” Kotë-Vlorë
Abstrakt
Kjo temë trajton matërialin shkollor të fizikës kuantike, e cila ndonjehere njihet si mekanika
kuantike. Ky material mendojmë se duhet të realizohet mbi bazën e ideve të fizikës së
sotme të cilat shpjegojnë strukturën dhe dinamikën e materies fizike në nivelin molekular,
atomik dhe bërthamor të ndërtimit të saj. Përgjithësisht, mekanika kuantike nuk i jep vlera të
përcaktuara madhësive të observueshme. Përkundrazi, ajo bën parashikime për shpërndarjen
e probabilitetit ; pra, probabiliteti që ne mund të marrim ne secilën nga rezultatet e mundshme
të eksperimentit në matjen e një madhësie eshte e observueshme. Natyrisht, këto probabilitete
do të varen në gjendjen kuantike të sistemit në çastin e matjes. Megjithatë, ekzistojnë disa,
gjendje të cilat janë të lidhura me vlera të përcaktuara për një madhësi të observueshme. Në
mekanikën kuantike, ekziston një dualitet vale-grimce kështu që vetitë e thërrmĳës mund të
përshkruhen si një valë. Pra, gjendja kuantike e saj mund të paraqitet si një valë, me një formë
arbitrare e zgjeruar mbi gjithë hapësirën, e cila quhet funksioni valor. Pozicioni dhe momenti
i thërrmĳës janë madhësi të observueshme. Parimi i papërcaktueshmërisë në mekaniken
kuantike pohon se pozicioni dhe momenti i një thërrmĳe nuk mund të dihen në mënyre
simultane me precizion të pafundme në të njëjtën çast kohor. Megjithatë, njeri mund të mati
vetëm pozicionin e një thërrmĳe të lire duke krĳuar kështu një ajgengjendje të pozicionit me
një funksion valor që është shumë i madh në një pozicion të përcaktuar x, dhe zero kudo
tjetër. Futja në botën mikroskopike, studimi cilësor i vetive të vëzhguara të lëndës nëpërmjet
bashkëveprimit të pjesëzave përbërëse mikroskopike të saj, konturon një disiplinë mësimore
me një objekt studimi të veçantë, e pikërisht atë të mekanikës kuantike e cila do të shërbente
edhe si fondament teorik për studimin analitik të vetive kuantike të atomeve, molekulave,
trupit të ngurtë dhe bërthamave.
Fjalët kyçe: Mekanika kuantike konceptuale, Relacioni
Papercaktueshmeri, Kuantifikim.

i De Brojit, Gjatesi vale,

Hyrje
Çdo disiplinë mësimore ka llogjikën e vet të shtjellimit të matërialit përkatës, prandaj
shtjellimi dhe hartimi i këtĳ matëriali bëhet në përputhje me këtë llogjikë. Në fizikën e
përgjithëshme ekziston një lidhje e brendëshme dhe llogjike midis pjesëzave të saj ku
përcaktohet qartë objekti studimit gjendja dhe evolucioni i gjendjes së objektit fizik
përkatës. Mbi këtë bazë është përcaktuar edhe përmbajtja e matërialit shkollor, e cila
është konceptuar në një strukturë të përshtatëshme që zgjidh detyrën themelore për
çdo pjesë të saj. Parashikimet e mekanikes kuantike janë verifikuar eksperimentalisht
me një shkallë shumë të lartë saktësie. Pra, versioni i tanishëm i principit të
korrespondencës midis mekanikes kuantike dhe asaj klasike pohon se të gjitha
objektet i binden ligjeve të mekanikës kuantike, sipas këtĳ parimi mekanika klasike
është thjesht një version i mekanikës kuantike për sisteme të mëdha (ose një mekanike
kuantike statistike për një numër të madh thërrmĳash). Ligjet e mekanikes klasike janë
rrjedhoja të ligjeve kuantike në limitin e sistemeve të mëdha ose numrave kuantike të
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mëdhenj.Ndryshimi thelbësor midis teorisë klasike dhe teorive kuantike përmendet
në eksperimentin e paradoksit të Ajnshtajn-Podolski-Rozen. Pra, në thelb ndyshimi
është tek pohimi se mekanika kuantike është koherente (mbledhja e amplitudave),
kurse teoritë klasike janë inkoherente (mbledhja e intensiteteve). Kjo sjellje ekzotike e
lendes e postuluar nga mekanika kuantike dhe relativiteti bëhet më e dukshme kur
merremi me thërrmĳa të vogla që lëvizin me shpejtësi shumë të mëdha, kurse nga ana
tjetër ligjet klasike të fizikës “njutoniane” janë akoma të vlefshme për parashikim e
sjelljes së sistemit të objekteve të (“mëdha”)— të cilat lëvizin me shpejtësi shumë më
të vogla se ajo e dritës. Në mekanikën kuantike detyra themelore është të përcaktoi
funksionin valor i cili shpreh gjendjen e një objekti kuantik siç janë mikropjesëzat
(elektronet, protonet, neutronet) dhe evolucioni i gjendjes së tyre përcaktohet nga
një ekuacion i ngjashëm me atë të Njutonit ose të Maksuellit që prodhon një proces
kuantik dhe ky ekuacion është ekuacioni i Shredingerit, nga zgjidhja e të cilit në
kushte të përcaktuara marim zgjidhje të tĳ që nuk është gjë tjetër por funksion valor
i pjesëzave. Teoria kuantike, përveç teorisë së relativitetit të përgjithshëm është
në thelb të teorive klasike, si mekanika, elektromagnetizmi, dhe jep përshkrime të
sakta për shumë dukuritë pashpjegueshme më parë, si ajo e rrezatimit të trupave të
zinj dhe orbitës së qëndrueshme të elektronit. Tashmë “Mekanika kuantike përfshin
kaq shumë koncepte e përfytyrime të reja, jo vetëm përsa i përket fakteve e dukurive
te reja por edhe në vet shtrimin e detyrës së përshkrimit të dukurive të mikrobotës.
Përmbajtja lëndore e mekanikës kuantike-konceptuale
1.1-Relacioni i De Brojit
Në 1924 një student francez, Luis De Broji, sugjeroi se nëse drita dihej se shfaqte
veti korpuskulare dhe valore, ndoshta edhe lënda , e në veçanti elektronet, mund
të shfaqin veti si korpuskulare ashtu edhe valore. Ky sugjerim ishte mjaft tronditës;
nuk ishte asnjë të dhënë, në atë perjudhë, por ndonjë shfaqje të vetive valore të
elektroneve. Për frekuencën dhe gjatësinë e valës së elektroneve De Broji zgjodhi
ekuacionet:

Ku p është impulsi dhe E është energjia e elektronit , nga analogjia me ekuacionet
identike që kanë vend për fotonet. Ai theksoi se, me këto relacione , kushti i
kuantifikimit të Borit mbi momentin këndor ishte ekujvalent me kushtin e valëve të
qëndrueshme. Kështu kemi:

ose
Ku S është sipërfaqja e orbitës rrethore të Borit. Ideja e shpjegimit të gjendjeve
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energjitike diskrete të lëndës me anë të valëve të qëndrueshme dukej premtues.
Rregulli i kuantifikimit Ëillson-Zomerfeld mund të interpretohej si kërkesë e valëve
të qëndrueshme. Për shembull, kushti i kuantifikimit të Ëillson-Zomerfeld për
grimcën në një gropë njëpërmasore me gjatësi L është:

Duke përdorur p = h/λ ky kusht bëhet:
(4)
ose
Ky është kushti për valët e qëndrueshme të një korde të vendosur në të dy skajet.
Idetë e De Brojit u zgjeruan dhe zhvilluan në një teori të plotë nga Ervin Shredinger
më vonë në 1924. Në 1927, C.J.Devison dhe L.H.Xhermer verifikuan hipotezën nga
vëzhgimi i drejtpërdrejtë i tablosë së interferencës me tufat e elektroneve. Ne mund
të shohim pse vetitë valore të lëndës nuk mund të vrojtoheshin nëse ne kujtojmë që
vetitë valore të dritës nuk do të ishin të dukshme nëse nuk do të sigurohe kushti
që permasat e çarjes të jenë të barabarta me gjatësinë e valës. Kur gjatësia e valës
së dritës është shumë më e vogël se çarja, efektet e difraksionit me interferencën
nuk janë te dukshme dhe drita i bindet ligjeve gjeometrike të rrezeve të dritës. Për
arsye të vogëlsisë së konstantes së Plankut, gjatësia që jepet nga ekuacioni (2) është
jashtëzakonisht e vogël për çdo objekt makroskopik.
Rasti paraqitet i ndryshëm për elektronet me energji të ulët. Shqyrtojmë një elektron
që nxitohet përmes një potenciali V0 volt. Në këtë mënyrë energjia e tĳ do të jetë:

dhe

Duke zëvendësuar

dhe
përfitojmë

1.2-Matja e gjatësisë së valës së elektronit
Matjet e para të gjatësisë së valës se elektronit u kryen në 1927 nga Devisson dhe
Xherme, gjatë studimit të pasqyrimit të elektroneve nga një kristal nikeli. Pasi e
nxehën shënjestrën e tyre për të zhvendosur një shtresë oksidi që akumulohet gjatë
në sistemin e tyre të vakumit, ata gjetën se intensiteti i elektroneve të shpërhapura
në funksion të këndit të shpërhapjes tregon maksimume dhe minimume. Shënjestra
e tyre u kistalizuara dhe ata ishin duke vrojtuar tablo difraksioni të elektroneve.
Kështu ata përgatitën një shënjestër të përbërë nga një kristal i vetëm i nikelit dhe
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investiguan shpërhapjen e elektroneve prej tĳ. Ata morën të dhënat për elektrone me
energji 54ev pas një maksimumi të fuqishëm me kënd 50o.
Bregu shqyrtoi më pas shpërhapjen nga një set planesh, ku kushti për interferencën
konstruktive ishte:
Hapësira e planeve të Bregut, d, lidhet me hapësirën e atometve D nga:
; kështu:
(6)
Ose
ku
është këndi i shpërhapjes
Nga difraksioni i rrezeve X dihet se hapësira D është 2.15 Å
Gjatësia e valës së llogaritur nga ekuacioni (6) është, për
Ky përfundim është i përafërt me njehësimet nga relacioni i De Brojit.

Ne kemi parë nga efekti fotoelektrik se duhet një punë prej disa elektronvolt (ev)
për të zhvendosur një elektron nga metali. Elektronet duke hyrë në metal fitojnë
energji kinetike; rrjedhimisht gjatësia e valëve të tyre të De Brojit është disa më e
vogël brënda kristalit. Është interesante të lexosh shkrimet e Devissonit në lidhje me
mdryshimet ndërmjet hipotezës së De Brojit dhe verifikimit eksperimental.
Ndoshta asnjë ide në Fizikë nuk është zhvilluar kaq shpejt sa kjo. Vetë De Broji
ishte skeptik për këtë zbulim, por kondributi kryesor u bë nga Shrëdingeri. Në këtë
perjudhë rreth viteve 1925-1926 vëmëndja u fokusua në valët e elektronit në atome.
Valët mekanike kishin dalë nga atomi, dhe ish e natyrshme që zbatimet e para do të
ishin te atomi, s’kishte asnjë të dhënë në atë kohë, që të shfaqeshin elektronet. Një
tjetër demostrim i natyrës valore të elektroneve ishte parashikuar në të njëjtin vit
nga G. P. Tomson, i cili vrojtoi transmentimin e elektroneve nëpërmjet një shtrese
të hollë metalike. Paisja eksperimentale ishte e ngjashme me atë të përdorur për të
përftuar tabllonë e rrezeve – X. Duke qënë se shtresa metalike përbëhet nga një mori
kristalesh të orjentuara në mënyrë të çfardoshme, tabloja e difraksionit përbëhet nga
unaza bashkëqëndrore. Nëse kristali do të orjentohet në një kënd të caktuar me
tufën rënëse, ku këndi kënaq kushtin e Begut, ky Kristal do të shpërhap fuqimisht
në një kënd të barabartë më këndin e rënies; kështu do të ketë një tufë shpërhapëse e
cila formon këndin sa dyfishi i këndit të tufës rënëse.
1.3-Paketat valore të elektroneve
Madhësia analoge e zhvendosjes y(x,t) për valët në një kordë, e shtypjes P(x,t) për
valët e zërit, ose e fushës E(x,t) për valët elektromagnetike, quhet funksion valor për
valët e elektronit dhe zakonisht shënohet me-(x,t). Shqyrtojmë një valë elektroni të
përbërë nga një frekuencë dhe një gjatësi vale: ne mund ta paraqesim një valë të tillë
nga:
-(x,t) = Acos(kx-ωt)
(8)
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-(x,t) = Asin(kx-ωt

(9)
(10)

ose
shpejtësia e fazës jepet nga:

, ku kemi përdorur relacionin e

De Brojit për energjinë dhe impulsin. Nëse ne do të përdorim shprehjen jo-relativiste
, ne shohim se shpejtësia e fazës është

,

e cila është sa gjysma e shpejtësisë së një elektroni me impuls p. Shpejtësia e fazës
nuk është e barabartë me shpejtësinë e elektronit. Për më tepër, një valë me një
frekuencë dhe një gjatësi vale të vetme shpërhapet në hapësirë dhe nuk mund të
lokalizohet. Që një elektron të mund të lokalizohet, -(x,t) duhet të jetë një paket valor
që përmban më shumë se një numër valor k dhe frekuencë ω. Pozicioni i elektronit
i korrenspondon pozicioni i maksimumit të paketit valor.
Kështu që paketi valor duhet të lëvizë me të njëjtën shpejtësi me të elektronit, dhe
shpejtësia e grupit dhe jo ajo e fazës duhet të përputhet me shpejtësinë e elektronit.
Ne e njehësojmë shpejtësinë e grupit duke shkruar frekuencën këndore ω me anë të
numrit valor k. Relacionet e De Brojit mund të shkruhen:

Dhe

Paketi valor lëviz me shpejtësinë e grimcës

. Kjo ishte një nga arsyet për zgjidhjen

e ekuacioneve 1 dhe 2, pikërisht të frekuencës dhe gjatësisë së valës.
1.4-Interpretimi probabilitar i funksionit valor
Le të shqyrtojmë më hollësisht relacionet ndërmjet funksionit valor -(x,t) dhe
lokalizimit të elektronit. Ne mund të marim shkas për këto relacione nga drita.
Ekuacioni valor që përshkruan dritën, si funksion valor, është ekuacioni y = E .
Energjia për njësinë e vëllimit për valët e dritës është përpjestimore me E2 , por
energjia e valëve të dritës është e kuantizuar në njësi të hf çdo foton. Rrjedhimisht,
ne presim, që numri i fotoneve në njësinë e vëllimit të jetë përpjestimor me E2 .
Shqyrtojmë eksperimentin e interferencës me dy çarje si në figurën e mëposhtëme:

Ѱ2
ϕ
Ѱ1
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Tablloja e vrojtuar në ekran përcaktohet nga interferenca e valëve nga çarjet. Në një
pikë të ekranit ku valët nga çarjet vĳnë te sfazuara me 1800, fusha elektrike rezultante
është 0; nuk do të ketë energji drite në atë pikë; dhe pika do të jetë e errët. Nëse ne
e zvogëlojmë intensitetin në një vlerë shumë të vogël, ne ende mund të vrojtojmë
tablonë e interferencës. Nëse ne e zëvendësojmë ekranin me një film dhe presim
për një kohë të gjatë ekspozimin e filmit. Bashkëveprimi i dritës me filmin është një
fenomen kuantik.
Nëse ne e ekspozojmë filmin për një kohë shumë të shkurtër në një burim me intensitet
shumë të vogël, ne nuk do të shikojmë një version të zbehtë të tabllosë me intensitet
të lartë, por në vend të kësaj , njolla në film të shkaktuara nga bashkëveprimet e
fotove individuale. Në pikat ku valët nga çarjet inerferojnë në mënyrë destruktive
nuk do të ketë njolla, dhe në pikat ku valët interferojnë në mënyrë konstruktive do
të ketë shumë njolla. Megjithatë, nëse koha e ekspozimit është e shkurtër dhe burimi
i dritës është i dobët, do të jenë evidente fluktuacionet e rastit, nga parashikimet e
teorisë së valëve. Nëse koha e ekspozimit është e gjatë atëherë do të ketë më shumë
fotone që bashkëveprojnë me filmin, dhe fluktuacionet nuk do të vërehen.
Tablloja e interferencës varet vetëm nga numri i përgjithshëm i fotoneve që
bashkëveprojnë me filmin dhe jo nga shpejtësia. Vetëm nëse intensiteti është aq i
vogël saqë vetëm një foton të godasë filmin, teoria e valëve pohon në mënyrë të saktë
tablonë. Rrjedhimisht për intensitete të vogla, ne interpretojmë E2 si përpjestimore
me probabilitetin e konstatimit të fotonit në njësinë e vëllimit. Në atë pikë të ekranit,
ku E2 është zero, fotonet nuk mund të vrojtohen kurrë, ndërsa ata mund të vrojtohen
më shpesh në ato zona ku intensiteti është i madh.
Nuk është e nevojshme të përdorim valë drite për të prodhuar një tablo interference.
Një tabllo e tillë mund të krĳohet shumë mirë edhe me elektrone. Në teorinë valore të
elektroneve, lëvizja e një elektroni të vetëm përshkruhet me anë të një funksioni valor
. Madhësia 2 është përpjestimore me probabilitetin e konstatimit të një elektroni
në njësinë e vëllimit. Në një përmasë 2dx është probabiliteti që një elektron të
ndodhet në intervalin dx. Nëse ne e shënojmë këtë probabilitet P(x)dx, ku P(x) është
funksioni i shpërndarjes së probabiliteteve, ne kemi: P(x)dx = 2dx.

1.5-Parimi i papërcaktueshmërisë
Shqyrtojmë një paket valor (x,t) që paraqet një elektron. Pozicioni më probabël i
elektronit është vlera e x-it për të cilën 2(x,t) ka maksimum. Meqënëse 2(x,t) është
përpjestimor me probabilitet që elektroni të ndodhet në një x dhe 2(x,t) është jo
zero në një zonë vlerash të x-it, ka një papërcaktueshmëri në vlerën e pozicionit të
elektronit. Nëse ne kryejmë një numër matjesh për pozicionin e të njëjtit elektron –
elektrone me të njëjtin funksion valor ne nuk do të marim gjithmon të njëjtin rezultat.
Në të vërtetë, funksioni shpërndarjes për rezultatet e matjes të tilla do të jepen nga
2
(x,t). Nëse paketi valor është mjaft i ngushtë, papërcaktueshmëria në pozicion do
të bëhet mjaft e vogël. Megjithatë, një paket valor i ngushtë duhet të përmbajë një
zonë të gjerë numrash valor k . Meqënëse impulsi lidhet me numrin valor nga: p =
ђk, një zonë e gjerë numrash valor do të thotë një zonë e gjerë vlerash impulsi. Ne
kemi parë që për të gjitha paketat valore zonat ∆x dhe ∆k janë lidhur nga: ∆x∆k ≈ 1
Në mënyrë të ngjashme, një paketë që lokalizohet në një kohë ∆t duhet të përmbajë
një zonë frekuencash ∆ω ku këto zona janë lidhur nga : ∆ω∆t ≈ 1
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Këto dy ekuacione tregojnë vetitë e valëve. Nëse ne shumëzojmë këto ekuacione me
ђ dhe përdorim p = ђk dhe E = ђω ne fitojmë ∆x∆p ≈ ђ dhe ∆E∆t ≈ ђ.
Këto dy ekuacione sigurojnë një shprehje të parimit të papërcaktueshmërisë të
formuluar fillimisht në 1927 nga Hajzenberg. Ekuacioni ∆x∆p ≈ ђ shpreh faktin që
funksionet e shpërndarjes për pozicionin dhe impulsin nuk mund të bëhen arbitrarisht
të ngushtë; kështu matjet e pozicionit dhe impulsit do të kenë papërcaktueshmërinë
që jepet nga relacioni ∆x∆p ≈ ђ. Sigurisht, për arsye të pasigurive në matje, produkti
i ∆x dhe ∆p mund të jetë më e madhe se ђ. Ky limit nuk ndodh për ndonjë arsye
teknike që mund të përmirësohet më von; ai është për shkak të dualitetit valorkorpuskular të lëndës dhe rrezatimit.
Nëse ne përkufizojmë me saktësi çfar kuptojmë për pozicionin dhe impulsin, ne
mund të japim një pohim të saktë për parimin e papërcaktueshmërisë. Ne më lart
pamë se σx është shmangia për numrin valor k , produkti σxσk ka vlerën e saj
minimale

kur funksionet e shpërndarjes janë Gaussiane. Nëse ne përcaktojmë ∆x

dhe ∆p si shmangie standarte, vlera minimale e produktit të tyre është

. Kështu;

Në mënyrë të ngjashme
1.6-Ekuacioni i Shredingerit
Ekuacioni i Shrëdingerit është nje ekuacion diferencial që lidh derivatet e rendit
të dytë me tri drejtimet hapësinore dhe me kohën, por duke shqyrtuar vetëm një
drejtim hapësinor dhe duke mos marë parasysh ndryshimet me kohën mund të
bëjmë një arsyetim intutiv që përputhet me formën e ekuacionit të Shredingerit për
rastin e veçantë se drita me gjatësi vale shumë të vogël ngjan me një grimcë. Ne do
të interpretojmë një paket valor si një valë lëndore që i përket një grimce me masë
m dhe me shpejtësio v e cila lëviz përgjatë boshtit të x-ve.
Edhe pse vala paraqitet me një grimcë është e arsyeshme të pranojmë se amplituda e
valës është e madhe në ato pika ku grimca shfaqet dhe e kundërta në ato pika ku
pjesëza nuk shfaqet amplitude është zero. Por në qoftë se vala do të ishte një sinusoid
ose kosinusoid me gjatësi vale λ,
p.sh
funksioneve të mësipërm

funksioni

ose kombinimi i këtyrë grafikëve të

do të kënaq ekuacionin e lëkundjeve harmonike të thjeshtë

Në qoftë se vala përhapet larg nga shfaqia e grimcës, funksioni që dhamë më sipër
nuk është një kombinim i një sinusoidi dhe kosinusoidi me të njëjtën gjatësi vale λ.
Ideja konsiston në studimin e derivatit të dytë
si do të lidhen ato me gjatësinë e
valës λ për të fituar një valë të kufizuar në një zonë të fundme të hapësirës.
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Derivati i dytë

i çfarëdo funksioni

është shpejtësia e ndryshimit të tĳ ose

dhe trgon përkulshmërinë e grafikut. Në qoftë se
derivati i derivatit të parë
përkulshmëria rritet derivati i dytë është pozitiv, por në qoftë se përkulshmëria
.

zvogëlohet derivati i dytë zvogëlohet

Për një maksimum përkulshmëria zvogëlohet me shpejtësi nga vlera pozitive në
vlera negative prandaj derivati i dytë ka një vlerë më të madhe negative. Sa më i lartë
të jetë maksimumi aq më shpejt zvogëlohet përkulshmëria dhe aq më negative bëhet
derivati i dytë.
Lartësia e maksimumit përcaktohet nga amplituda
. Në qoftë se
është më e
madhe dhe pozitive, derivati i dytë do të jetë i madh në vlerë dhe negative, prandaj
është e arsyeshme të pranojmë që derivati i dytë është përpjestimor me - . Për një
minimum ose gropë ku
është negative përkulshmëria rritet nga vlera negative në
vlera pozitive prandaj derivati i dytë është pozitiv dhe kjo përputhet me faktin që
derivati i dytë është përpjestimor me - , pra

është përpjestimor me - .

Shohim tani se si do të ndryshojë derivati i dytë nga gjatësia e valës.
Marim një valë me gjatësi λ dhe një tjetër me gjatësi λ/2 . Zvogëlimi i gjatësisë së
valës nga λ në λ/2 ka dy efekte që ndryshojnë përkulshmërinë. Së pari shohim
se për valën me gjatësi λ kemi një maksimum, për valën me gjatësi λ/2 kemi dy
maksimume, pra kjo tregon se përkulshmëria duhet të ndryshojë dy herë më shumë
për të njëjtën zonë. Dhe së dyti shpejtësia e ndryshimit të përkulshmërisë është
rritur tërësisht dy herë. Pra duke zvogëluar dy herë gjatësinë e valës kemi zmadhim
katërfish të derivatit të dytë. Në përgjithësi mund të themi se secili nga këto efekte
është përpjestimor me 1/λ. Prandaj kur shfaqen së bashku shpejtësia e ndryshimit të
është përpjestimore me 1/λ2 .
Duke bërë një përmbledhje të asaj çfar thamë, arrĳmë në
marim ekuacionin (14) në këtë formë:

Duke përdorur relacionin e De Brojit:
përfundimin se derivati i dytë i :
1/λ2 , prandaj mund të shkruajmë:

është në përpjëstim të drejtë me – si dhe me

ku c është një konstante përpjestimore.
Për aq sa kemi trajtuar kemi përdorur vetëm vetitë valore të grimcës dhe asnjë nga
vetitë e saj mekanike, si masa ose shpejtësia.
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Madhësia (mv)2 ka lidhje me energjinë kinetike të grimcës, pra:
Duke shprehur energjinë kinetike të grimcës si diferencë midis energjisë së plotë E
dhe energjisë potenciale U kemi:
Ek = E – U ose mv2 = 2(E – U) (16)
Duke zëvendësuar barazimin (16) në barazimin (15) marrim:

Është forma që ekuacioni i Shredingerit mer në rastin e lëvizjes së grimcës sipas një
drejtimi x kur nuk meret parasysh ndryshimi i kohës. Në ekuacionin e Shredingerit
konstantja përpjestimore 4
është e njëjtë me atë të lëvizjes
harmonike të thjeshtë. Pra ekuacioni i Shredingerit jepet në formën:

Ku
Ku ekuacion është një rast shumë i veçantë kur zbatohet për valët matëriale të
përbëra nga grimca në lëvizje në hapësirën tridimensionale dhe i nënshtrohet një
fushe forcash të jashtme si ajo që lidh elektronin me një atom. Shredingeri arriti në
këtë ekuacion duke përdorur ngjashmëritë midis optikës dhe mekanikës klasike të
grimcave. Në mekanikën kuantike ekuacioni i Shredingerit është marr si ligj themelor
njëlloj si ligji i Njutonit F = ma që është ligji themelor për mekanikën klasike.
1.7-Kuantifikimi
Funksionet valore
Le të shohim tani disa shembuj të thjeshtë që tregojnë se çfarë ndodh kur pjesëza
nuk është e lirë, por bën lëvizje të kufizuara brenda “një gropë potenciale” d.m.th siç
thuhet ajo është e lidhur.
Marrim pjesëzën mikroskopike me masë m që ndodhet në fushën U e cila
karakterizohet në këtë mënyrë: nga x = 0 deri në x = L , energjia potenciale U
është konstante dhe e barabartë me zero (U = 0); në kufijtë e kësaj zone (0,L) ajo
papritur rritet deri në pafundësi. Për kondita të tilla mund të pohojmë se pjesëza
nuk del jashtë kufijve të zonës (0,L). Për konkretizim mund të përfytyrojmë pjesëzën
“të zhytur” në një gropë me faqe idealisht pasqyruese; brënda gropës pjesëza lëviz
lirisht para dhe pas midis faqeve të saj por nuk mund të dalë jasht gropës.
Vendosim para së gjithash konditat kufitare të kësaj detyre. Për këtë qëllim ne
shkruajmë ekuacionin e Shrëdingerit për lëvizjen njëpërmasëshe paralel me boshtin
x:

Energjia potenciale U në detyrën tonë duhet të kënaq kërkesat:
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Nga pikëpamja klasike grimca mund të gjendet kudo me probabilitet të njëjtë nga x
= 0 dhe x = L. Kërkesa që funksioni valor të jetë i vazhdueshëm të çon në konditat
kufitare:
= 0 për x = 0, pra (0) = 0
Dhe për x = L, pra (L) = 0
Për U = 0 ekuacioni valor i Shredingerit bëhet:

(21)
(22)

Zgjidhjet e këtĳ ekuacioni siç dihet nga teoria e lëkundjeve janë të formës:
(x) = Asin(kx + ϕ)
(24)
Nga kondita kufitare që = 0 për x = 0 kemi : ϕ = 0 për x = L kemi: sin(kL) = 0
ose: kL = n
Pra shikojmë se funksioni valor që kënaq konditat kufitare ka pamjen e një vale të
qëndrueshme:

Këta janë edhe ekuacionet vetiake ose ekuacionet e Shrëdingerit. Funksioni (25)
kënaq ekuacionin diferencial

dhe konditat kufitare

(0) = (L) = 0, vetëm në atë rast kur gjatësia e valës λ që hyn

në ekuacionin (26) si parametër pranon një nga vlerat vetiake

, atëherë

Që të gjejmë vlerat vetiake të energjisë ne do të krahasojmë ekuacionin perkatese
dhe shohim se koefiçenti

në ekuacionin (26) qëndron në vend të

të ekuacionit (27). Pra

Që nga

Për n = 1 kemi:
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ose

Për n = 2 kemi: E2 = 4E1 ; E3 = 9E1 ; …etj.
Kështu ne shohim se konditat kufitare të detyrës do të kënaqen vetëm për serinë
diskrete të vlerave të energjisë, ekuacioni (29). Kjo do të thotë se pjesëza e “zhytur”
në gropën potenciale mund të marrë vetëm vlera të kuantifikuara të energjisë (29) .
Vlerat E1, E2, E3 ,… quhen vlerat vetiake të energjisë.
Mund të tregojmë se madje për pjesëza shumë të vogla, kuantifikimi bëhet i
dukshëm vetëm në atë rast kur gropa ka përmasa atomike.
Normimi
Funksioni vetiak,
, nuk eshtë ende i përcaktuar sepse ne nuk
dimë se me sa është e barabartë konstantja A . Pikërisht kondita e normimit:

na lejon të gjejmë A .
Meqënëse integrali anullohet, përveç 0 ≤ x ≤ L do të kemi:

Prej këtej del
. Shumëzuesi i normimit është i njëjtë për të gjitha
funksionet n , prandaj funksionet valore në gropën e pafundme për 0 ≤ x ≤ L do
jenë:

Kujtojmë se kur pjesëza ndodhet në gjendjet që përshkruhen nga funksionet vetiake
, varësia nga koha shprehet me shumëzuesin “monokromatik”
, kështu
që funksioni që përshkruan gjëndjen e pjesëzës, ka energjinë En në çdo moment të
kohës të tillë që:
n

Në këtë rast, shumëzuesi kohor është kompleks dhe në thelb nuk duhet të merret
vetëm pjesa e tĳ reale. Por ndërkaq kuptim fizik ka ajo vetë funksioni n(x,t) por
katrori i modulit të tĳ.

Kuptohe se gjendjet që përshkruhen nga funksionet
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n

(x) nuk varen nga koha:

këto janë edhe gjendjet stacionare.
Konkluzione
• Fizika kuantike shpjegoi dukuri, të cilat Fizika klasike ishte e paaftë t’i shpjegonte,
sepse drita ka natyrë të dyfishtë: valë-grimcë. Ajo është valë elektromagnetike
dhe përhapet në sajë të fushës elektrike dhe magnetike.
• Relacionet
lejojnë të kalojmë nga një mënyrë përshkrimi
në tjetrën. Lidhja e ngushtë midis këtyre dy mënyrave përshkrimi ka natyrë
statistikore: probabiliteti i lokalizimit të fotonit (elektronit) në një pikëështë proporcional
me intensitetin e valës dritore në këtë pikë i llogaritur në bazë të metodave të optikës
klasike.
• Çdo valë ka një zgjerim të kufizuar në hapsirë dhe kohë dhe zgjidhja e ekuacionit
të valës trgon se ajo paraqitet si një sinusoidë dhe në varësi të teorisë kuantike
shpjegohet Fotoefekti. Në kuptimin normal grimca ka masë, ndërsa vala nuk ka
masë, por gjatë bashkëveprimit të tyre ato formojnë tabllot e interferencës.
• Përfundimisht duke i dhënë përgjigje pyetjes se çfarë është fotoni (elektroni),
valë apo pjesëz ne përgjigjemi: fotoni (elektroni) është valë edhe pjesëzë! Si pjesëzë ai
mbart energji, impuls, masë dhe në këtë rast ai është i pandashëm kurse vala përcakton
probabilitetin e konstatimit të tĳ në një zonë të përcaktuar të hapësirës. Pra fotoni
(elektroni) përhapet si valë dhe regjistrohet si pjesëzë. Në këtë përfundon edhe
kuptimi fizik i unitetit valor-korpuskular të dritës dhe lëndës.
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Procedime kohore në romanin “Darka e gabuar” të I.Kadaresë
Aurela Rrumbullaku
Përfytyrimi kohor në hapësirën e një teksti, është ngushtësisht i lidhur me kohën
e ngjarjes dhe kohën e rrëfimit. Distanca mes dy kohëve përfytyrohet në përmasa
dhe drejtime nga më të ndryshmet, në varësi të shumë faktorëve. Ngjyrimet që merr
rrëfimi në roman lidhen shpesh me pozicionin e rrëfimtarit në raport me ngjarjet
që pasqyrojnë, me kohën dhe me lexuesin. Objekt i këtĳ punimi do të jetë, koha
si rezultante e proçeseve asociative që krĳojnë pështjellime domethënëse në kufijtë
ekstreme të së shkuarës dhe të së ardhmes, në një nga romanet më të arrira të
Kadaresë. “Darka e gabuar” është një rikthim tek magjia e njërës prej dashurive të
mëdha të Kadaresë, vendlindjes, e cila, më shumë se njëherë e ka intriguar dhe e ka
bërë më pjellore mëndjen e shkrimtarit. Tentativa për të paraqitur episode përmes
hipostazash të panjohura, tek “Darka e Gabuar”, nis me hyrjen e gjermanëve më
1943, në Gjirokastër, vĳon me vendosjen e komunizmit dhe deri tek vdekja e Stalinit
më 1953. Romani nis me prezantimin e dy mjekëve, Gurameto i madh dhe Gurameto
i vogël, që janë figura qendrore të veprës, rreth të cilëve do të shtjellohet subjekti, le
të themi që kjo paraqitje është në funksionin e një prologu në vepër.
Në vjeshtën e atĳ viti- nis rrëfimin autori, fill mbas prologut- ndodhi pikërisht kjo: Italia, për
shkak të kapitullimit të befasishëm, e humbi aleatin e saj. Që nga kohët që s’mbaheshin mend
bota ishte mësuar me prishje aleancash, por kjo që i kishte ndodhur Italisë ishte zi e më zi;…
Ngjarjet zhvilloheshin me një shpejtësi të tillë, saqë dhe vet qyteti i Gjirokastrës, i mësuar me
vizione të gjera e të ndërlikuara për botën, u duk se e humbi toruan.1
Alternimi i kohës kur zhvillohet ngjarja dhe kohës së disa viteve më parë, realizohet
përmes së kryerës së thjeshtë.Kemi një alternim kohor që krĳon një shkallëzim të
mëtejshëm në të shkuarën. Tepër natyrshëm, pa u kuptuar, autori rrëfimtar kalon
nga njëra kohë në tjetrën, duke i shkrirë ato për një moment, si mbartëse të një situate
a gjendjeje të mprehtë ideoemocionale.
Hutimi ishte i tillë, saqë për herë të parë, ato që po ndodhnin nuk u vunë në një nyjëtim
krahasues me dy Gurametot doktorë. Në të vërtetë, gjendja kishte qënë përsëri e tillë, si e rënë
nga qielli, që rasti të mos humbte: Italia kishte rënë në gjumë, ushtria gjermane po përparonte
nga jugu, doktor Gurametoja i madh dhe doktor Gurametoja i vogël, ishin aty si gjithmonë,
mu në mes të qytetit.2
Ndërsa hapësira ofron mundesi të merresh me të, qyteti i tĳ i lindjes Gjirokastra,
është hapësirë bujare ku autori monton ngjarjen, vizaton atmosferën, koha është e
pandalshme, ajo shkëputet, ndërpritet, rimerret, fragmentarizohet si kohë afektive,
e lidhur me kohën historike.Si e tillë ajo ruan dimensione konkrete tradicionale të së
shkuarës dhe të së tashmes.
Kalimi “miqësor” i gjermanëve në Gjirokastër lidhet me darkën mes dy ish kolegëve
të Fakultetit, doktor Gurametos dhe komandantit të divizionit gjerman, kolonelit
Fritz von Schëabe, dhe që u bëfatale(e gabuar), sepse përcaktoi kthesën dramatike
në jetën e personazhit. Darka do të kthehet edhe në nyjen qendrore të rrëfimit, e
rrëfyer me luks detajesh, e ritreguar me pasion hetimi, duke e rimarrë si motiv e
1
2
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lajtmotiv, duke u tjerrë psikologjikisht pas vitesh, duke fituar gjithe vëmendjen dhe
peshën e romanit. Ndodh shpesh që edhe në këtë roman, e tashmja objektive, ajo
që përkon me çastin e rrëfimit, si shkak krĳues i veprës, herë herë mplekset me të
kaluarën mitike, përmes figurash e personazhesh që mbartin kohë të shkuar ose dhe
me ngjarje brenda të cilave lëvizin figura që mbartin kohë.
Nga shtëpitëku gjemonte gramafoni, lajmi kapërceu portat i ftohtë e i prerë si cung. Stop. Halt.
Mjaft bëmë për këtë qytet.Dhe kishin shtuar se fisnikëria gjermane… bashkë me mëshirën
kishin kufi.Për askënd s’kishin bërë keq. Mjaft!3
Le të shohim sakaq, si kalohet nga ky çast i rrëfimit, në një të kaluar të lashtë, përmes
një shkallëzimi ngjarjesh e situatash që i ngjan një rrëfimi mitik.
Ç’kishte ndodhur? Ç’e kishte shkaktuar përmbysje? Ashtu si herët e tjera, pengesa u kërkua
në mëkatet e vjetra shqiptare. Rrëmbimet e grave, padyshim, kur pas secilit besohej se thahej
një krua. Marshimet e herë pas hershme, me duf e me lodërti, që s’linin veç shkrumb e zi mes
për mes Greqisë. Djegia e Voskopojës, ndaj së cilës, qyteti, ndonëse larg, s’mund të thuhej se
ishte pa mëkat. Së fundi, gjykatësit perandorakë, në sepetet e të cilëve, bashkë me qostekët e
argjentë, dergjeshin dekretet e moçme, plot dënime dhe tmerr.4
Në këtë vepër, raportet kohore bëhen interesante, nëse Darkën e gabuar e
bashkëshoqëron me Darkën e fundit, si motiv biblik që gjeneron domethënie
simbolike. Sipas Dhjatës së Re, një natë më parë se Jezui të tradhëtohej nga një prej
apostujve të tĳ, ata u takuan dhe hëngrën bashkë. Krishti duke thënë se e dinte çfarë
do të ndodhte gjatë darkës, foli për një nga të fshehtat thelbësore të krishtërimit,
eukaristia-n. Kjo darkë biblike mbart një mister dhe domethënie biblike, por edhe në
darkën e Kadaresë, prania e vazhdueshme e një fshehtësie, merr trajtën e një kumti
të mistershëm. Ai tis i mistershëm që mbulon atë ç’ka pat ndodhur atë natë, e bën
atë, darkën më të përfolur në 2000 vjetët e fundit , është tradhëtia apo fataliteti që
mbulojnë të dy darkat. Në të dy rastet, ajo për të cilën do të përfliten, është enigma
e pa zbërthyeshme. Gjatë rrëfimit për darkën kryqëzohen shumë natyrshëm dy
kohë, koha reale e rrëfimit dhe përfytyrimi tjetër kohor që përjeton lexuesi. Prandaj
gërshetimi i kohës së tashme të foljes me kohën e shkuar, shpesh herë krĳon vizionin
e një vështrimi të drejtpërdrejtë të çastit të tanishëm, nëpërmjet asaj që ka ndodhur
në të shkuarën. Ajo ç’ka bie në sy në faqet e romanit përveç gërshetimit kohor, ku
rëndom e tashmja me të shkuarën i lënë vendin njera tjetrës, është i dukshëm ai që
quhet funksion i eleminimit kohor, sipas parimit të një montazhi tepër të“nxituar”
dhe herë herë të cunguar. Për shkak të lëvizjeve dinamike që diktojnë ngjarjet, kemi
thyerje kohore jo të zakonta, Kadare është i aftë të kapërcejë çdo skemë apo formulim
teorik për relacionet kohore:
“Dita dy.AG
Të treqindët, siç quheshin gjykatësit e vjetër, të cilët, në të vërtetë, prej kohësh nuk
ishin më aq, u shfaqën, ashtu si kohë më parë, te hyrja e Bashkisë, që tani quhej
komitet. I kishin të gjitha shenjat dhe shkresat e moçme dhe, ashtu si më parë,
rrëfyen përvojën e tyre, të bindur se ajo ende mund t’i hynte në punë vendit. Kryetari
i komitetit, tek i dëgjonte nuk e fshihte një farë kënaqësie... Pleqtë dëgjonin shprehjet:
kohë e re, ligje të reja, pa e fshehur habinë se si mund të kishte të tilla. Megjithatë
ndërsa largoheshin nuk e fshihnin kënaqësinë që shërbimi i tyre ishte sprapsur në
mënyrë elegante”.
3
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Dita minus dy
Përveç të ndaluarve, ishin tre të operuar të tjerë, në pavionin kirurgjik që ende nuk u kishte
dalë narkoza. Ndërsa vinin në vete, njëra nga infermieret e shërbimit, përpiqej, kushedi pse,
t’u shpjegonte se përveç që u qe hequr apandiciti, apo veshka e sëmurë, ata gjendeshin ndërkaq
në një vend tjetër.
Rend tjetër, kështu ndodh kur rendi ndërron, Kadare aludon për instalimin e sistemit
komunist. Përmes ligjërimit ironik, të mishëruar në gojën e personazheve pacientë,
koha parcelizohet përmes efekteve negative: “Dita e parë, zakonisht, quhet zero.
Pastaj nis numurimi i një, dy, katër e kështu me radhë. Kur ne na dhanë narkozën, ta
zëmë se ishte data kaq, ora kaq. Ne u ngrimë, dolëm jashtë kohe. Mirëpo kohës aq
i bën, ajo s’të pret, ecën. Kështu vjen dita zero. Më tutje dita një, dy. Ne jemi minus.
Më kape tani?...”
Pasazhet e veprës kohëzohen më pas në “varg ditësh e muajsh”, “varg stinësh”,
‘dita e 500-të”. Rrëfime të pazakonta në të tashmen herë herë ngatërruar me kujtime
të hershme nga fëminia dhe, më pas rrëfime të vetë historisë së Shqipërisë, duke
kashtosur keqaz realen me të sajuarën letrare. Diskursi Kadarean na shpalos skena
të rënda që pleksen me tragjizmin rrënqethës që pllakos fatin e një kombi, zhdukja e
elitave perëndimore, vendosja e komunizmit, figura e Stalinit, zhdukja e zonjava të
qytetit bashkë me kohën e tyre, ardhjen e komunizmit ... etj.
Varg ditësh e muajsh
Nga të gjitha shprehjet, më së shumti, ishte njëra që kishte lidhje me kohën. Ajo quhej ‘kohë
e re’, kishte ditë që përnjëmend dukeshin ashtu. E ndritshme, e lehtë, si e porsa dalë nga
shkumba e govatës dhe ndihej e pa pengueshme nga asgjë.5
Zhdukja e qytetërimit perëndimor, krĳimi i një kohe të re, i një njeriu të ri, i një
pështjellimi shoqëror të pashoq, që do të vĳonte me krime të rënda të shqiptarëve
në emër të një ideologjie. Në një radhë titujsh simbolike si “tjetër rend”, autori
konfirmon instalimin e sistemit komunist.
Sjellja në të tashmen e disa kuptimeve, për të cilat autori na dëshmon se mund
të ekzistojmë disa lidhje të mistershme të ndodhive në roman shtojnë shtresat
kuptimore dhe domethëniet e tyre.
Dita 2000
Muzgu i tyre nuk jepte kurrfarë hareje. E po ashtu, të fshehtë kishin mbetur pendimi dhe
drejtpeshimi i prishur. Parandihej se koha pa to do të ishte tepër e gjatë. Për të sajuar zonja
të tjera, shtëpive të mëdha, të vetmet që e dinin atë mjeshtëri, do t’u duheshin dhjetëra a,
ndoshta, qindra vjet. Pa to qyteti pritej të egërsohej. Por, në cilin kah, s’dihej. Kodi i tyre
kishte mbetur i pazbuluar. Tani që po shuheshin, s’dihej ç’do të jepte hiri që po linin pas.
Nëpamjen e jashtme, qyteti ishte po ai. Për viset rreth e rrotull, katundet dhe qytetthet e fyera
prej tĳ, dukej se kishte rënë ora për shlyerje llogarish të hershme. Por ende s’guxonin. Qyteti
ende mbahej. Me zonjat kishte qënë, ndoshta, tepër krenar, por pa to ngjante më i rrezikshëm.
Tani ishte e qartë se ishte i papërshtatshëm jo vetëm për kohën e re, po për çdo kohë.
Kadare na kujton se armiku ynë më i madh është koha dhe mikja jonë e madhe
është hapësira. Qyteti i tĳ i lindjes Gjirokastra është hapësira bujare ku autori
monton pjesën, vizaton atmosferën, arkitekturën e qytetit, ndërron shtëpitë, sokakët,
rrugët shpirtërore, thashethemet dhe heshtjen, padyshim me një domethënie të
caktuar emocionale, me një ngarkesë të posaçme afektive, ku personazhet mund të
identifikohen lehtësisht, shumë syresh mbajnë emra apo mbiemra të vërtetë.
5
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Ajo që duhet theksuar qysh në fillim është fakti se autori pikturon shpirtin e vendit,
frymën e tĳ. Si qeniet e gjalla dhe vendet janë mbartëse të një shpirti, fryme të caktuar.
Siç mund të mbartin një ngjyrëtë caktuar, një pamje të caktuar, një aromë të caktuar.
Gjirokastra e Kadaresë, në këtë roman si dhe në “Kronikë në gur” vjen me shpirtin
e saj. Kadare nuk pikturon vetëm sokakët e Gjirokastrës, shtëpitë me arkitekturë
të posaçme, marrëdhëniet e njeriut me këto ndërtime, familjet kryesore të qytetit,
nuk pikturon topografinë fizike të qytetit, por njëtopografi shpirtërore. Historia
mesjetare e qytetit, fqinjësit e tĳ, marrëdhëniet me Perandorinë Osmane, pushtimi
gjerman, pushtimi italian, vendosja e komunizmit, krimet dhe dashuritë, intrigat
dhe kurthet dhe çmendurinë dhe xhelozitë meskine që prodhojnë vendbanimet
e vogla përbëjnë trajtat e qytetit fiksional. Të gjitha këto përbëjnë portretin e këtĳ
vendbanimi, historinë e këtĳ qyteti, tragji-komizmin e tĳ.
Ndërsa hapësira ofron mundësi të merresh me të, të endesh në të, të lëvizësh në
një zonë të pamodifikueshme, koha është e pandalshme, ajo shkëputet, ndërpritet,
rimerret, fragmentarizohet, si kohë afektive e lidhr me kohën historike.
Por mesazhi është shumë më i gjerë, është me konture kombëtare, europiane, të
marrëdhënieve midis sistemeve politike, por edhe për një sistem të caktuar vlerash.
Kufizimi me Gjirokastrën, me gjithë vlerën afektive që ka autori, do t’ia zbehnin
dimensionet romanit. Në një paradigmë më të gjerë kuptimore do të lexoheshin
marrëdhëniet mes pushtuesit dhe të pushtuarit, historisë dhe mitit, realitetit historik
me realitetin fiksional, kumtit të fshehtë dhe realiteteve eksplicite, krimeve dhe
sistemeve diktatoriale, logjikës së gjërave dhe absurdit, etj.
Pohimi dhe mohimi i menjëhershëm hyjnë në një konkurim ludik, kundërshtohen
reciprokisht, duke fituar më shumë ambiguitet dhe paradoks.
Kohë më pas. Dita e tremĳtë
Sado e pabesueshme të dukej, thashethemet për “Sokakun e të marrëve”, si ato për rrënimin e
tĳ a të të gjithë qytetit, nuk ishin veçse një pasqyrim i zbehtë i asaj që kishte ndodhur gjithë
atë dimër, në majën e pushtetit: komplote, klane, tmerre. Prej tyre, Prĳsi, ndonëse i prerë në
fytyrë nga ankthi i rrëzimit, kishe dalë fitimtar.
Kishte pasur edhe vizita, që s’ishin bërë, si ajo e sulltanit osman, në fillim të shekullit, apo
e Valide sulltanës, mbikëqyrësi i shërbimit të ngrënies së mëngjesit të së cilës ishte nga ky
qytet. E fundit vizitë e pakryer ishte ajo e Adolf Hitlerit, i cili do të vinte për shkak të avionit
që punonte me “perpetuum mobile”, që qyteti kishte mëtuar ta shpikte, por që fillimi i luftës
nuk e la. Sidoqoftë, asnjë prej këtyre nuk mund të krahasohej me atë që pritej të ndodhte. Do
të vinte Stalini. Viti 1953 po hynte me këtë lajm të madh. E ftohta nuk ishte më e paktë, por
kongjĳtë e akullt që vareshin nga strehët e shtëpive rrëzëllenin si për pashkë.
Në llojin më të gjatë të gjinive epike ku, dimensionet kohore e hapësinore, janë shumë më të
gjera në krahasim me lloje të tjera, edhe raportet që krĳohen midis kohës së rrëfimit dhe kohës
së historisë mund të jenë nga më të larmishmet.6
Në rastin e “Darkës së gabuar” përmasat e kohës historike nuk kanë një rrjedhë të
natyrshme, deformimet kohore nuk janë thjesht në funksionin ideor të veprës, por
edhe atë estetik.
Autori i sheh nga jashtë ngjarjet dhe kjo se pengon që të flasë nga pozitat e kohës
së vet dhe njëkohësisht vështrimi i tĳ të jetë retrospektiv. Kështu, kur flitet “për
komplotin e bluzave të bardha”, në roman, autori nuk ngurron ta përziejë ngjarjen
me legjenda me të gjitha ngjyresat e mundshme lokale.
6

Poetika,Toena,Tiranë,2006,f.253.
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Sidoqoftë, qënkësh ky shkak a një tjetër, që ata s’e dinin, Gjirokastra do të ishte për ca ditë
qendra e botës. Madje, sipas gjasave, tani po spikaste qartë ajo që ky qytet prej vitesh e kishte
fshehur: pikërisht ëndrrën për t’u bërë, qoftë dhe për një herë të vetme, qendër e planetit. Si
çdo gjë kur teprohej, mu midis ngazëllimit ndodhi ajo që quhej ngrënia me sy. Në dalje të
janarit, kur muaji i shkurtër sapo kishte hyrë, si vetëtimë e zezë ia behu lajmi i keq: Stalini
s’do të vinte!
Pas mpirjes së parë, kur pas ëndrrës për të qënë në majë, qyteti po binte në gropë të botës, pyetjet
binin si breshër: pse? Ishte zemëruar, pa dyshim. Meqënëse shumica e bëmave shpjegoheshin
me zemërimin, kjo ishte hamendja e parë. Ishte zemëruar, pa dyshim, me Gjirokastrën. A
ndoshta me Shqipërinë. Për të mos thënë me krejt Europën.
Në vitin 1908, kur sulltani turk kishte shpallur mosardhjen, u deshën disa vite që të merrej
vesh shkaku. Ishte pikërisht ai, për të cilin askujt nuk i kishte shkuar mëndja: alfabeti. Sipas
zyrës së sulltanit, pas flirtit shumëshekullor të shtetit osman me Shqipërinë, kjo e fundit,
në mënyrë të pabesë, kishte zgjedhur për alfabet të saj, jo shkronjat turke, por ato latine!
Natyrisht Stalini ishte më i madh e më hĳerëndë se sulltani dhe i tillë, i madh e i rëndë plumb
do të ishte pezmi i tĳ.
Kadare u ofron lexuesve një variant tragjikomik të historisë, një version kundër
diktaturave, që për fat të keq, Shqipëria i ka pasur me shumicë, duke filluar me atë
otomane, fashiste, komuniste. Kjo është arsyeja që versioni i “Darkës”; duke qënë se
autori rreket të na i sjellë të gjitha kohët në një kohë, ka brenda ironi, humor por edhe
tragjizëm e çmenduri. Është vepër që ngërthen detaje të parëndësishme në dukje,
deri tek problemet ekzistenciale të jetës së kombit të vet.
Ai përzgjedh me sqimë detajet që e ndihmojnë për të ndërtuar veprën e tĳ. Nota
kritike e fiksionit të maskuar nga autori, përzier me histori reale dhe me personazhe
reale, në një roman si “Darka e gabuar”, emëton mesazhe për vështrimin e historisë,
historinë e Gjirokastrës, historinë individuale të personazheve. Në roman vihet
re një alternim i tragjikes me komiken, një alternim i natyrshëm i ironisë tragjike
me ironinë komike, d.m.th nga e qara tek e qeshura, nga tonet sublime heroike në
tonet e humorit absurd. Alternimi qarje-qeshje konfirmon praninë e ironisë në gjithë
historinë e botës.
Sjellja në të tashmen e disa kufizimeve, për të cilat autori na dëshmon se mund
të ekzistojnë disa lidhje të mistershme të ndodhive në roman shtrojnë shtresat
kuptimore dhe domethëniet e tyre. “Darka” bën pjesë në veprat e zhbirimit të
ekzistencës njerëzore. Në momentin kur shkenca fiton autonominë për të analizuar
sendet së jashtmi, shfaqet romani për të zhbiruar botën e gjallë.
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Gabimet e nxenesve ne punet me shkrim
Elda Lila
Abstrakt
Çdo ditë ne jemi ne kontakt me medien e shkruar dhe atë elektronike. Shpesh e
më shpesh gjatë leximit në gazeta apo dëgjimit të emisioneve tê ndryshme, shikimit
në televizor tëedicioneve të lajmeve etj, mund të konstatojmë se gjuha e shkruar
dhe e folur paraqitet me gabime nga më të thjeshtat e dari te më të rëndat. Duket
se gazetarët, redaktorët e shumë të tjerë, nuk shqetësohen aspak për respektimin e
normëc drejtshkrimor% e drejshqiptimore.
Vihen re gabime fonetike, mordologjike, sintaksore, perdorime të pamotivuara të
fjalëve të huaja dhe shkrimi i tyre me gabime etj.
Tipar tjetër me interes është edhe shkrimi i emrave te huaj. Ata paraqiten herë si
në gjuhën nga vĳnë e herë duke u përshtatur me rregullat e shqipes. Psh. Michael
Jackson, por edhe Majkëll Xhekson etj. “Nuk di të them nëse ky pështjellim vjen
nga padĳa, kultura e ulët gjuhësore apo vetëdĳa e mangët për vlerat e gjuhës amë
që mbizotëron në këtë brez gazetarësh të rinj.”- shprehet me të drejtë gjuhëtarja
K.Jorgaqi në librin e saj “Leksione xhepi për gjuhën”.1
Problematika që unë ngre në këtë punim detyrë ka të bëjë me përdorimin e normës
drejtshkrimore nga nxënësit e shkollës së sistemit 9-vjeçar të cilët do të jenë gazetarët
e ardhshëm, redaktorët, shkrimtarët, pra përdoruesit aktivë të gjuhës shqipe.
Çështjet që shtrohen për diskutim janë: 1. A shkruhet dhe shqiptohet drejt gjuha
shqipe në shkolla sot? 2. Cilat janë gabimet që vihen re më shpesh? 3. Si mund të
ndihmojmë për përvetësimin e normës dhe cilët duhet të jenë ata që duhet ta marrin
këtë detyrë?
Fjalë çelës: gjuha e folur dhe e shkruar, gabime drejtshkrimore e drejtshqiptimore,
respektimi i normës standarde, dialekti, stile, gjuha si lëndë mësimore.
Për t’i parë më nga afër gabimet e nxënësve në përdorimin e normës drejtshkrimore
do t’i ndajmë në: fonetike, morfologjike, sintaksore, fjalë të huaja, hiperkorrektizma,
përdorimi i thonjëzave, shkrimi i emrave të huaj.
Përdorimi i zanores e dhe jo ë para bashkëtingëlloreve m, n, nj:
Në punët me shkrim dhe diktimet nxënësit këto fjalë i shkruajnë me ë psh: dhëmb,
gjëmb, zëmër, brënda, mënd, qënie, i vrënjtur, dhëmbje, zëmëroj, dhëmbshuri,
argjënd.
Zanorje e e patheksuar:
Në gjuhën shqipe emrat e gjinisë femërore të pashquar, nuk e ruajnë e-në në rasën
emërore në numrin njëjës të trajtës së shquar. Por, nxënësit në disa raste këto fjalë i
shkruajnë me gabime: luleja, qytetareja, mësueseja, pyetjeja, lulishteja etj.
Zanorja ë e theksuar :
Shkruhen dhe shqiptohen me ë të theksuar fjalët që në gegërisht shqiptohen me a
hundore. Po me ë shkruhen dhe shqiptohen edhe të gjitha fjalët e prejardhura prej
1

Jorgaqi. Kristina, Leksione xhepi për gjuhën, Tiranë, 2000.
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tyre. Ja disa nga gabimet e nxënësve : baj, dhamb, andërr, hana, nantor, kangë, njana,
i amël, nana, kamba, kangëtari, shkam(shkëmb), zani,
Zanorja ë e patheksuar paratheksore, pastheksore, fundore :
Shembuj: bagti, knaq, ndrroj, pllum, prrallë, gzoj; antar, botror, frymzoj, gjuhtar,
puntor, udhtar, vështirsi, vjershtor, pulbardhë, çfardo, kokfortë; bujqsi, fshatarsi,
malsor, shqiproj; zemrim, zvogloj, peshkë, jamë, kamë, shqipë, numëri, bashkëautor,
besënik, gjithënjë; fjal, daj, zhurm, burr, kal, mjalt, vërtë; lek, shkoll, kam marr,
shum, të gjith, dit, shtëpin, amerikan, shkrimtar, djemt; të mbajm, të vëm, të mësojm;
përziem, kënduat.
Zanorja u:
Shkruhen me u në të gjitha rasat emrat dhe mbiemrat me –ull, -rr si dhe fjalët e formuara
prej tyre. Shembuj: akëll, kumbëll, bylmet, shembëll, flutra, lepri,vetlla,hekri.
Zanoret i dhe y :
Shembuj: krypore, hypi, qylym, lip, vishket.
Zanoret u dhe y :
Shembuj :bylmet, tynel,trusni, tyrli.
Grupet e zanoreve ie/ je : e djel, dĳell, mjell, qjellor; zjej, përzjej, ndjej,; zieva, ndieva,
obiektiv; bĳe, shpĳe, shtĳe, të bierë, të shtierë.
Grupi i zanoreve ye:
Shembuj: arsy, kry, dyr, i shkëlqyshëm, pys, i rrëmbyshëm, përkthyr.
Grupi i zanoreve ua:
Shembuj: dragu, du, kam shkrujtur, kam mësur, kam tregur.
Grupi i zanoreve ue :
Shembuj: botus, edukuse, shkrus, i paharrushëm,i papërshkrushëm.
Takimi i dy zanoreve të njëjta :
Shembuj: i panshëm, i parmatosur, i paftë, jobjektiv, jorganik, jooksidues etj.
Përdorimi i apostrofit :
Shembuj :mi dha, ti tregoj, tiu flas, tua them, nuk mu plotësua, sarrin, se di, çtë dojë,
çkohë e bukur; t’a gëzojë, m’a ndryshoi humorin.
Përdorimi i bashkëtingëlloreve:
Bashkëtingëlloret e zëshme në fund e në trup të fjalës; Shembuj : standart, lith, djek,
karrike, humtë(humbtë), muntë(mundtë), humte(humbte).
Bashkëtingëlloret nistore sh-, zh-,ç-:
Shembuj: çfaq, shdredh, shdredh, shnderoj, çbëj, çduk, çvendos, zhdo, shfarë, shvesh.
Bashkëtingëllorja j:
Shembuj: ania, bukuria, dituria, liria, dragoji, vëllaji, mos ja trego, shkroji.
Bashkëtingëllorja nj :
Shembuj: lumejtë, të këqinj, e florĳtë, Shtëpaj.
Grupi i bashkëtingëlloreve mb :
Shembuj: na maruan, mjell, i amël, maj(mbaj), mush, meti.
Grupi i bashkëtingëlloreve nd :
Shembuj: ndimoj, përmensh, ven, men, menoj, shnet, më çmeni.
Grupi i bashkëtingëlloreve ngj : njalë, njit.
Fjalët më rr: karotë, rregjistër, burë, morri, mar.
Takimi i t me sh : (i) çuditçëm, mbetça, (i) pritçëm, (i) përmotçëm
Takimi i g ose n me j : shmangje, parathënje, kundërvënje.
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Takimi i d,s,t, z me h : i argjendë, mendë, mundë, i kujdeshëm, shpesherë, mesollë,
Betoven.
Fjalë me prejardhje të huaj:
Shembuj gabimesh: dĳatezë, dĳalog, pĳanist, biblĳotekë, lokucjon, televizjon, Iljada,
Moljeri, volejbool, Tolstoji, Europë, europian, alkol, çentral, çertifikatë, proçes,
agjensi, publiçist, Çezari, dipllomë, atllas, ideollog, kollos, Apolloni, korigjoj.
Fjalë të përbëra që duhen shkruar bashkë: sy-zi, nacional-çlirimtar, hekur-udhë, huadhënëse, një-anësi
Çështje gramatikore : shembuj gabimesh.
Shumësi i emrave: aeroplana, mollat, mënyrët, grykët e maleve, përtac, fjalor,
kreshnik, diplomat, (ca) qershĳa, (ca) trëndafilë, diamantë, elementë (kimikë).
Shumësi i mbiemrave: dete të thellë, kopshte të lulëzuar, male të lartë, personalitete
të shquar, mendime të zgjuar,ushqime të gatshëm.
Perdorimi i nyjes: dyqani luleve (dyqani i luleve), orari së premtes (orari i së premtes),
mendimi i im (mendimi im), mamasë Enxhit ( mamasë së Enxhit), dritës diellit (
dritës së diellit), klasa e jonë ( klasa jonë).
Shkrimi i pjesëve dhe parafjalëve : do shkoj, pa u ulur dhe mësuar nuk.....,
Rotacioni : rana, gjilpana, bana,vuna.
Kohët e foljeve: lajsha, fleja, u gëzojsha, këndovi, kam hangër, kam pre, po ecjam, të
përdori.
Shkrimi i fjalëve njësh ose me vizë ne mes: një mbëdhjetë, ngado njëherë, brenda
përbrenda, se sa, kush e di; përqind, dukeqenëse; njëritjetrit, copëcopë, dy tri (orë).
Përdorimi i shkronjave të mëdha:
Shembuj gabimesh: dielli (kur emertohet në astronomi Dielli ), hëna (Hëna), toka (
Toka);
“Lulet e Verës”, “Vargjet e lira”; Nebi muça, Gjergj elez Alia, balashja, pisika, devolli,
Teatri popullor, 28 nëntori, 5 maji, vitit të Ri, e Hënë, e Mërkurë, Mamaja,
Ndarja në fund të rreshtit: lul-et, klas-ës, rrë-shqiti, stol-a, ar-dhme, sht-ëpitë, ndërtimet, kome-ntues, pra-nvera, pi-ktori, mës-uesja etj.
Përdorimi i shenjave të pikësimit:
-E di çfarë libri mora. (?) -Pasi ndenjëm atje(,)u kthyem në shkollë për në mësim. –
Ishte kohë(,) shumë e mirë. – Ai ishte me ngjyrë (të) rozë.
Rendi i fjalëve në fjali:
Në fund ne disa peshq i kapem, por na maruan karremat. ( Në fund ne i kapëm disa
peshq, por na mbaruan karremat). Shumë malli më ka marrë.(Malli shumë më ka
marrë). Dhanë jetën dëshmorët , prandaj ne festojmë sot 5 Majin. (Dëshmorët dhanë
jetën, prandaj ne festojme 5 majin).
Identifikimi shpërdorues:
Meskafe per neskafe, bost për bos, fasud per fast food, tërrnet për internet,vilani per
alivani, kampist për kambist, B B C-ja për Bi Bi Ci –në, i kam hidh për i kam hedhur,
sebet për sebep etj.
Hiperkorrektizmi:
Mëmësi për amësi, bëmirës për bamirës, fundërrirra për fundërrina, Muaji për Muji,
kam hangër për kam ngrënë, kam pruar per kam prurë, i gjërë për i gjerë etj.
Për përdorimin e emrave të huaj të përveçëm kam vjelë në mënyrë shteruese disa
gazeta kryesisht gazetën “ Shekulli” dhe kam skeduar 140 emra të huaj të përveçëm.
Emrat e huaj duhet të përdoren me formën e gjuhës prej nga vĳnë vetëm në titujt e
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artikujve dhe në kllapa të vihet emri sipas rregullave dhe shqiptimit të shqipes.Brenda
artikullit ky emër duhet të përmendet vetëm shqip.Emrat e të huajve u nënshtrohen
të njëjtave rregulla të shquarsisë si dhe emrat e vendësve.Kjo është një karakteristikë
tipike e sistemit gramatikor të shqipes,prandaj duhet respektuar rreptësisht.2
Duke analizuar me kujdes skedat e vjela nuk kam gjetur asnjë rast ku emri ne titull
të jepet në gjuhë të huaj dhe në kllapa shqip.Nderkohë kam gjetur 1 rast ku përdoret
brenda artikullit emri i huaj (vetëm emri dhe jo mbiemri) në shqip i përshtatur me
rregullat e shqipes: Nuk është si ajo puna e Tanjës, (Dritëroi i referohet eurodeputetes
Tanja Fajon që ndihmoi Shqipërinë në proçesin e liberalizimit të vizave), që të vĳë ajo
dhe pa e ditur fare për Shqipërinë të flasë për këto gjëra (Shekulli,10.12.2010).
Kam gjetur 2 raste ku emri i huaj është shkruar në titull vetëm në shqiptimin e
shqipes:
1-Inter pa Shnajder kundër Leçes (Shek,3.11.2010). 2-Kluni, kundër operacioneve
plastike (Shek,3.12.2010).
Por,brenda artikullit këta emra ruajnë trajtën e huaj:1-Nuk është grumbulluar për
ndeshjen e nesërme Wesley Snejder (Shek,3.11.2010). 2-George Clooney mendon se
njerëzit nën moshën 30-vjeçare nuk duhet të bëjnë operacione plastike(Shek,3.12.2010).
Ne një rast tjetër në brendësi të artikullit janë shkruar dy emra italianë në fillim në
shqip dhe në kllapa në italisht:1-Nga hetimi gjyqësor u p[rovua se të pandehurit
Luka Kalvi (Luca Calvi) dhe Gabriele Paskualino (Gabriele Pascualino) kanë konsumuar
veprën penale “të mashtrimit kompjuterik” (Shek,3.12.2010). Po në këtë faqe gjejmë
edhe një emër qyteti i shkruar në të njëjtën mënyrë: Dy 25-vjeçarët nga Gjenova
(Genova) u arrestuan nga policia italiane për aktivitetin e paligjshëm që kryenin
(Shek,3.12.2010).
Në vëzhgimin e bërë kam hasur në shkrimin e emrave të huaj me ë kur ky emër në
gjuhët e huaja zakonisht del me e: 1-Në Tiranë ka mbërritur ambasadori i ri i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës për vendin tonë, Aleksandër Arvizu.(Shek,3.12.2010) 2-Sot
ora 12.00 në kinema shfaqet “Bĳa e kapitenit” (1969,35 mm) me regji të Vladimir
Kaplunokovskiy, me skenar të Nikolai Kovarovsky,bazuar në romanin e Aleksandër
Pushkinit (Shek,3.11.2010)
3-Shkruajnë pos të tjerash,në artikullin e tyre në
International Herald Tribune,ministrat e jashtëm evropianë,Karld Bildt,Franko
Fratini, Aleksandër Stub (Shek,13.12.2010).
Përsa u përket probleme të shquarsisë kam parë se emrat e huaj janë përdorur më
tepër si të pashquar edhe si rezultat i shkrimit të tyre jo në shqip. Kjo vihet re sidomos
në emërore:1- Claude Chabrol (1930-2010) kujtohet nga Jean-Philippe Laroche, i ftuar
në TIFF (Shek,3.12.2010). 2-Është shifra “astronomike” që Stefani Brito ish-gruaja e
Aleksander Pato (këtu del edhe problemi i rasës) i ka kërkuar sulmuesit të skuadrës së
Milanit (Shek,3.12.2010). 3-Cili ishte rezultati i zgjedhjeve për guvernator në MN-ë?
Dy rivalët kryesorë Mark Dejton (D) dhe Tom Hemmer (R) ndaheshin vetëm nga rreth
9000 vota (Shek,9.12.2010). 4-Disa nga filmat e tĳ më të mirë janë shkruar nga Paul
Gegauﬀ (Shek,13.12.2010).
Në vazhdim të shquarsisë kam hasur disa raste ku brenda një fjalie gjenden emra
të shquar e të pashquar:1-Luajnë Ana Arepina (Masha Mironova), Oleg Strizhenov
(Pyotr Grinev), Vladimir Dorofeyev, Sergei Lukianov (Shek,3.11.2010). 2-Nga hetimi
gjyqësor u provua se të pandehurit Luka Kalvi (Luca Calvi) dhe Gabriele Paskualino
(Gabriele Pascualino) kanë konsumuar veprën penale “të mashtrimit kompjuterik”
2

Çeliku. Mehmet, Çështje të shqipes standarde, Tiranë, 2009.
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(Shek,3.12.2010). Emrat kanë dalë të shquar sepse kështu është forma në gjuhën e
vet dhe jo sepse i është përshtatur rregullave të shqipes.
Shfaqet vetëm një herë forma e shquar e emrit me vizë ndarëse mes emrit dhe
nyjës:Mos doni të më shihni të trajtohem si David Hicks-i? (Shek,3.12.2010)
Në përdorimet e emrave të huaj si ndajshtime të veçuara ose të paveçuara vihen re
shumë përdorime të gabuara në rasën e tyre:
1-Dokumentet tregojnë se Shefi i fuqishëm i ushtrisë së vendit,Ashqaf Kayani ishte
duke shfrytëzuar mundësinë për të dëbuar nga vendi presidentin, Asif Ali Zardari
(shek,3.12.2010).
2-Luajnë Ana Arepina, Oleg Strizhenov,Vladimir Dorofeyev, Sergei Lukianov
(Shek,3.11.2010).
3-Unë kisha një xhaxha,një shkencëtar i madh, Ljubisa Grlic, që jetonte në Gjenevë
(Shek,3.12.2010).
4-E gjeta me guvernator Jese Ventura, një liberal ekstrem por edhe “qeveritar
gallatë”(Shek,9.12.2010).
Shohim probleme të përshtatjes në shquarje e rasë brenda së njëjtës fjali:1Gjithsesi,argjentinasi i katërt në stolin dinamovit, pas Pedro Pablo Paskualit, Ramon
Kabreras dhe Havier Marselo Zuletës, beson se në Korçë,skuadra e tĳ...(Shek,3.11.2010).
Dy emra janë përshtatur më së miri me shqipen dhe një emër mbetet i pashquar
(Ramon Kabreras) ose ky emër mbaron me a në gjuhën e tĳ dhe merr në shqip vetëm
s në fund të emrit. Por edhe në këtë rast mbiemri duhej të ishte Kabrerasit. 2-Sot
ora 12.00 në kinema shfaqet “Bĳa e kapitenit”(1969,35mm) me regji të Vladimir
Kaplunovskiy, me skenar të Nikolai Kovarsky, bazuar në romanin e Aleksandër
Pushkinit (Shek,3.11.2010). Emrat e parë nuk i përshtaten rregullave tëshqipes për
t’u shfaqur në rasa ndërsa emri i tretë përshtatet (Aleksandër Pushkinit).
Janë përdorur drejt si të shquar dhe në rasa të ndryshme të shqipes këto raste:
1-Gjithsesi, argjentinasi i katërt në stolin dinamovit, pas Pedro Pablo Paskualit,
Ramon KabrerAs dhe Havier Marselo Zuletës, beson se në Korçë, skuadra e tĳ...
(Shek,3.11.2010).
2-Sod ora !2.00 në kinema shfaqet “Bĳa e kapitenit”(1969,35mm) me regji tË Vladimir
Kaplunovskiy, me skenar të Nikolai Kovarsky, bazuar në romanin e Aleksandër
Pushkinit (Shek,3.11.2010).
3-Por le t’i kujtoj z.Selami një thënie të Thomas Jeﬀersonit,shkruesit të deklaratës së
pavarësisë Amerikane(Shek,13.12.2010).
4-Mos doni të më shihni të trajtohem si David Hicks-i?(Shek,3.12.2010)
5-Në gjykatën e shkallës së parë të rrethit Vlorë ka nisur dje seanca për ekstradimin
e Albino Prudentinos, seancë e cila është shtyrë nga pala mbrojtëse (Shek,3.12.2010).
-Nga vëzhgimi dhe puna e bërë me emrat e përveçëm të huaj në gazetën “Shekulli”
mund të themi me plot bindjen se ka probleme të mëdha në shkrimin e këtyre fjalëve.
-Fjalët shkruhen gjithmonë në gjuhën e huaj dhe kjo e bën të pamundur leximin e
këtyre emrave të huaj nga personat që nuk e njohin këtë gjuhë (nga 140 emra vetëm
5 herë ato përmenden në shqip).
-Fjalët e huaja përdoren nga gazetarët më shumë në trajtën e pashquar kur ato duhet
të jenë të shquara duke mos zbatuar rregullat e gjuhës shqipe standarde (Parag.5
“Çështje të normës tek emrat e njerëzve” , M.Çeliku).
-Shpresojmë që gazetarët e medieve të shkruara të ndërgjegjësohen e të marrin
mundimin të lexojnë më tepër mbi këtë çeshtje për t’i shkruar drejt këto emra e për
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t’i sjellë e përshtatur sipas normës së shqipes.
Duke u nisur nga këto gabime të nxënësve mund të themi se vihen re shumë shkelje
dhe deformime të normës drejtshkrimore.
Përballë kësaj gjendjeje, ka mënyra të ndryshme për ta ndihmuar nxënësin. Po
përmendim dy prej tyre.
E para, gjatë punës me tekstet, të cilat nuk janë plotësisht sipas normës, t’u
shpjegohet qysh në fillim nxënësve, se kjo vjershë ose copë në prozë ndryshon nga
norma por, është përsëri gjuha shqipe me disa veçori dalluese. Për shembull, fare
thjesht mund t’u tregojmë, se sipas normës kemi fjalën zëri, por, shqip është edhe
trajta zani. Kjo e fundit nuk është gabim, por bën pjesë në një të folme ose variant të
shkruar, që ndeshet edhe në të folur, vetëm se nuk mundemi me shkrim të përdorim
shumë trajta për të njëjtën gjë dhe do t’u përmbahemi zgjidhjeve sipas një sistemi.
E dyta, në klasat më të larta, u jepen nxënësve njohuri më të përgjithshme për gjuhën
shqipe, duke përmendur edhe dialektet e stilet. Natyrisht, kjo bëhet në mënyrën e
përshtatshme për nxënësit dhe praktikisht njohuri të tilla janë përfshirë në librin e
klasës së nëntë. Ndërsa mësuesit tashmë i kanë përgatitur nxënësit që ta ndiejnë veten
të familjarizuar me këtë dukuri. Është e nevojshme që fëmĳët tanë të njohin diçka
nga historia e gjuhës, nga ndarjet dialektore, duke i sistemuar hap pas hapi dallimet
kryesore, jo vetëm për të përvetësuar mirë normat e gjuhës dhe përdorimin e saj në
mjediset e ndryshme të komunikimit, por edhe si pjesë të kulturës kombëtare, për t’u
rrënjosur idenë, se pavarësisht nga disa dallime, ne i përkasim në thelb të njëjtit identitet
kombëtar. Kurse këto dallime janë pasuri e brendshme e këtĳ identiteti, siç janë kostumet
e krahinave të ndryshme, këngët e vallet popullore sipas krahinave, e kështu më tej.
Qëllimi kryesor do të jetë kurdoherë një: t’i bëjmë të vetëdĳshëm nxënësit se ka një
normë standarde për nevojat publike, se pa zotëruar atë na mungon themeli e do të
kishim vështirësi të padobishme komunikimi ndërmjet nesh. Por, ta dinë se ka edhe
variante, që nuk përbëjnë as gabime, as dallime, përkundrazi, duke pasur njohuri
për to, do të na lehtësohet komunikimi me të gjithë bashkëkombasit kudo në botë
dhe do të kemi një çelës për të shfrytëzuar gjithçka është shkruar në gjuhën shqipe
gjatë shekujve. Ne duam që asnjë shqiptar të mos thotë se nuk e lexon dot Fishtën
ose, anasjelltas, se i duket i pakuptueshëm Fan Noli.
Një problem, që po diskutohet vitet e fundit, është vendi i gjuhës shqipe si lëndë
mësimore në sistemin shkollor.
Një çerek shekulli më parë gjuha shqipe u hoq nga shkollat e mesme si lëndë më
vete. Heqja e lëndës u argumentua me forcimin e lëndës së letërsisë shqipe, duke e
quajtur se aty është shqipja e gjallë, e zbatuar konkretisht, dhe nuk ka nevojë për teori
gramatikore. Mirëpo praktika ka dëshmuar se përgatitja gjuhësore e nxënësve që
përfundojnë shkollat e mesme është mjaft e dobët dhe, si rrjedhim, ata që përfundojnë
universitetet, paraqiten shumë keq në komunikimin publik dhe në fushën e punës
së tyre me shkrim e me gojë. Përvoja e disa shteteve europiane është krejt e kundërt.
Madje edhe në konkurset për pranime në degët e shkencave natyrore e teknike u bëhet
provim për gjuhën amtare. Përfytyroni sikur të ishte e njëjta gjendje e pakënaqshme
për zotërimin e anglishtes, çfarë do të bëhej atëherë me gjuhën angleze në internet
dhe në të gjitha fushat e tjera në botën e sotme, çfarë vështirësish do të përftoheshin
e madje edhe çfarë dëmesh të mëdha ekonomike e financiare do të shkaktoheshin.
Në këto rrethana, prej kohësh është ngritur zëri që gjuha shqipe të rikthehet si
lëndë në shkollën e mesme. Përkrahësit e tezës, që mendojnë se mjafton të forcohet
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mësimdhënia e letërsisë nuk gjejnë më mbështetje. Por, ka një kundërshtim të fortë
lidhur me metodën e mësimit të shqipes në shkollën e mesme. Shumica e quajnë
krejt të pafrytshme përsëritjen pedante të rregullave të morfologjisë e të sintaksës.
Kështu kanë nisur përpjekjet për një konceptim të ri të shqipes në shkollën e mesme.
Është e kuptueshme, që do të vĳë dita për një harmonizim tjetër të kësaj lënde si në
nëntëvjeçare, edhe në të mesmen.
Është ngritur një grup i gjerë pune dhe është hartuar programi i gjuhës shqipe, i
mbështetur në konceptime më të reja gjuhësore e të didaktikës për mësimin e gjuhës,
ku përparësi merr aspekti komunikativ.
Struktura e këtĳ programi e orienton mësuesin në tre boshte kryesore:
1. Shprehi komunikative, duke synuar të folurit, leximin dhe shkrimin.
Për shembull, nxënësit të mësojnë se si të hartojnë një recension, koment,
referat, përshkrim, tregim, përmbledhje, apo si të komunikojnë në treg, në
hotel, në aeroport, si të flasin për një film, të bëjnë debat, të flasin para kamerës,
të përgatisin llojet e ndryshme të letrave e të dokumenteve, të shkruajnë fjalime,
kumtesa, udhëzues për përdorim pajisjesh, biografi, të mbajnë shënime etj.
2. Njohuri rreth gjuhës e dukurive të saj, duke përfshirë: historinë e gjuhës,
fonetikë, drejtshkrim, drejtshqiptim, leksikologji, stilistikë, sintaksë e morfologji.
3. Shprehi informative, duke ndihmuar nxënësit si të gjejnë e të përvetësojnë informacionet,
madje edhe të punojnë në kompjuter, të përdorin e-mailin dhe internetin, të
shfrytëzojnë fjalorët, enciklopeditë, bibliotekën.
Nga mësuesit kërkohet që të mos kufizohen vetëm me tekstin, por edhe të gjejnë vetë
modelet më të mira të shqipes së shkruar e të folur, sidomos të ndjekin botimet e reja.
Po e mbyll me këshillën e Prof. Gjovalin Shkurtaj: “Kush shkruan, lexon dy herë”.
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Ekuacionet iracionale
Elona Nushi
Hyrje
Ekuacionet irracionale mësohen zakonisht në kursin e algjebrës si një nga format
e ekuacioneve që sillen në ekuacione të gradës së parë dhe të dytë.Veçantia
themelore e ekuacioneve irracionale qëndron në faktin që sjellja e tyre në formën
racionale bëhet duke përdorur një mënyrë të re transformimi të ekuacioneve
– ngritjen e dy anëve të ekuacionit në fuqi të njëjtë,e cila mund të shpjerë te një
ekuacion jo ekuivalent me ekuacionin irracional të dhënë me ekuacionin racional
dhe zgjidhjes së këtĳ ekuacioni të fundit,rrënjët e gjetura duhet të provohen (ose të
shqyrtohen) për të zgjedhur ato rrënjë që vërtetojnë ekuacionin irracional të dhënë.
Ky material merret me shtjellimin e të gjithë teorisë në lidhje me këtë çështje dhe me
sqarimin e saj me anën e një vargu shembujsh;ndërkaq,numri I shembujve nuk është
I madh,por cdonjëri prej tyre ka si qëllim sqarimin e cdo rasti që mund të paraqitet.
Në këtë material jepen tri mënyra për zgjidhjen e ekuacioneve irracionale – dy
analitike (algjebrike) dhe një grafike.Për arsye metodike këto mënyra nuk zhvillohen
njëkohësisht , por në një renditje të caktuar.Vetëm se , në qoftë se mësuesi e gjenë të
mundshme të mësojë mënyrën e parë analitike ( ngjitjen e dy anëve të ekuacionit në
fuqi të njëjtë) së bashku me mënyrën grafike , kjo sigurisht kishte më qënë shumë e
dobishme ; për t’ia bërë më të lehtë mësuesit,pikërisht realizimin e një rendi të këtillë
të zhvillimit të temës shqyrtohen të tri mënyrat e zgjidhjes së ekuacioneve irracionale
mbi të njëjtët shembuj,duke u këthyer tek po ata shëmbuj në të tri pjesët e artikullit ku
shqyrtohet esenca e atyre mënyrave.Mënyra e dytë analitike e zgjidhjes së ekuacioneve
irracionale (futja e të panjohurave ndihmëse ) ka një vlerë arsimore jo më të vogël se
e para , dhe në disa raste është më e preferueshme se mënyra e parë ; prandaj njohja
e nxënësve me këtë mënyrë duhet të realizohet gjithashtu me një varg shëmbujsh.
I gjithë materiali destinohet për t’u mësuar në shkollë nga nxënësit e shkollave të mesme.
Ne fillim duhet të mësohen kryesisht ekuacionet irracionale numerikë , ndërsa nga
ekuacionet shkronjorë vetëm më të thjeshtët dhe që përmbajnë jo më shumë se nje gërme.
Në rast se klasa nuk është aq e fortë sa për t’u bërë ballë ekuacioneve irracionale
shkronjorë,shqyrtimi I njëfarë numri ekuacionesh të këtillë mund të cohet në rrethet
e matematikës.Në klasë përmbajtja themelore e punës me ekuacionet irracionale
duhet të jetë zgjedhja analitike dhe , gjë që është shumë e rëndësishme,zgjidhja
grafike e ekuacioneve irracionale numerikë.Vendi më I përshtatshëm dhe më I
justifikuar I ekuacioneve irracionale shkronjorë është në klasat më të larta të shkollës
së mesme, ku materiali lidhet me sistemimin dhe themelimin e njohurive të nxënësve
mbi ekuivalencën e ekuacioneve dhe mbi shqyrtimin e rrënjëve si të ekuacioneve
numerikë , ashtu edhe shkronjorë. Por në këto klasa mësuësi duhet të respektojë
ndjenjën e masës dhe të mos mundojë të gjithë nxënësit me zgjidhjen,për shëmbull
, të ekuacioneve si ata që janë futur me qëllim në paragrafin me titull <<Raste më
të ndërlikuara>>.Me shembuj të këtillë , që janë shumë të dobishëm për formimin
matematik të nxënësve,të merren vetëm nxënësit më të fortë në fushën e matematikës.
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1. Përkufizim
Një ekuacion,njëra ose të dy anët e të cilit janë shprehje irracionale përkundrejtë
një arë të panjohure x ,quhet ekuacion irracional me një të panjour x.
Për shembull,ekuacionet:
,
+
,
+ 2x = a ,
=
Janë ekuacionet irracionale që përmabjnë rrënjë katrore. Ekuacionet
=0.

+

+

=

Janë ekuacionet irracionale që përmbajnë përkatësisht rrënjë të tretë dhe të katërt.
2. Paraqitja e temës
Rrënja me tregues tek,sic dihet ,ka ,për cdo system vlerash të gërmave që përmban,
një vlerë të vetme (pozitive , negative ose zero) Rrënja me tregues çift ka për cdo
system vlerash të gërmave që përmban ose dy vlera , të cilat paraqësin në vetvete
dy numra të kundërt , ose nuk ka asnjë vlerë.Ekuacionet irracionale mund të
zgjidhen me supozimin që cdo rrënjë me tregues cift merr njërën nga vlerat
numerike të saj ose tjetrën.Në këtë rast zgjidhja e ekuacioneve irracionale
konsiston në kërkimin e vlerave të se panjohurës që kthejnë ekuacionin në barazim
të vërtetë,të paktën për njërën nga vlerat që mund të marrin rrënjët që përmban
ekuacioni: Kështu , për shembull , ekuacioni :
+
=1
Ka rrënjën – 2
për

me kusht që nga dy vlerat që kanë rrënjët

, të marrim për rrënjën e parë vlerën negative të saj,

dhe
, ndërsa për

rrënjën e dytë vlerën e saj pozitive .
Vetëm se në kursin e algjebrës elementare ekuacionet irracionale zgjidhen
zakonisht me kushtin që si vlerë e cdo rrënje me tregues çift që përmban ekuacioni
të merret vlera aritmetike e saj. Me këtë kusht ekuacioni
nuk
ka rrënjë , ndërsa ekuacioni :

ka rrënjën -2 .

3. Zona e vlerave të lejueshme të se panjohurës së ekuacionit irracional
Në qoftë se ekuacioni irracional përmban rrënjë me tregues cift,atëherë ,sic dihet ,
këto rrënjë kanë vlera numerike të caktuara vetëm në rast se shprehjet që ndodhen
nën shenjën e rrënjës kanë vlera jo negative.
Kështu rrënjët që permban ekuacioni :
. (1)
të
kanë vlera numerike të caktuara vetëm me kushtet
.
cilët mund të bashkohen në kushtin e vetëm
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Prandaj rrënjët e ekuacionit (1) mund të jenë vetëm numra që plotësojnë relacionin
(2) , bashkësia e numrave që plotësojnë relacionin (2) përbëhët nga numri 2 dhe
nga të gjithë numrat më të mëdhenj se 2 ; pikat që pasqyrojnë këta numra në
boshtin numerik mbushin gjysme-drejtëzen me fillim në pikën 2 dhe që ka
drejtimin pozitiv (fig.1) ;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2
Fig.1
Rrënjet e ekuacionit
mund
të
jenë
vetëm
numra
që
përmbushin

(3)
kushtet

(4)
d.m.th
kushtin
Bashkësia e numrave që plotësojnë relacionet (4) përbëhet nga numrat 1 dhe 3 dhe
nga të gjithë numrat më të vegjël se numri 3 , ose , sic thuhet , nga numrat që I
përkasin intervalit numerik (1,3) ; pikat që pasqyrojnë këta numra në boshtin
numerik mbushin segmentin e bushtit që përcaktohet nga pikat 1 dhe 3 (fig.2) :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
1
3
(Fig.2)
Bashkësia e numrave të përcaktuar nga një veti e përbashkët e cfarëdoshme quhet
zonë numerike.Kështu, bashkësia e numrave që vertetojnë relacionin (2) është një
zonë numerike; po kështu edhe bashkësia e numrave që vërtetojnë relacionet (4)
është zonë numerike.
Rrënjët e ekuacionit (1) duhet t’i përkasin me doemos zonës numerike të
përcaktuar nga relacioni (2), ndërsa rrënjët e ekuacionit (3) – zonës numerike të
përcaktuar nga relacioni (4).
Me fjalë të tjera,në qoftë se një numër cfarëdo nuk plotson relacionin (2) ose
relacionet (4) , atëherë pa dyshim ai numër nuk mund të shërbejë si rrënjë
përkatësisht e ekuacionit (1) ose e ekuacionit (2).
Në këtë mënyrë , relacionet (2) dhe (4) shprehin kushtet e nevojshme që një numër
cfarëdo të shërbejë si rrënjë përkatësisht e ekuacioneve (1) dhe (3). Zona numerike
, së cilës duhet t’i përkasin rrënjët e një ekuacioni irracional të dhënë, quhet zonë e
vlerave të lejueshme për të panjohurën e ekuacionit të dhënë.
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4. Teorema mbi ngritjen në katror e të dy anëve të një ekuacioni
Teoremë 1. Në qoftë se të dy anët e ekuacionit f(x)=g(x) (1), ku f(x) dhe g(x) janë
shprehje që përmbajnë të panjohurën x, i ngrejmë në katror , atëherë marrim
ekuacionin :
(2) , i cili vërtetohet si nga të gjitha rrënjët e ekuacionit të dhënë (1) ,
ashtu edhe nga të gjitha rrënjët e ekuacionit f(x) = -g(x), (3), te konjuguar me
ekuacionin e dhënë (1) , dhe vetëm nga këta numra.
Vërtetimi. Ekuacioni (2) është ekuivalent me ekuacionin :
Ana e majtë e të cilit paraqet në vetvete prodhimin e shprehjeve
f(x) – g(x) dhe f(x) + g(x), të cilat përmbajnë të panjohurën x.Për të zgjidhur
ekuacionin (2’) duhet të zgjidhim cdonjërin nga ekuacionet
f(x) – g(x) = 0 (1’) dhe f(x) – g(x) = 0 (3’)
Me qenë se për rrënjët e ekuacionit (1’) d.m.th për numrat që bëjnë zero faktorin
f(x)-g(x) , secila nga shprehjet f(x) dhe g(x) merr vlerë numerike ,dhe rrjedhimisht
merr vlerë numerike edhe faktori tjetër f(x) + g(x),atëherë keto rrënjë janë dhe
rrënjë të ekuacionit (2’) ; po kështu , për rrënjët e ekuacionit (3’) dmth për numrat
që bëjnë zero faktorin f(x)+g(x), cdonjëra nga shprehjet f(x) dhe g(x) merr vlerë
numerike , dhe rrjedhimisht merr vlerë numerike edhe faktori tjetër f(x) – g(x) ,
atëherë edhe këto rrënjë janë dhe rrënjë të ekuacionit (2’). Ekuacioni (2’) nuk mund
të ketë rrënjë të tjera, të ndryshme nga rrënjët e ekuacionit (1’) dhe (3’). Në këtë
mënyrë , ekuacioni (2’) vërtetohet nga të gjitha rrënjët e ekuacionit (3’) dhe vetëm
nga këto rrënjë.Meqënëse ekuacionet (1’) dhe (3’) janë përkatësisht ekuivalentë me
ekuacionet (1) dhe (3),teorema është vërtetuar.
Shembull 1 . Në qoftë se të dy anët e ekuacionit 3x=6 i ngrejmë ne katrorë , atëherë
marrim ekuacionin
, I cili mund të zëvendësohet me ekuacionin
ekuivalent me të (3x-6) (3x+6) = 0.
Ky ekuacion është ekuivalent me bashkësinë e ekuacioneve, 3x-6=0 dhe 3x+6=0.
nga të cilët i pari është ekuivalent me ekuacionin e dhënë 3x=6 , ndërsa i dyti – me
ekuacionin 3x=-6 të konjuguar me ekuacionin e dhënë dmth që ndryshon prej
ekuacionit të dhënë nga shënja e njërës nga të dy anët .
Ekuacioni I përftuar duke u ngritur në katror të dy anët e ekuacionit të dhënë ,
vërtetohet si nga rrënjë e 2 e ekuacionit të dhënë , ashtu edhe nga rrënja (-2) e
ekuacionit të konjuguar me të.
Shëmbull 2 . Në qoftë se të dy anët e ekuacionit
i ngrejmë në
katror,atëheë marrim ekuacionin
i cili mund të zëvendësohet me
ekuacionin ekuivalen me të :
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Ky ekuacion zbërthehet në ekuacionet
dhe
nga të
ndërsa i dyti, - me
cilët i pari është ekuivalent me ekuacionin e dhënë
të konjuguar me ekuacionin e dhënë.Ekuacioni I përftuar
ekuacionin
duke ngritur në katror të dy anët e ekuacionit të dhënë,ashtu edhe nga rrënja (-1) e
ekuacionit të konjuguar me të .
Rrjedhime të teoremës 1
1 . Çdo rrënjë e ekuacionit (2) të përftuar nga ekuacioni I dhënë (1) duke ngritur të
dy anët e tij në katror,është rrënjë ose e ekuacionit të dhënë (1), ose e ekuacionit të
konjuguar
me
të
(3).
2 Në qoftë se ekuacioni (3), I konjuguar me ekuacionin e dhënë (1) , nuk ka rrënjë
, atëherë ekuacioni (2) I përftuar nga ekuacioni I dhënë (1) duke ngritur të dy anët
e tij në katrorë , është ekuivalent me ekuacionin e dhënë. (1)
Të dy këto pohime rrjedhin nga fakti që ekuacioni (2) nuk ka asnjë rrënjë të
ndryshme nga rrënjët e ekuacioneve (1) dhe (3).
(1) marrim
Shëmbull 3 . Duke ngritur në katror të dy anët e ekuacionit
ekuacionin X-1=9, I cili ka rrënjën e vetme 10.Ky numër 10 shërben edhe si rrënjë e
ekuacionit të dhënë . Ekuacioni (2) është ekuivalent me ekuacionin (1) . Kjo ndodh
, I konjuguar me ekuacionin (1) , nuk ka rrënjë ,
për shkak se ekuacioni
nuk mund të ketë vlerën negative (-3).
sepse shprehja
5. Zgjidhja e ekuacioneve irracionale që përmbajne një rrënjë katrore
Në qoftë se ekuacioni irracional përmban një rrënjë,këtë rrënjë mund t’a shpiejmë
gjithmonë në njërën anë të ekuacionit , ndërsa të gjitha kufizat tjera të ekuacionit –
në anën tjetër ; atëherë ekuacioni paraqitet në formën
, (1), ku f(x) dhe
g(x) janë shprehje algjebrike racionale përkundrejtë së panjohurës X. Sjellja e
ekuacionit irracional ,që përmban një rrënjë, në formën (1),quhet veçim I rrënjës.
Shëmbull 4. Të zgjidhet ekuacioni irracional
1)Para së gjithash caktojmë zonën e vlerave të lejueshme për të panjohurën e këtij
ekuacioni : x-1>0+
2)Tani ngrejmë në katror të dy anët e ekuacionit të dhënë : x-1=9
(3)
dhe zgjidhim ekuacionin e përftuar: x=10.
3)Numri 10 përmbush kushtin (2) dhe , rrjedhimisht mund të jetë rrënjë e
ekuacionit të dhënë (1).
4)Zëvendësimi I numrit 10 në ekuacionin e dhënë (1) provon se ai shërben me të
vërtetë si rrënjë e këtij ekuacioni.
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Ne zgjidhjëm ekuacionin (1) duke kryer për këtë hapat 1-4 . Vetëm se hapat 3 dhe
4 qenë të tepërta . Me të vërtetë , nga barazimi. X-1=
(3) shifet se rrënja e këtij
, kështu që relacioni (2)
ekuacioni I jep anës së majtë të tij vlerën pozitive
plotësohet në sajë të barazimit (3) , dhe kontrollin 3)mund të mos e bënim. Pastaj
ekuacionin
, konjuguar me ekuacionin e dhënë (1) , nuk ka rrënjë ;
prandaj ekuacioni (3) është ekuivalent me ekuacionin (1) dhe kontrolli 4 gjithashtu
nuk ishte I domosdoshëm.
Kështu për zgjidhjen e ekuacionit (1) mjaftonte të kryenim vetëm hapat 1 dhe 2.
Shembull 5. Të zgjidhet ekuacioni irracional.
(1) .
1)Zona e vlerave të lejueshme për të panjohurën e këtij ekuacioni përcaktohet nga
relacioni 2x-3>0+ (2)
2)Ngrejmë në katror të dy anët e ekuacionit të dhënë (1) 2x-3=
(3)
Dhe sjellim ekuacionin e përftuar në formën :
Ky ekuacion ka rrënjët :
3)Meqënëse kta numra janë rrënjë të ekuacionit (3) , atëherë
që nga rrjedh se
që vërtetojnë ekuacionin (3’) të përftuar nga ekuacioni I dhënë (1)
4)Rrënjët
duke ngritur në katrorë të dy anët e tij , vertetojnë , sipas teoremës 1’ ose
të konjuguar me
ekuacionin e dhënë (1) ose ekuacionin
ekuacionin e dhënë .Për të zgjidhur çështjen se cilin nga ekuacionet (1) dhe (1’)
vertetojnë rrënjët e gjetura
mund të zevendësonin këto rrënjë në ekuacionin (1)
ose në ekuacionin (1’).Vetëm se ky zëvendësim nuk është I domosdoshëm;mjfaton
të zëvendësojme këto rrënjë vetëm në anën e djathtë të njërit prej këtyre
ekuacioneve , me qëllim që ë caktojmë shenjën e vlerës që mer ajo anë për vlerat
të së panjohurës x.
atëherë , duke patur parasysh që
Meqënëse
përfundojmë që rrënja
vërteton ekuacionin (1’) dhe nuk vërteton
ekuacionin (1).
Konkluzion I përgjithshem.Shqyrtimi I shembujve 4 dhe 5 na lejon të nxjerrim
konkluzionin e përgjithshëm që vijon :
Për të zgjidhur ekuacionin irracional
që përmban një rrënjë katrore dhe të sjellur në formën (1) ,
mjafton që
1)Duke ngritur të dy anët e tij në katror të përftojmë ekuacionin
(2) dhe gjejmë rrënjët e tij :
f(x)=[g(
2)Çdo njërën nga rrënjët e gjetura të ekuacionit (2) ta zëvëndësojmë në anën e
djathtë g(x) të ekuacionit (1) ; rrënjët e ekuacionit (2) që vërtetojnë relacionin g(x)
do të jenë rrënjët e ekuacionit të dhënë (1) .
98

Ndërkaq , sikundër u sqarua në shembujt 4 dhe 5,në qoftë se x është rrënjë e
ekuacionit (2) atëherë f(x)=[g(
, dmth f(x) 0.
Kështu gjatë zgjidhjes së ekuacionit në formën (1) nuk është e nevojshme të gjendet
zona e vlerave të lejueshme të së panjohurës së tij dhe të provohet që rrënjët e
gjetura të ekuacionit (2) I përkasin kësaj zone.Po kështu për të zgjedhur nga numri
I rrënjëve të ekuacionit (2) ato rrënjë që vërtetojnë ekuacionin e dhënë (1) dhe jo
|
ekuacionin e konjuguar me të .
Nuk është e nevojshme të provohen këto rrënjë me anën e zevendësimit në
ekuacionin e dhënë , por mjafton të caktohet vetëm shënja e vlerës që merr ana e
djathtë g(x) e ekuacionit të dhënë (1 ) për rrënjët e ekuacionit (2).
6. Zgjidhja dhe shqyrtimi i ekuacioneve irracionale parametrike
(shkronjorë)
(1)
Shëmbull 6. Të zgjidhet dhe të shqyrtohet ekuacioni
, të cilin e zëmë të
Zgjidhje. Ekuacioni (1) ka rrënjë vetëm me kushtin
përmbushur. Me këtë kusht,ekuacioni (1) është ekuivalent me ekuacionin
, I cili ka rrënjën 1+ .Kështu në qoftë se a 0, atëherë ekuacioni (1) ka
rrënjën 1+ .
Shëmbull 7. Të zgjidhet dhe të shqyrtohet ekuacioni :
. (1)
Zgjidhje. Ekuacioni (1) është ekuivalent me sistemin :
dmth me sistemin
duke zgjidhur ekuacionin e këtij sistemi , gjejmë :
ku 8a+9
7. Ekuacionet irracionale që përmbajnë dy rrënjë katrore
SHËMBULL 8. Të zgjidhet ekuacioni
(1)
Zgjidhje. 1)Zona e vlerave të lejueshme për të panjohurën x të ekuacionit të dhënë
(1) përcaktohet nga sistemi I relacioneve :
i cili sillet në relacionin
2)Duke ngritur në katror të dy anët e ekuacionit (1) marrim ekuacionin
me rrënjën
,, na zgjerojmë zonën e vlerave
ka vënd jo vetëm për kushtin
të së panjohurës , sepse relacioni (2x+8) (x+5)
(2) por edhe për kushtin
3)Duke zëvendësuar prodhimin e rrënjëve
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Me rrënjën
, na zgjerojmë zonën e vlerave të së panjohurës sepse
relacioni
(2x+8) (x+5)
Ka vend jo vetëm për kushtin (2) por edhe për kushtin
Prandaj ekuacioni (3) është ekuivalent me sistemin
(5)
shkaktohet
Nënshtrimi I rrënjëve të ekuacionit të këtij sistemi të kufizimit
nga se,në sajë të zgjerimit të zonës së vlerave të lejueshme të së panjourës,midis
këtyre rrënjëve mund të ketë rrënjë që dalin jashtë kufijve të zonës së mëparshme
(2).
8.Problemet që sillen në ekuacionet irracionale
Problemi 1. Në diametrin AB fig.3 të gjysmë rrethit me rreze R të gjendet pika C e
tillë,që në qoftë se nga kjo pikë ngrejmë perpendikularen CD deri në prerjen e saj
me gjysmërrethin në pikën D dhe pikën D e bashkojmë me pikën A , atëherë
shuma e segmenteve AD+AC të jetë e barabartë me gjatësinë e dhënë A.
D

A

I
C
B
Fig.3
Zgjidhje.Duke shënuar me X largësinë nga C të pikës së kerkuar C nga fillimi A i
formojmë ekuacionin
diametrit dhe duke vënë re se
(1)
1)Për arsye gjeometrike kemi R>0,,
a 0. (1)
Veç kësaj meqënëse
(2)
Atëherë
(3)
2)Duke e sjellë ekuacionin (1) në formën
E zëvendësojmë këtë në sistemini ekuivalent 2Rx=
Dmth me sistemin
Ekuacioni i këtij sistemi ka dy rrënjë jo negative :
Këto rrënjë duhet të permbushin kushtin
R+a
Është e qartë që relacioni
Dmth duhet të kemi
Nuk është i mundshëm relacioni Zëvendësohet me relacionin
plotësohet gjithnje.
I cili për R>0 dhe a
Kështu për R>0 dhe a

ekuacioni (1) ka rrënjën.
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R+aose
(6)
atëherë ky relacion plotësohet në sajë të kushteve (1)
Në qoftë se
atëherë duke ngritur të dy anët e relacionit (6) në katror ,
Në qoftë se a
shqyrtojmë relacionin
I cili sillet në formën :
Meqënëse për a>0 ky relacion ka vend për a
, atëherë në rastin a>R relacioni
(6) plotësohet , në qoftë se :
Kështu për
Rrënja 5 e ekuacionit të dhënë na jep zgjidhjen e problemës.
Problem 2.Të zgjidhim problemën 1 duke zëvendësuar vetëm kërkesen AD+Ac=a
me kërkesën AD-AC=a
Zgjidhje 1)Përsëri supozojmë
(1)
R>0 , a
2)Formojmë ekuacionin
Dhe duke e sjellë në formën
E zëvendësojmë atë me sistemin ekuivalent 2Rx=(a+
Dmth me sistemin
Ku

Ekuacioni i këtij sistemi ka dy rrënjët
Meqënëse
nxjerrim

(4)

dhe në sajë të kushtit (4) . R-a>0 , atëherë nga ekuacioni (3)
që

plotësohet
Prandaj kërkesa
3)Nga kushtet gjeometrike rrjedh që duhet të kemi
Relacioni plotësohet në sajë të
Dmth R-a
kushteve (1),
Relacioni
Plotësohet me kushtin R(R-2a)
i cili sillet në relacionin 4aR+
i cili
është i përmbushur për R>0 , a
Kështu për R>0, a
Të dyja rrënjët e ekuacionit të dhënë janë zgjidhje e problemit
Vëmë në dukje që meqënëse diferenca a e segmentave AD dhe AC nuk mund të
kalojë vlerën atëherë është vlera më e madhe që merr diferenca
gjatë
ndryshimit të variablit x nga vlera 0 deri në vlerën 2R.
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8. Ekuacionet irracionale që përmbajnë rrënjë kubike
Këto ekuacione mund të zgjidhen me dy mënyra.
1)Mënyra e përdorimit të të panjohurave ndihmëse
Shëmbull 14. Të zgjidhet ekuacioni
Zgjidhje. Duke pozuar
(3)
me sistemin :
Zgjidhim këtë sistem :(u-v) (3)
Zgjidhim këtë sistem :(u-v) (
=61;
(V+

zëvendësojmë ekuacionin (1)

U=V+1 ;

2)Mënyra e ngritjes së dy anëve të ekuacionit në kub
Kjo mënyrë bazohet në teoremën që vijon.
Teoremë 2 .
Në qoftë se të dy anët e ekuacionit f(x)=g(x)
(1)
Ku f(x) dhe g(x) janë shprehje që përmbajnë të panjohurën X, i ngrejmë në kub ,
=
(2)
atëherë marrim ekuacionin
Ekuivalent me ekuacionin (1)
Vërtetim
.
Ekuacioni
(2)
është
ekuivalent
me
ekuacionin
(3)
Ky ekuacion zbërthehet në ekuacionet :
f(x)-g(x)=0 (
;
është vetë ekuacioni (1).Ekuacioni (
mund të paraqitet në formën
Ekuacioni (
[f(x)+

meqënëse ana e majtë e tij është shuma e katrorëve të

dy shprehjeve që varen nga e panjohura x,ajo mund të marrë vlerën zero vetëm
për ato vlera të x për të cilat të kenë vend, njekohësisht barazimet f(x)= dhe g(x)=0.
Prandaj ekuacioni (
ose nuk ka fare rrënjë ose ka rrënjë që janë edhe rrënjë te
ekuacionit ( . Në sajë të këtyre konsideratave ekuacioni (2) është ekuivalent me
ekuacionin (1).
9. Zgjidhja e ekuacionit irracional që përmban rrënjë algjebrike
Duke

u

kthyer

përsëri tek shembulli 5, le të zgjidhim ekuacionin
duke e marrë rrënjën
në kuptimin algjebrik,dmth
duke
supozuar
që
ajo
mund
të
marrë
dy
vlera.
Në qoftë se , për më qartë,paraqesim rrënjën algjebrike
në formën
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ku

është rrënja aritmetike e numrit 2x-3,atëherë ekuacioni (1)

shkruhet
dmth në realitet , zëvendësohet me dy ekuacione : me
(2’) ku 2x-3 është rrënja aritmetike e numrit 2x-3

ekuacionin
dhe me ekuacionin
(2’’) I cili është I konjuguar me ekuacionin (2’). Në qoftë se
ngrejmë në katror të dy anët e ekuacionit (2) , atëherë marrim ekuacionin
(3) I cili,në sajë të teoremës 1 , vërtetohet si nga të gjitha rrënjët e
2x-3=(4ekuacionit (2’) ashtu edhe nga të gjitha rrënjët e ekuacionit (2’’) dhe vetëm nga
këto rrënjë.
Meqënëse zona e vlerave të lejueshme të së panjohurës x përcaktohet nga
mosbarazimi
2x-3>0, dhe ky mosbarazim sic shifet nga ekuacioni (3) plotësohet , atëherë duke
të ekuacionit (3) nuk është nevoja të bëjmë asnjë prove.Këto
gjetur rrënjët
rrënjë e vërtetojnë ekuacionin e dhënë (1). Për të caktuar se cila nga keto rrënjë I
përket ekuacionit (2’) dhe cila ekuacionit (2’’) mund të gjejmë shenjat e numrave 4dhe 4Për të zgjidhur grafikisht këtë ekuacion , mjafton të plotësojmë fig.6 me degën e
dhe të gjejmë absisën e pikës së
parabolës që është grafik I ekuacionit y=prerjes së kësaj dege me vijën e drejtë y=4-x.Kjo absisë është afërsisht e barabartë
me numrin e
, që gjetëm duke zgjidhur ekuacionin e dhënë. Në
qoftë se do të zgjidhnim ekuacionin (1) me mënyrën e së panjohurës
atëherë ekuacioni (1) do të zëvendësohej me
ndihmëse,duke pozuar
sistemin e ekuacioneve.
ndërkaq nuk do të vinim për të panjohurën y asnjë kufizim në
Y=4-x
të së panjohurës x
lidhje me shenjën e së panjohurës y,vlerat korensponduese 5
do të ishin dy rrëjnët e ekuacionit të dhënë.Lë të shqyrtojmë edhe ekuacionin
Shëmbull 9, që përmban dy rrënjë algjebrike. Në qoftë se këtë ekuacion e
paraqesim ne formën
ku
dhe
janë rrënjët aritmetike të numrave
2x+8 dhe x+5, atëherë ekuacioni (1) zëvendësohet nga ekuacionet :

nga të cilat ekuacioni (2) është qartë se nuk ka rrënjë , ndërsa ekuacionet (1) , (4)
dhe (3) mund të zëvendësohen përkatësisht me ekuacionet
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Meqënëse ekuacionet (
dhe (
janë të konjuguar , atëherë duke ngritur në
katror
të
dy
anët
e
çdonjërit
,
marrim
ekuacionin
46-x=14
(1) I cili në sajë të teoremës 1, vërtetohet si nga të gjitha rrënjët e
, ashtu edhe nga të gjitha rrënjët e ekuacionit
dhe vetëm nga
ekuacionit
këto rrënjë. Duke ngritur në katror të dy anët e ekuacionit (lll) , marrim ekuacionin
4x-46=14
(2) I cili është ekuivalent me ekuacionin (lll) dhe I konjuguar me
ekuacionin
(1).
Prandaj në qoftë se ngremë në katror të dy anët e ekuacioneve (1) dhe (2) , atëherë
(14
(3) I cili vërtetohet nga të gjitha rrënjët e
marrim ekuacionin (46,(
dhe vetëm nga keto rrënjë, dmth nga të
cdonjërit prëj ekuacioneve
gjitha rrënjët e ekuacionit të dhënë (1) dhe vetem nga këto rrënjë.
Në
praktikë
mjafton
të
veprojmë
kështu
:
1)Veçojmë njerën nga rrënjët e ekuacionit të dhënë (1) :
2)Ngrejmë në katror të dyja anët e ekuacionit të përftuar :
2x+8=54+x-14
3)Ngrejmë përsëri në katror të dy anët e ekuacionit të përftuar
:
Ky
ekuacion
ka
rrënjët
:
Nga të cilat e para vërteton ekuacionin e dhënë në rastin kur të dyja rrënjët merren
me shenjën + , ndërsa e dyta kur rrenja
merret me shenjën + dhe rrenja
merret
me
shenjën
-.
Për të ilustruar grafikisht përfundimin e gjetur,duhet të ndërtohen grafikët e
ekuacioneve
dmth
të
ekuacioneve
dhe
, dhe të konstantojmë që ata priten në dy pika me absisa : 4 dhe
284.
Më në fund , le të zgjidhim po atë ekuacion duke përdorur të panjohura ndihmëse.
Duke pozuar
dhe
ekuacioni (1) sillet në sistemin
u+v=7
; prej këndej
Duke zgjidhur këtë system gjejmë :
del që
Referenca
Matematika dhe shkencat e natyrës në shkollë, Tiranë 1970.
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Lidhja nderlendore
Ndihmese ne procesin mesimor ne teresi dhe ne te kuptuarin, perceptuarin e
njohurive baze
Dorina Gjino
Artur Gjino
Emanuela Jano
Shqiponja Shyti
Abstrakt
Fushat e ndryshme të edukimit duken shumë të largëta nga njera - tjetra . Ndonjëherë lëndët
e ndryshme mësimore duken të vështira për t'u konceptuar nga nxënës të ndryshëm aq sa
ndikojnë dhe në punën individuale të nxënësve për të mësuar një lëndë të caktuar ose për të
tërhequr vëmendjen e tĳ gjatë një ore mësimore si një bashkeudhëtar në rrugën e dĳes Nëse
i shohim me thellësisht shumica e lëndëve ndërthuren ,lidhen më së miri me njera- tjetrën
duke krĳuar zinxhirin e dĳeve te cdo nxënës Në ditët e sotme kurrikulat mësimore synojnë
ndërveprimin e lëndëve dhe fushave me njera - tjetrën duke e parë shumellojshmërinë e
informacionit si pjesë e së tërës sidomos për formimin bazë . Kjo është e rëndësishme që
gjithsecili të krĳojë bagazhin e vet të njohurive duke bërë dhe përzgjedhjen se cila fushë
është ajo që e tërheq më tepër apo në cilën prej tyre ka mundësi të japë më shumë pa lënë
pas dore të gjitha lëndët që ka detyrim shkollor Për këtë kërkohet mbajtja në kontakt me
gjithëpërfshirjen e informacionit prej mësuesve të profileve të ndryshme
Fjalet kyce: Edukim, punë me projekt ,orë mësimore, mësimdhënie, mësimnxënie, teknika,
metoda. Gjuha dhe komunikimi, Arte, TIK, Sporte, Gjuhë e huaj , Matematika, Fizika.

Qëllimi
Të tregohet lidhja që kanë lëndë të ndryshme në tema të ndryshme, lidhja e
fushave me njëra -tjetrën, konkretizimi i kësaj lidhjeje në orët mësimore. Përdorimi i
teknologjisë në ndihmë të orës mësimore dhe lidhjes ndërlëndore për ta bërë më të
prekshme dhe konkrete orën mësimore dhe njohuritë e nxënësve më të integruara
duke i ardhur në ndihmë atyre të shohin me prioritet të gjitha lëndët mesimore me
qëllim gjithëpërfshirjen
Hyrje
Punimi flet për mënyren e lidhjes së lëndëve në fusha të ndryshme të kurrikulës. Ide
dhe teknika të reja të ndërveprimit të nxënësve nëpërmjet temave të ndryshme të
trajtuara në këtë material janë të vlefshme për tu përdorur si model në hapësirat e orëve
të lira, orëve mësimore dhe projekteve ndërlëndore. Në këtë punim do të trajtohen
disa tema mësimore nga lënda e Gjuhës Shqipe Muzika, Matematika,Fiskultura,
fizika etj. Në të gjitha këto lëndë, tema të ndryshme mund të gjejnë të përbashkëta
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në trajtimin e të kuptuarit më të qartë nga nxënësit të informacionit , duke hulumtuar
,,duke punuar ne grupe apo duke shpjeguar e demostruar . Kjo do të realizohet duke
treguar dhe shpjeguar nëpërmjet ekzekutimit të figurave të ndryshme ritmike dhe
kuptimin e tyre matematikor, frekuencat e instrumenteve muzikorë dhe frekuencat
e tyre (vetitë fizike). Mbi të gjitha ngelet për t'u zhvilluar kompetenca e gjuhës
dhe komunikimit nëpërmjet të cilës nxënësit do t'i duhet të tregoje dhe shpjegojë
femomene, të interpretojë fakte, të flasë për emocione, të rendisë informacione edhe
në gjuhë të huaj (fjalor muzikor- italisht)te formuloje perkufizime matematikore etj
si dhe të japë mendime, të analizojë dhe reflektojë mbi mënyrat e të shpjeguarit të
ngjarjeve në klasë dhe jashtë saj Dhe së fundi ,(por jo nga rëndësia) për një mendje të
shëndoshë në një trup të shëndoshë nuk do të lihët pas dore dhe edukimi fizik
Ku takohen lëndët e ndryshme që kemi zgjedhur për këtë punim?
Fushat kurrikulare takohen ku më shumë e ku më pak me njera - tjetrën Lëndët e
ndryshme i bashkojnë temat e përbashkëta parë në këndvështrime të ndryshme dhe
metodat, teknikat e ndryshme të mësimdhënies e mësimnxënies. Sic e thamë dhe më
lart Hulumtimi është një metodë për të nxënit me anë të së cilës bëhen kërkime në
cdo lëndë Grupi i ekspertëve, puna në role të vecanta mund të sjellë informacione
për secilën nga fushat ,pra përdorimi i teknologjisë është një mundësi e mirë për të
ilustruar psh ; lidhjen e temës së valëve me gjeometrinë, zërave apo diapazonit
si instrument matës me fizikën, hulumtimin, shpjegimin me gjuhën shqipe si dhe
konkretizimin nëpërmjet instrumenteve muzikore dhe dhe teknologjinë me muzikën
dhe aktivitetin fizik. Shembuj te ndërlidhjes së lëndëve me njëra -tjetrën mund
të jenë të pafundëm megjithatë secila nga fushat ka vecoritë e saj në këtë integrim
ndërlëndor
Muzika
Mbështetur në mënyrat e reja bashkekohore të ndërthurjes së informacioneve që
marrin nxënësit në procesin mësimor dhe jashtë tĳ, pothuajse në të gjitha studimet
e fundit që flasin për komunikimin në gjuhën shqipe dhe gjuhë të tjera, një rëndesi
e vecantë i kushtohet edukimit nëpërmjet muzikës .Është vërtetuar që fëmĳët
,nxënësit që kanë zgjedhur artet (muzikë, teatër, koreografi, etj )si pjesë të kohës
së tyre të lirë jashtëshkollore ose si lëndë mësimore me zgjedhje rezultatet e tyre
në mësime kanë qenë më të larta krahasuar me nxënësit që nuk i kanë zgjedhur
Kurrikula e bazuar në edukimin e të rinjve duke u mbështetur në disa disiplina si
shkencat, teknologjia, matematika, inxhinieria në bashkëpunim edhe me muzikën
po shfytezohet ne ditet e sotme neper shkolla . Impakti që ka muzika tek njerëzit
është pozitiv dhe i stimulon për të qënë më të përqëndruar, më të disiplinuar.
Edukimi fizik
Lëvizjet fizike shumë të nevojshme për shëndetin trupor dhe mendor kanë nevojë
të shoqërohen me muzikën ,sic mund të kërkohet dhe një numër i caktuar lëvizjesh
në një kohë të caktuar me një ritëm të vecantë Të gjitha këto mund të shkruhen
në formën e këshillave apo të thuhen në formën e udhëzimeve . Eshtë kjo një
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prej mënyrave me të cilat lidhen njëherazi gjuha ,komunikimi ,matematika , fizika
,biologjia me edukimin fizik
Krĳimi dhe interpretimi letrar
Gjuha ndihmon ne formulimin e drejtë dhe të saktë të rregullave matematikore
,shqiptimin e saktë të këngëve në edukimin muzikor ,dhënien e këshillave dhe
komandave të qarta në lëndë të ndryshme komunikimin e drejtëpërdrejtë apo jo të
drejtpërdrejtë me njeri - tjetrin. Një nga detyrat më të rëdësishme të lëndës së gjuhës
shqipe është krĳimi. Ai vjen pas një periudhe të caktuar kohe në të cilën nxënësi duhet
të ketë një nivel të mirë të të kuptuarit të ngjarjeve dhe situatave të ndryshme. Pjesë e
rëndësishme e krĳimit janë esetë, vjershat apo dhe krĳimet në gjini të tjera të gjuhës.
Eshtë e rëndësishme që perceptimi i realitetit nga fëmĳët t'i ndihmojë ata edhe me
ndihmën e mësuesve në procesin e krĳimit. Sigurisht krĳimi në gjuhë nuk duhet parë
si i ndarë nga llojet e tjera të krĳimit në arte, si pikturë, muzikë , koreografi apo edhe
si një marredhenie matematikore kur flitet për thyesat që gjejnë përdorim edhe në
muzikë,aktivitet fizik, koreografi etj figurat gjeometrike që gjejnë përdorim në vizatim.
Matematika
Matematika eshte pare si ndihmese e te gjitha shkencave dhe e zhvillimit njerezor.
Thuhet ndryshe që është mbretëresha e të gjitha shkencave Ka shumë raste të
matematikanëve të famshëm që më vonë i janë drejtuar profesionit të muzikes.
Nëse do të shikonim me vëmendje marredhenien që kanë elemente të muzikës në
raport me njëra- tjetrën do të gjenim shumë të përbashkëta si për shembull në kohët
muzikore që janë jo vetëm thyesa 2/4, 3/4, por dhe në ndarjen e masave, raportet
që kanë goditjet ritmike, harmonizimin e tingujve, akordet dhe instrumentet e
ndryshme muzikore. Një nga lidhjet që ka teoria e muzikës me algjebrën abstrakte
është edhe studimi që kanë bërë matematikanë të famshëm për të treguar nëpërmjet
ekuacioneve lidhjet e ngushta që kanë keto fusha. Për shembull marrdhëniet tonegjysmatone, intervalet, përmbysja e tyre, transporti muzikor etj, nuk janë gjë tjetër
vecse marredhënie matematikore.
Fizika
Ndër vetitë më të rëndësisme të muzikës është karakteristika fizike e tĳ. Një nga
shifrat më të njohura nga fizika është frekuenca 440 herz që e luajtur nga një
instrument është nota la. Të gjitha notat muzikore dhe jo vetem ato, por gjithe
tingujt ndër të cilët zëri i njeriut përhapen nëpërmjet valëve të matura me frekuenca.
Marredhënia që kanë këto frekuenca është shumë interesante sidomos kur flasim për
tinguj të pëlqyeshem për veshin që i quajmë ndryshe melodi. E si mund ta kuptonim
akustikën e një skene qoftë dhe të improvizuar pa praninë e fizikës?
TIK
Përdorimi i teknologjisë në shërbim të gjuhës nëpërmjet fjalorëve interaktive apo në
shërbim të muzikës për krĳimin e së cilës përdoren programe të ndryshme nga më
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të thjeshtat deri tek ato profesionalet apo ne sherbim te matematikes ,fizikes dhe
edukimit fizik është sot një sfide e madhe për profesionistët e këtyre fushave. Duke
e pare ne kete kendveshtrim TIK eshte nje nderlidhes kyc i fushave te ndryshme te
edukimit dhe jo vetem
Gjuhë e huaj (anglisht, italisht)
Një pjesë e mirë e fjalorit muzikor është në gjuhën italiane, shenjat e ngjyrimit,
elementë të lëvizjes së tingujve etj. Në këtë punim kemi zgjedhur si literaturë një
kengë angleze që për ta kuptuar dhe përkrthyer duhet të kemi njohuri të mjaftueshme
jo vetëm të anglishtes por edhe të gjuhës shqipe. Mendohet që nxënësit që këndojnë
apo merrem me muzikë kanë aftësi shumë të mira imituese dhe si rrjedhim edhe
aftësi interpretative në gjuhë shqipe, vjersha, poezi etj dhe në gjuhë të huaj mësojnë
me shpejt dhe kuptojnë mënyrën, stilin e të folurit. Gjuha e matematikes eshte e
kuptueshme per te gjitha gjuhet e botes
Shembuj të mbështetur në tema mësimore
Bazuar nga sa janë përmendur më sipër po shpjegojmë se si mund të bashkëveprojnë
gjithë lëndët në një orë mësimore të gjuhës shqipe 8, me teme; 'Vdekja nuk është
fund' (The death is not the end) Eshtë një kënge e Bob Dylan këngetar i famshem
i viteve 1960 në Amerikë që u bë shumë i famshem për poezitë e tĳ filozofike si
dhe për muzikën e paharrueshme. Teksti i këngës është në anglisht dhe mund të
punohet me grupe për të nxjerrë kuptimin e saj në shqip, njëri nga grupet e nxënësve
gjatë punës së përbashkët mund edhe të përgatitet për ta kënduar. Në forcën e
fjalëve të autorit që një pjesë të kohës e kaloi në arrati është edhe protesta kundër
gjithckaje dhe të gjithëve, mënyra se si ai e shpreh këtë në tekstin e këngës është
zgjidhur nëpërmjet dialogut që krĳon. Ai në fakt është një këngëtar që luan në kitarë,
këndon, i bie harmonikës dhe pianos, është gjithashtu edhe një poet.ne sfond mund
te behen levizje kercimi prej te cilave mund te formohen forma te ndryshme ne
hapesire Kjo temë është vërtete shumë interesante përsa i përket ndërveprimit të
lëndëve si gjuha e huaj, ajo shqipe, muzika, filozofia,fizkultura ,matematika TIK,
si dhe kompetencat, të mësuarit për të nxënë, e të menduarit, personale, dixhitale.
Themi fiskultura sepse një grup nxënësish mund të kenë përgatitur apour në
internet disa lëvizje të thjeshta ritmike duke formuar figura të ndryshme në
hapësirë
Në rastin e përforcimit apo të të kuptuarit të njohurive matematikore ata e kanë
më të lehtë për të patur rezultate më të mira nëse mësojnë një instrument muzikor,
ose thjesht të këndojnë në një kor. Të marrurit me muzikë përmirëson së tepërmi
disa funksione të trurit si një memorje më të mirë, zhvillimin gjuhësor, rezultate më
të mira në matematikë dhe shkenca. Gjithashtu ashtu si matematika edhe muzika
ka rregulla, perdor logjikën dhe zhvillon të menduarit abstrakt. Për ilustrim do të
marrim një temë mësimore nga Edukimi muzikor 8, kënga 'Kur këndoj për ty moj
nënë'. Kjo ështe një këngë në një ritëm të përbërë 7/8 që ndahet në 3+2+2/8 kemi
një ritem të ndarë në pjesë jo të barabarta matematikore, figurat ritmike janë të
gjitha njëlloj notë 1/4- 1/8, 1/4, 1/4 në cdo masë, pra ritmikisht të njëjta dhe fjalët në
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vargje 8- rrokëshe, fiks për 2 masa bashkë, pra një ndarje e pastër matematikore dhe
gjuhesore. Në të vërtetë teknologjia ne kete menyre apo rast ndihmon nxënësit që
të ndjekin pasionin e tyre drejt artit duke përdorur gjeometrinë, gjuhen ,muziken
levizjet ,biologjinë, shkencat kompjuterike. Edukimi i tyre mund të fillojë që në
moshat e vogla sidomos në mësimin e të numëruarit nëpërmjet mbajtjes së ritmit
dhe këndimit të melodive.
Nëse do të merrnim si shembull një projekt të përzgjedhur për lëndën Edukimi
Fizik klasa VI me temë "Droga dëmton rëndë shëndetin tonë " lidhja me fushat e
tjera do të ishte shumë e qartë si me shkencat shoqërore dhe me ato të natyrës si një
cështje e rëndësishmë globale .Në bazë të detyrave të ndara për realizimin e projektit;
hulumtimet, krĳimet ,përllogaritjetjet apo dhëniaen e mesazheve ndëgjegjësues
mund të jenë të shumëllojshme psh ; të dhënat e mbështetura në statistika për
përdoruesit e drogave ,efektet negative dhe përhapjen e keëyre lëndëve narkotike
mund të paraqiten me anë të krĳimeve ,inervistave, fletëpalosjeve vizatimeve,
pse jo dhe kërcimeve të ndryshme etj ,disa prej të cilave mund të përpunohen në
kompjuter . Sipas këtyre janë nderthurur me njëra - tjetrën Edukimi fizik , gjuha
shqipe ,matematika ,biologjia , arti figurativ etj
Përfundime
Megjithëse jo të gjitha orët dhe temat mësimore kanë hapësira për ndërveprim
ndërlëndor, shumica e tyre ta jep këtë mundësi Duke parë se sa e rëndësishme është të
bashkëveprosh në grup duke shkëmbyer mendime dhe eksperienca , nxënësit mund
të mësojnë më mirë duke pasur një burim më të gjerë informacionesh Mësuesit e
lëndëve e fushave të ndryshme duhet të bashkëveprojnë me njeri -tjetrin ose të jenë
koherentë me risite Ne kemi zgjedhur disa nga fushat ndërvepruese për të cilat kemi
dhënë dhe shembuj , por në punën e përditshme me nxënësit mund të krĳohen të
tjerë zinxhirë dĳesh që lidhin lëndë të ndryshme në funksion të njera - tjetrës dhe në
formimin e përgjithshëm të tyre . Teknologjia po evoluon me ritme të shpejta dhe fjala
e fundit e shkencës ka lidhje me të . Fëmĳët janë ata që ecin me hapin e kohës duke
përftuar të parët të rejat e tenologjisë. Pse mos ta kthejmë këtë gjë në favor të dĳeve
të gjithesecilit ?
Përdorimi i teknologjisë është i rëndësishëm për kreativitetin dhe
risitë ne lende te ndryshme , E rëndësishme është edhe lidhja eTik me matematikën,
gjuhën shqipe dhe atë angleze ose italiane. Lidhja e matematikës, gjeometrisë për të
konkretizuar nëpërmjet programeve kompjuterike melodi të vecanta. Matematika
dhe muzika janë po aq të lidhura sa dhe gjuha si element komunikues me muziken,
është pak e vështirë të kuptohet, por më pak ndihmë mund të realizojmë vepra arti
edhe nëpërmjet matematikës. Mënyrat e ndryshme që përdorin mësuesit nëpërmjet
projekteve, kërkimeve si dhe eksperiencave të tyre janë një sfidë për zhvillimin e
mëtejshem të metodave dhe tenikave sa më efikase në mësimdhënie.
Referenca
Botimet 'Pegi', teksti mësimor Gjuha shqipe 8, Mimoza Gjokutaj, Eneida Pema.
Gazeta 'Mapo' 15 tetor 2016.
gazeta 'Koha jonë' 6 janar 2017.
Edukimi muzikor 8 autorë Majlinda Hala, Violeta Shamku, muzika Avni Mula.
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'Teoria e muzikës' (një vështrim i përgjithshëm) autorë Artur Gjino, Arjan Muka .
iMuSiCA STEAM pedagogy, autorë Renaat Frans, Petros Stergiopulosn.
www.imusica.eu.
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Materiale video nga youtube, Bob Dilan 'The death is not the end'.
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Përbërës izotopikë në poezinë e Poradecit
(Izotopia e leksemës mall)
Luiza Daci
Ne tashmë kemi mësuar se qëndrueshmëria ose më saktë tepëria e disa semave
të caktuara abstrakte e konkrete përgjatë gjithë tekstit ose përgjatë një pjese të tĳ
në semiotikë quhet izotopi.Jo çdo përdorim me tepëri shenjon përbërës izotopikë.
Izotopia është një “fill i kuq” semantik që përshkon një tekst duke garantuar
koherencen e tĳ.Për të pasur coherence duhet që komponentë të ndryshëm semantikë
të organizohen në nivel frazash, ndërfrazash deri tek teksti.
Duke e konceptuar izotopinë në një kuptim më të gjere si term që shënon përsëritjen
e një njësie të cfarëdoshme gjuhësore (fonemë,semë,leksi etj),dhe në një kuptim më
të ngushtë,përgjithësisht më të pranuar,izotopia semantike shënon përsëritjen e
semave që sigurojnë homogjenitet semantik të zhvillimeve të tekstit.
Na u duk me interes të bënim objekt të këtĳ punimi,paraqitjen e ndërtimeve
izotopike ne një rrjet asociativ. Jemi përqëndruar në interpretimin e leksisë “mall” si
një kategori gjithpërfshirëse simbolike në korpusin letrar të poetit Lasgush Poradeci.
Pa pretenduar një lexim të shterur të vepres poetike, kemi vecuar në sintagma të ndryshme,
132 raste të përdorimit të leksisë “mall”. Lasgushi na vjen me një vepër dinjitoze dhe nëse
kjo vepër zë vend denjësisht në thesarin e kulturës sonë kombëtare, tani është pikërisht
vepra e tĳ që shkruan e rishkruan, përvĳon e plotëson portretin e poetit në përhershmëri.
Realiteti artistik lasgushian të krĳon hapsira të pafundme studimi. Humbet në të për të
interpretuar kuptime të drejtpërdrejta (denotative), por edhe interpretime dhe vlera që
sjellin përpunimet gjuhësore, ligjërimet e ngjyrosura (konotacionet).
Konteksti poetik i Lasgushit si një botë, si një univers tronditës që të magjeps realizohet
pikërisht përmes pranisë konotative. Konotacionet e lira janë të njejtësueshme vetëm
në idolektin e dhënësit të mesazhit letrar - thekson M.Patillon – ky tip konotacioni I
nivelit të dytë mund të shfaqet në element të ndryshëm gjuhësor, brendia e të cilave
është jo e njëjtë në kontekste të ndryshme.
Po le të kthehemi tek izotopia e leksisë “mall” në vargjet lasgushiane. Prania e përsëritjes
është sinjal i vlerës së fjalës në universin e krĳuesit. Kjo rrimarje në shumë vende të
tekstit shpjegohet nga roli i saj referencial. Lexuesi ka mundësi të identifikojë sema
konotative të njëjta në fjalë kuptimisht të largëta. Në një paraqitje të këtyre izotopive
të renditura jo si një paraqitje vlerash do të shmangim këndvështrimin e studimit
në fushën sintagmatike të leksemës dhe pamjeve interesante që poeti ofron përmes
leksemës “mall” në një këndvështrim semiotik. Pra në këtë punim siç e përmëndëm
nuk kemi për qellim të merremi me kategorizimin semantic të leksisë mall.Një
kategorizim të tillë e ka realizuar suksesshëm Luan Topçiu në “Ndjenja e mallit te
Asdreni,Poradeci,Kuteli”.Ai e kategorizon mallin si “fjalë, vision mbi jetën, mallimungesa,udha.Malli-vuajtje sëmundje,përgjim.Malli-tjetërsim(në vendin tim jam vet
I huaj).Malli-fillesë,thirrje.Malli si lëndë (zjarr dhe ujë).Kurse Plasari tek “Malli në
poezinë shqiptare,rumune etj.argumenton përkimet,ngjashmëritë semantike të fjalës
mall dhe Dor në rumanisht dhe ngjashmëritë semantike në gjuhë të tjera të Balllkanit.
Në punimin tonë nuk synojmë as qasje krahasuese të leksemës mall me mallin në
poezinë rumune apo më gjër, në atë ballkanike dhe as kategorizimin semantic të
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kësaj leksie, por interpretimin e leksisë si një kategori gjithë përfshirëse në gjithë
korpusin poetic të Lasgushit, si izotopi që siguron homogjenitet semantik në
zhvillimet tekstore.
Nga rrjetet e mundshme asociative izotopike që përvĳohen ne do ndalemi për të
analizuar pak sa më gjatë izotopinë e disa dukurive që vinë si pasojë e ndikimeve
ndërtekstore si dhe izotopinë e intensitetit të ndjenjës.
Në një renditje të mundshme na përvĳohen këto rrjete associative izotopike:
1. Izotopia e disa dukurive që vĳnë si pasojë e ndikimeve ndërtekstore.
Pas Naimit,Asdrenit,Migjenit, Poradeci ishte poeti tjetër i madh i letrave shqipe që
përcjell jehonën ndërtekstore si efekt stilistik.Duke ndjekur mënyrën sesi shprehet
një ndjenjë e caktuar te shumë individualitete krĳuese, thekson Plasari , ose qoftë
edhe brenda të njejtit individualitet,verehet një gamë mjaft e larmishme hipostazash
të së njëjtës ndjenjë.Padyshim që kjo ndjenjë lidhet ngushtë me jetën vetjake të njeriut
dhe për një interpretim të mundshëm je I detyruar ti referohesh si poezisë së lëvruar
dhe asaj popullore.Tek Naimi,Plasari vë re tri hipotaza të përmbledhura si më poshtë:
1.Jam larg larg jush I dëshëruar dhe se duroj dot mallë.
2.Më smë mban as gjëmb as fletë se kam ardhur me shumë mall.
3.Mejtohet e psherëtit me mall shumë e mallëngjim.
Tek Naimi ngjan sikur është bërë një bartje pë të kaluar disa nga vlerat e mallit te
mallëngjimi I cili ka të ngjarë të jetë më I shpeshtë se I pari në poezinë e tĳ.Personalisht
më duket e drejtë ajo ç’ka pohon L.Topçiu se malli te Lasgushi është një ndjenjë që
më shumë se gjithçka vë në dyshim identitetin etnik që sjell për pasojë asimilimin
dhe tjetërsimin.Ndoshta ky është shkaku që ai I drejtohet të kaluarës së largët të
tĳ,këmbngul në etnogjenezën e tĳ dhe në thelbin e tĳ kombëtar.
Kjo është arsyeja që na vjen me një shqipe aq të kthjellët duke moderuar forma të
ngjashme me ato te krĳmtarisë popullore:
Posi malli I vashës që djeg me të fshehtë
Posi malli I trimit që buçet përpjetë
Obobo si malli që nuk vdes përjetë
(Kroi I fshatit tonë)
Izotopia e leksisë mall në rrjetin e shembujve që pasojnë përthyhet në ngjyrimin
konotativ të mallit si mungesë,një mungesë që shkakton herë herë një paqetësi
shpirtërore e herë herë dhimbje shpirtërore.Këtu malli manifestohet herë si përjetim
vetanak subjektiv (shpirti im që sot u mbyll/Dhe gëzimin ma përzuri…(Dimër),apo
“Futet zemr’ e vetmuar mu në fund të shpirtit tim…(Poradeci),dhe herë si një
rrethanë e pastër lirike…“Kur del mi male yll i dritës / e shuhet nata prapa tĳ/ti me
vështrimin vetëtitës/ckëlqen në fund të zemrës sime (Shpirtit).
Foli nëna me vajtim/foli djali i dëshiruar/cbëre bir në atë megrim (Malli i vjershëtorit);
Posi malli i vashës,që djeg me të fshehtë / posi malli i trimit,që bucet përpjetë / obobo si
malli që nuk vdes përjetë (Kroi i fshatit tim); Si në kopshte jargavanësh,dhembshurisht
të fryhet gusha (Zog i qiejve); Me dridhet shpirti posi fleta/e buzëqesh sa vjen më
rrallë (Eja motër); Bir po malli si s’të zu?/Foli nëna duke qarë (Malli i vjershëtorit);
Shpirti im që sot u mbyll/dhe gëzimin ma përzuri (Dimër); Futet zemr’e vetmuar mu
në fund të shpirtit tim (Poradeci); Shpirti Im që sot u mbyll dhe gëzimin ma përzuri
(Dimër).
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2.Izotopia e intensitetit të ndjenjës
Kurse izotopia e intensitetit të ndjenjës formësohet përmes shkallëzimesh dhe
përqasjesh(dhemb malli I djegur durimplotë).
Duke analizuar poezinë e ndjenjës tek Lasgushi,Sabri Hamiti vëren se tek vargu
“Ti liri/ti robëri”kemi të bëjmë me një shkrirje,me një figurë konceptuale që shënon
bashkëjetesën e elementëve të shenjëzuar,që shreh një situatë e cila për nga domethënia
na kujton Bodlerin.Pra dashuria në poezinë e Lasgushit këndohet “si një varrë” thotë
S.Hamiti që për të mbetur gjallë përditë e do ndonjë lëndinë të ri (dashuror).Ajo
është “një fshehtësi plot llaftari /plot ëmbëlsi vërerore”.sa gjatë mund të endesh në
semantikën e këtyre dy vargjeve?Vëren kujdesshëm çfarë fshihet pas fshehtësisë! Një
mister që ngërthen mall të paduruar,të shumëpritur ,shpërthyes.Malli nuk na shfaqet
vetëm në intensitetin e ndjenjës dashurore por dhe si mërgim shpirtëror,si dhimbje.
Ah! Ti mall, ti honë,ti det / Zjarr e varr që shkrin e tret (Vajtimi i engjëllit).dhe
malli,zemra fije-fije (Kënga); Plot afsh e mall e zjarr / tretur e shkrirë…(Kamadeva);
Nje yll e mall e vashë plot me hire (Kënga); O natë,o ëmbëlsi/limer i fshehtë / o
mall, o dashuri / përgjithëjetë (Kamadeva); Ndaj i ndjej së mirës jetë / vetëm mall e
dashuri (Kush ma njohu dhëmbshurinë); Ku je ti mall,ti mall / o jeta, jet (Kamadeva);
Se ç’gëzim përjetësie!e se ç’mall!e ç’dëshërime (Zog i qiejve ); O mall o psherëtimë,o
vaj, o lot i zi (Kënga pleqërishte); Pa çmallje, pa të sosur,pa nojmë kurrkund (Rri me
shëndet); O mall, o dashuri,o yll, o diell (Kamadeva).
3.Izotopia e përmasës së dukurisë
Gjatë një hulumtimi të kujdesshëm të rasteve që pervĳojnë këtë dukuri në hapësirën
krĳuese të Poradecit, me pamjet që sjell përzgjedhja e përpunimi gjuhësor i poetit
vecojmë leksemat në vargjet e mëposhtme : Vjen më merr një mall i lehtë (Vogëlushja);
C’mall i madh të fali shkak (Fryma dhe qëllimi); Dhe të qaj me mall të rëndë / poshtë
teje pa pushim (Ti po vjen që për së largu); E rritet malli porsi deti (Ku vemi shpesh);
Nje mall i madh që më vjen pas (Durimi); Ne mall të madh të këngës sate (Naimit).
4.Izotopia e përkatësisë
Që të humb me mall të tĳ (Mall); Kohë e larg-e mallit tonë (Mall i largë); Per mallin
tënd më të pastajmin (Shpirtit); Sepse ky malli jonë,më s’pati shëmbëllim (Rri me
shëndet); Nga malli yt i thura fjalët,gjithë sërë-sërë e varg e varg (Kur të më jesh
zemëruar); Ja! Tërhidhet malli im (Si nuse e re); Ahere syri yt ish malli em (Ëndërr
zilitare); Do qaj me mallin tim (Kamadeva); Si mu ndrit cdo mall që pata.(Trioleta).
5.Izotopia e përvĳimt të ndjenjës
Ky përvĳim ndjenje vjen i malluar,delikat dhe me shpirt të zjarrtë. Duket se në vargje
të tilla poeti derdh gjithë sharmin e shpirtit të tĳ lirik. Më zu një mall dhe sot / E
s’munda ta shuaj (Më zu një mall).
Dhe malli vete e vjen / Si yll që vetëtin…(Trumba gjak), Se mua kurrsesi / s’ma
nxorre mallë (Kamadeva); nga-dalë! nga thelbi i dherit zu malli të thërresë…(Një
yll përjetësie); E desha prej mallit të vdes (Erë trëndeline); Si çel malli mu në zemër
(Baladë); Të pashë, motër plot me mall (Kur shtrohej vala); Na rritej malli posi det
(Kur shtrohej vala); Aq mall lëshovi pas… (Bien telat); Më zu një mall dhe sot / një
dhembje e fshehtë (Më zu një mall); Ta flasin mallin tinzaj me nj’anë (Pendimi);
Stolisen me mall në mërgim (Lamtumirë); Buçasin me mall në mërgim (Lamtumirë);
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Mbulon me pluhur mallin me të parë (Pendimi); Një yll durimi-lulëzon / valon
hirplot me mall në duar (një kohë e larg).
6.Izotopia e moshës së dukurisë
Mjaft interesante si gjetje, përtëritja dhe ripërtëritja e vazhdueshme e kësaj dukurie
përmes sintagmave të mëposhtme:
Që nga fundi i vetvetes do këndoj një mall të ri (Zog i qiejve); Kur më pat zënë i pari
mall (Të rit e viteve të mi); Unë ëndërrova se në zemër po më valon një mall i ri ( Kur
të më jesh e zemëruar); Dashuri, heu mall i ri (Vallja e yjeve); Vjen e shkon e prapë vjen
/ mall që len nga perëndon / len e vjen e zjen e bren / malli mallin më se gjen (malli);
Kuptoj si shpirtin vjershëtor / ma frymëzon një mall i ri (Dremit liqeri); Dhe qëndroj
ku malli i parë / hesht e vdes në qetësi (Si nus’e re); Mes Arbrit, me mall rinor (Mbi ta).
7.Izotopia e vlerësimit
Ndaj po më zjen ah! Zemra me mallin që mu shtua… (Ç’dëgjoj me sy të trembur); E
po më fal e dëshëruar, një mall të fellë edhe pa shoq (Posi burbuq’ e trëndafilit); Ja
ditët e mallit prej flake! (Lamtumirë); Yll si mall që më ç’këlqen (Ylli i jetës); Më tret
me mall të kotë! (Kamadeva); Mall! që ndizet posi zjarr! (vajtimi i ëngjëllit); Sa prej
mallit që të thyhen përmes pamjeve të tia (Zog i qiejve); Ta dish sesa isht’i valë, ky
mall që po më tret (Rri me shëndet); Këtë mall që fryn e shkon (Që larg); Yll e mall
që shëmbëllen (Ylli); O gjuhë e shenjtëruar, o mall me shpirtin plot (Gjuha e zjarrtë);
Zura mall që s’kish të ngjarë (Ti moj shoqe); Po jo! Oh, malli q’u pat shuar (Oh, ranë
fletët); Sot e mot në çmallërime (Dëgjim i zemrës); Me kuvend të mallëngjyer (Vallja
e luleve); Ti fjalëtor i mallëngjyer (Naimit); Një mall që vdes për jetë (Vdekja jonë).
8.Izotopia e përjetësimit të dukurisë
Këngëtar me zë që ç’mall / Popo! Ylli ç’ishte mall / Ç’ishte malli yt i gjallë (Malli i
vjershëtorit); Plot me jetë-e mall të valë (Vallja e yjeve); Kur mall i dhembshur zë e
buçet ndaj meje (Je ulur fort); Po vje malli të më ndezë (Rri mbështetur në tryezë);
Do mi lagë faqet, do t’i fshi me duar / të kujtoj me dhembje kohën e kaluar (Sytë e
varfëruar); Ti me mall të paqetuar, fluturon larg e ma larg (Zog i qiejve); Fjalim i
mallit tim mjerush (Shpirtit); Vjen malli i ëndërruar… e shkon… edhe ti vashë (Një
yll përjetësie).
Secila prej këtyre izotopeve dhe rrjeteve asociative përkatëse krĳojnë mundësi të
mëtejshme interpretimi, duke qënë te vetmjaftueshëm si realitete për të përcaktuar
karakteristika dhe anë të veçanta të stilit të poetit. Universi poetik i Lasgushit përfshin
në hapsirat e tĳ pamje interesante të ndienjës a ndjenjave më të prekshme njerëzore.
Leksema “mall” bëhet bërthamë organizuese e përvĳimit të rrjeteve të ndryshme
asociative të cilët mundësojnë nga ana e tyre lëvizje poetike dhe përjetim aktiv të
realiteteve poetike.
Referencat
Topçiu,Luan “Ndjenja e mallit tek Asdreni,Poradeci,Kuteli,Bukuresht 2002.
Plasari ,Aurel: “Don Kishoti zbret në Shqipëri”,Tiranë 1990
Hamiti,Sabri:Letërsia moderne shqipe,Tiranë 2009
Plangarica,Tomorr: “Në tekst për tekstin”,Elbasan 2003

114

Barazia gjinore ne shkolla
Marjola Allkanjari
Abstrakt
Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një shoqëri
e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin e jetës së
vajzave dhe grave por edhe në transformimin pozitiv të mënyrës së jetuarit të djemve dhe
burrave. Prandaj, në afat të shkurtër, duke e promovuar barazinë për disa grupe të nënpërfaqësuara, të tilla si gratë; në arrĳmë ta bëjmë komunitetin dhe shoqërinë më të fortë
dhe më të pasur, duke bërë që në afat të gjatë të përfitojnë të gjithë anëtarët/et.
Shpesh mund të jetë e vështirë për ta parë relevancën e perspektivës gjinore si mjet për arritjen
e barazisë gjinore në programe të ndryshme, vecanërisht ato më teknike dhe/ose shkencore.
Megjithatë, është jashtëzakonisht e rëndësishme ta shohim efektin që cdo veprim e
ka përfundimisht në burra dhe gra, sepse është e qenësore që ta kuptojmë dimenzionin
gjinor të këtyrë proceve, politikave dhe programeve për t’i adresuar ceshtjet e ndryshme.
Duke vlerësuar implikimet për gratë e burrat në çdo veprim të planifikuar, përfshirë
legjislacionin, politikat dhe programet, në të gjitha fushat dhe në të gjitha nivelet, ne mund t’i
bëjmë shqetësimet, përvojat dhe nevojat e grave dhe burrave dimension integral të politikave
dhe programeve në sferën politike, ekonomike dhe sociale. Në këtë mënyrë sigurojmë që
gratë dhe burrat përfitojnë në mënyrë të barabartë. Po ashtu, është e njohur gjithnjë e më
shumë se përfshirja e perspektivës gjinore në fusha të ndryshme të zhvillimit, jo vetëm që
siguron të drejtat e njeriut dhe drejtësi sociale për gratë dhe burrat, por siguron edhe arritjen
efektive të qëllimeve të tjera sociale dhe ekonomike.
Fjalët kyce : Barazi gjinore, Steriotipet.

Hyrje
Një shoqëri e cila investon në mundësi të barabarta për shkollim për djemë dhe vajza,
ka rritje të bruto produktit kombetar deri në 25 % më shumë se vendet të cilat nuk
investojnë proporcionalisht në këtë drejtim. Njejtë duke ulur pabarazinë gjinore (
psh. dhënien e mundësive të barabarta për fermere gra dhe fermerë burra) çon në
rritje te rendimenteve agrikulturore deri ne 20%. Po ashtu, një shoqëri e cila duke u
fokusuar ne nevojat specifike të grave, veçanërisht në fushën e shëndetit riprodhues
ka përfitime shëndetësore sepse përmirësimi i shëndetit të grave shihet të jetë kostoefektiv. Hulumtimet në pabarazinë gjinorë në tregun e punës tregojnë që duke
eliminuar diskrimin gjinor në profesion dhe paga jo vetëm që rritë të ardhurat e
grave por rritë edhe të ardhurat kombëtare.
Pra, duke punuar drejtë barazisë gjinore, ne mund edhe të sfidimojmë rolet gjinore
tradicionale. Rrjedhimisht, ndihmojmë jo vetëm në krĳimin e mundësive të barabarta
për të dy gjinitë, por edhe në përmirësimin e marrëdhënieve mes burrave dhe grave.
Për më shumë, role të tilla gjinore që nuk janë të bazuara në stereotipet gjinore
krĳojnë gamë të gjerë mundësish për burra dhe gra sepse siç dihet në një vend si tek
ne, ndarja gjinore është ende një karakteristikë e fortë edhe në tregun e punës dhe kjo
pasqyrohet pastaj edhe në arsimim dhe edukim, duke i limituar kështu të dy gjinitë
në mundësitë dhe zgjedhje e tyre.
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1.Sfida e steriotipeve
Të sfiduarit e stereotipeve për rolet gjinore dhe krĳimi i mundësive të barabarta në
punësim si për burra ashtu edhe për gra, do të ndihmonte po ashtu që ngadalë të
bëhet zhvendosja e rolit tradicional ku burri shihet si shtylla e familjes, i cili pritet
t’ia kushtoj jetën e tĳ punës për të siguruar mirëqenien e familjes, duke e privuar
kështu nga pjesëmarrja në jetën familjare. Gjithë kjo do t’i lironte pjesshëm nga
barra kryesore e vendimmarrjes, duke u lehtësuar kështu përgjegjësitë, sepse një
mentalitet i bazuar në stereotipe gjinore vetëm sa i skllavëron si gratë ashtu edhe
burrat brenda atĳ [mentaliteti].
Siç mund të konkludohet, krĳimi i mundësive të barabarta për ty dy gjinitë ndikon
pozitivisht si në aspektet ekonomike, ashtu edhe ato sociale dhe politike, sepse është
e pamundshme të arrihet ndonjë ndryshim domethënës për cilindo vend nëse nuk
shfrytëzon potencialin e burrave dhe grave. Tani më shumë se kurrë më parë kemi
nevojë për ndryshime pozitive domethënëse, prandaj duhet të krĳojmë mundësi të
barabarta për burra dhe gra.
2. Formimi i roleve gjinore
Formimi i roleve gjinore përbën një nga aspektet më të rëndësishme të zhvillimit
njerëzor. Ato kanë një ndikim të madh në procesin e ndërveprimeve familjare dhe
sociale. Gjithashtu, ato ndikojnë edhe në performancën e individit gjatë gjithë
jetës së tĳ. Rolet gjinore formohen përmes procesit të socializimit. Krahas familjes,
moshatarëve dhe medias, shkolla është një nga agjentët kryesorë ,që ndikon fuqishëm
në zhvillimin e roleve gjinore.
Natyra e pabarazise gjinore ne fushen arsimore ka ndryshuar rrenjesisht vitet e fundit,
dhe eshte bere me veshtire persa i perket performances ne shkolla. Jane evidentuar
se ende ekzistojne dallime midis meshkujve dhe femrave ne zgjedhjen e studimeve.
Vendi jone disponon politika ne lidhje me barazine gjinore ne fushen e arsimit, me
objektiv kalimin e roleve tradicionale dhe te stereotipeve, duke u perqendruar ne
rritjen e numrit te grave ne organet vendimarrese, si dhe luften ndaj ngacmimeve
seksuale ne shkolla, por ka nje mungese te thelle ne aplikimin e ketyre politikave
sidomos ne zonat rurale, si dhe mungojne iniziativat per te informuar prinderit rreth
politikave per barazine gjinore. Gjithashtu mungojne politikat orientuese, dhe ne
mungese te tyre, si meshkujt ashtu dhe femrat zgjedhin kryesisht kurse studimi
qe identifikohen me rolet e stereotipet tradicionale: vajzat jane maxhioranza e te
diplomuarve dhe te regjistruarve ne shkencat sociale dhe humanitare, sidomos ne
sektorin e mesuesise dhe mjekesise, ndersa hasin ne veshtiresi ne fushen e shkencave
ekzakte e teknologjike, me perqindje te ulta sidomos ne fushen e inxhienerise,
matematikes e fizikes.
Dallimet ne arsimim mund te influencoje negativisht edhe ne rritjen ekonomike si
dhe ne perfshirjen sociale. Pershembull, akoma grate jane ne minorance ne fushen
matematikore, shkencore dhe teknologjike por nga ana tjeter kane me shume
probabilitet ne resultate me te larta ne fusha te tjera si letersia.
Eshte e nevojshme qe ne shkolla te krĳohen praktika per te edukuar studentet rreth
“gjinise”. Me kete term nenkuptohen te gjitha leksionet dhe kurset qe informojne dhe
mundesojne ne prishjen e stereotipeve qe kane te bejne me rolin social, perfaqesimin
dhe kuptimin e te qenit grua dhe burre. Keto stereotipe sipas te cileve ,per shembull,
grate jane te orientuara per te zhvilluar disa pune te caktuara si kujdesi ndaj femĳeve,
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pleqve e shtepise, dhe burrat perkundrazi te orientuar per te bere pune qe prodhojne
te ardhura dhe per karriere jane prezente edhe ne tekstet shkollore.
Ndaj i propozohet shkolles te hap nje refleksion te ri mbi kete endje te vetvetes grua
apo burre, e cila eshte nje pune e perditshme, por shpesh shkolla ben te kunderten.
Shkolla duhet ti ofroje gjithsecilit mjetet dhe mundesine per tu kuptuar, keshtu qe
cdo femer dhe cdo mashkull te mesoje te pranoje dhe te ndaje intimisht brishtesine
qe mbart. Shkolla eshte nje vend me maxhiorance gruan, por vete mesueset kane
veshtiresi te perballojne tema dhe detyra te nje pedagogjie gjinore; paralelisht
meshkujt kane ne shkolla pak modele te gjinise se tyre dhe jetojne shpesh me
mungesa te tilla dhe nuk eshte e rastesishme qe ne shkolle meshkujt kane rezultate
me te ulta.
3. Shembujt të pabarazisë – barazisë gjinore ne shkolla
Shembuj te pabarazise – barazises gjinore ne shkollat tone jane te shumta dhe marrja
e vendimeve nga mesuesit shpesh here eshte e veshtire. Rastet me te pergjithshme te
ketyre mosmarreveshje gjinore jane :
• Qe nga ulja ne banke e nxenesve ku vajzat dua me vajza.
• Dhenia e lejeve ku mesuesit jane me tolerante ndaj vajzave sesa ndaj djemve
• Ndarja nga shoqeria e nxenesve si (vajza apo djem) ku nuk kane te ardhuara
monetare nga pjesa tjeter e klases.
Por keto gjera nuk ndodhin vetem tek nxenesit por edhe ne stafet e mesuesve ku
mesueset vecojne njera tjetren ne nje menyre “me te kulturar”.
Pra, rastet e pabarazise gjinore jane te shumta dhe lindin shpesh gjate nje dite
shkollore. Po i kthehem tek ulja e nxenesve ne banke ku mesuesi bere nje ndarje ku
cdo vajze e uli me nje djale. Te nesermen vĳne ne shkolle prinderit te revoltuar sepse
zgjedhja qe kishte bere mesuesi sipas prinderve nuk ishte e drejte se vajza e tyre
ishte ulur me nje djale ku kishte veshtiresi per te mesuar dhe ai do ta shqetesonte
gjate ores mesimore. Ne keto kushte mesuesi vendosi qe ulja ne banke te behej me
short sepse ai i shpjegoj prinderve qe ulja djale – vajze eshte me e drejte sepse ne kete
menyre klasa do te ishte me produktive gjate nje ore mesimore.
Rasti tjeter eshte dhenia e lejeve perpara se te filloj nje ore mesimore ose gjate saj
ku nxenesit mund te kene nevoja te ndryshme shendetesore ku mesuesit jane me
te tolerant me vajzat. Mesuesja e historise shpesh i jepte leje vajzave dhe djemve
jo sepse mendonte qe djemte e kerkonin lejen thjeshte per te dal nga ora e saj. Ky
rast u be shqetesuesi per djemte e klases sa filluan te linin oren mesimore te saj dhe
mendonin qe mesuesja ben diskriminime me ata dhe kjo do te ndikonte edhe tek
nota perfundimtare.
Si perfundim, gjithmone do kete situatate te tilla por menyra me e mire per shmangien
e tyre duhet ti trajtome thjeshte si nxenes pa i dalluar djale apo vajze.
Referencat
Psikologjia shkollore.
www.unicef.org
Shembuj nga jeta.
Literature e huaj.
Informacion nga trajnimet.
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Mësimdhënia
Entela Marku
Abstrakt
Dihet qe shkolla është institucion i organizuar dhe i specializuar për mësimin dhe edukimin
e nxënësve, e cila ka disa funksione akademike, profesionale, shoqërore dhe qytetare në
shoqërinë demokratike. Institucioni arsimor kthehet në qendër ku merren njohuri, por edhe
vatër ku mësohet të jetohet në një shoqëri miqësie dhe solidariteti me rrezatim të kësaj fryme
edhe te nxënësit . Ajo punon në bazë të kurrikulës që shpreh politikën arsimore të shtetit
dhe miratohet nga qeveria. Atje zhvillohet njeë jetë e pasur sociale, kultorore e sportive. Tërë
organizimi i përgjithshëm i shkollës ka vlera të mëdha edukative, por mësimi dhe procesi
mësimor është fronti kryesor i edukimit për çdo nxënës, pavarësisht nga kategoria e shkollës.
Njohuritë e nxënësve u shërbejnë atyre si anëtarë të shoqërisë pluraliste, me aftësi për t’i
gjykuar vlerat në mënyrë të denjë për një shoqëri demokratike.

Hyrje
Mësimi është proces i organizuar, i planifikuar më qëllim që të realizohet përvetësimi
i diturive në fusha të caktuara. Është proces që mundëson krĳimin dhe përsosjen e
shkathtësive dhe shprehive të një individi. Në psikologjinë shkencore termi i mësimit
ka një kuptim më të gjerë sesa ai për të cilin mund të përdoret në jetën e përditshme.
Procesi i të mësuarit përmbledh të gjitha modifikimet relativisht të qëndrueshme të
sjelljeve dhe aktiviteteve psikologjike të cilat vĳnë si rezultat i përvojës.
Spektri studimor i procesit të të mësuarit varion nga psikofiziologjia tek
psikologjia kognitive. Bihejviorizmi e vë theksin në ndryshimin aktual të sjelljes,
ndërsa kognitivistet e vënë theksin në aftësinë për të manifestuar sjelljen. Mësimi
karakterizohet nga një ndryshim relativisht i përhershëm. Sjellja e individit
modifikohet dhe vazhdon ta ruajë karakterin e ndryshueshëm në të ardhmen.
Mësimi karakterizohet edhe nga aftësia për të manifestuar një sjellje të caktuar, për
të zbatuar atë që është mësuar. Zbatimi mendohet se është rezultat i kombinimit të
të mësuarit me motivimet.
Zhvillimi
Pra mesimi është një nga veçoritë që i dallon njerëzit nga çdo gjë tjetër. Ai është tipari
kryesor i zhvillimit të një njeriu qysh nga koha e fëmĳërisë. Mësimi ndoshta duket i
panevojshëm ndonjëherë por nevojitet në situatat ku e pret më së paku. Nuk thonin
keq më herët në kohrëa lufte se lufta bëhet me gjak e me pendë. Pra duhet të ketë
njerëz të zgjuar per çdo lëmi.
Dĳetarë të ndryshëm kanë thënë shumë fjalë për mësimin, si për shembull: “Mos
kërko vend të përshtatshëm për mësim! Dĳe se çdo skutë është vendi më i përshtatshëm i
mësimit”(B.Musai Mesimdhenia, 2000)
Do të kshilloja çdo kënd që të mësonte sa më herët dhe sa më parë sepse një fjalë e
urtë thotë: Punën e sotme mos e lë për nesër (se e nesërmja ka vështirësitë e veta).
Mësimdhënia është proces i orientuar drejt qëllimit, ka lidhje të ngushtë me
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përmbajtjen, është e orientuar drejt një grupi të veçantë njerëzish, është proces i
planifikuar, shfrytëzon disa strategji, shfrytëzon disa mjete, karakterizohet nga
funksioni i vazhdueshëm i procesit të vlerësimit, është kompleks marrëdhëniesh,
dhëniesh ose përcjellje e njohurive, organizim i veprimtarisë së nxënësve, dhe
mundësi realizimi të procesit të të nxënit. Mësimdhënia dhe të nxënit janë dy kahjet e
një procesi, i cili mundëson përvetësimin e programit mësimor nga nxënësit.(P. Karameta
Mesimdhenia … 2015) Kjo fushë është mjaft komplekse dhe delikate për t’u vëzhguar,
analizuar dhe vlerësuar.
Mësimdhënia është: “ veprimtari ndërpersonale, është akt i të dhënit mësim i
drejtuar nga mësuesi, i cili planifikon dhe organizon zhvillimin e procesit mësimor
dhe të të nxënit, që zhvillohet në proceset e: paraveprimit, bashkëveprimit me nxënës
dhe bashkëpunëtorë të tjerë në mësim dhe pasveprimit që ka për qëllim analizën
dhe vlerësimin e punës mësimore të zhvilluar. Mësimdhënia është ajo që lehtëson
procesin e të nxënit të nxënësve përmes realizimt të strategjive të llojllojshme e
të përshtatshme mësimore me forma, metoda, të cilat bëjnë që të ndërrohet roli i
nxënësit dhe i mësimdhënësit, ku nxënësi bëhet aktor kryesor (subjekt aktiv) e jo
spektator i thjeshtë. Realizimi i strategjive efikase (formave, metodave, teknikave)
mundëson alternativa të shumta në procesin e të nxënit dhe kjo bën që te nxënësit të
zhvillojë aftësitë organizative e menaxhuese, aftësi komunikative, nxit diversitetin
në të nxënit e nxënësve dhe kreativitetin e tyre.
Realizimi i strategjive efikase i jep kuptim rolit (menaxher) të mësimdhënësit në
procesin e të nxënit, krĳon baza të shëndosha për realizimin e të nxënit gjatë gjithë
jetës. Termi cilësi në arsim është i lidhur ngushtësisht me modelet bashkëkohore apo
metodat e teknikat e ndryshme që përdorin mësuesit gjatë procesit të mësimdhënies
për arritjen e objektivave mësimore. Mësimdhënia dhe të nxënit efektiv kërkojnë
përdorimin e metodave të përshtatshme pedagogjike dhe metodologjike.
Mësimdhënies tradicionale “me shkumës në dorë” i ka shkuar koha. Me këtë nuk
duhen mohuar meritat dhe avantazhet e kësaj metode në situata të veçanta, por
duhet theksuar rëndësia e madhe që ka për çdo mësimdhënës, inkurajimi i të nxënit
pjesëmarrës.
Ndërsa Kolbi (1984), vendos nxënësin në qendër të një përvojës e tĳ të të mësuarit.. Silcock
dhe Brundert (2001) përcaktuan mësimdhënien me në qendër nxënësin, si qasje ku mësuesi
është lehtësues dhe orientues i procesit të të nxënit kundrejt mësimdhënies ku
mësuesi ushtron kontroll në çdo drejtim për arritjen e objektivave mësimorë. Një nga
veprimtaritë më të zakonshme në klasë që është në fakt baza e gjithë veprimtarive të
të nxënit dhe edukimit është komunikimi midis mësuesve dhe nxënësve. Realizohet
në shumë forma gjatë gjithë kohës mësimore dhe përfshin direkt, ose indirekt të
gjithë nxënësit. Ajo synon përmirësimin e cilësisë së mësimdhënie
Perfundime
Module të rekomanduara janë teknikat e të pyeturit, që përfshihen në kontekstin
ndërveprues të mësimdhënies. Mësuesit duhet të jenë të hapur ndaj përfshirjes së
nxënësve në të gjitha hallkat e procesit mësimor. Mësuesi drejton dhe organizon,
ndërsa nxënësi gjithëpërfshihet. Mësuesi duhet të ndërthurë të mësuarit me tema
dhe projekte, që sigurojnë një aktivizim masiv të nxënësve. Nxënësve duhet t`u jepet
shansi që të përfshihen në punën me aparatet pedagogjike të teksteve shkollore. Kjo
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punë (përgjegjësi) i përqendron ata në mendime e studime dhe mësuesit i bën aktiv
për lartësimin e nivelit shkencor në lëndën e tyre.
Gjithashtu, nga mësuesit duhet të mbahet parasysh dhe nxitja e ndjenjës së vetëbesimit
tek nxënësit, gjë që është për t’u vlerësuar.
Referencat
B. Musai Mësimdhenia, 2004.
P. Karameta Mësimdhënia dhe mësimnxënia, 2015.
Pedagogjia grup autoresh, Shkoder, 2007.
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Rrugëtimi drejt Bashkimit të Italisë
Elisa Stajko
Anisa Tomori
Abstrakt
Ky material nuk pretendon të jetë një kapitull i plotë i historisë,ai vetëm ka për qëllim të ilustroj
mënyrën se si kombi italian luftojë për të arritur bashkimin e tĳ.Ngjarjet janë thjeshtuar,për ti
bërë më të përshtatshme dhe të kuptueshme për individët e huaj të cilët jo domosdoshmërisht
kanë njohuri të gjerë historike në lidhje me Italinë.
Fjalët kyçe: Bashkim,Revolucion,Luftë,Shtet,Mbretëri,Historik,Pavarësi.

Midis revolucionit francez dhe ndjenjës nacionaliste
Me ardhjen e trupave të Napoleonit në gadishullin italian filloi të përhapet në shtresat
gjithnjë e më të gjera të popullsisë një ndjenjë kombëtare,e cila ishte pranuar nga një
rreth i vogël intelektualësh,sidomos aristokratë të shkolluar dhe borgjezë.
Liberalët,bota inovative dhe vizioni i të cilëve i nxitur nga një besim i fortë në një
ekonomi industriale dhe i progresit,i shtyu revolucionarët e ndryshëm të gadishullit
të përpunonin dhe të zhvillonin një ide më të gjerë të shtetit duke shpresuar në
lindjen e një shteti siç kishte ndodhur tashmë në vende të tjera evropiane si Franca,
Spanja dhe Britania.
Në të njëjtën kohë një ndjeshmëri e re përshkon të gjithë Evropën duke vënë theksin
mbi unikalitetin e individëve të lirë:kjo ndjeshmëri rriti vlerën e popullit dhe atdheut.
Europa u trondit nga dridhjet e lirisë:flet për pavarësi italiane,greke,polake,belge,e
ndjekur nga ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur në kolonitë e mëdha në
Amerikën e Jugut.
Figura të mëdha letrare të tilla si Foscolo, Leopardi dhe Manzoni dhanë një kontribut
të konsiderueshëm duke vënë në dukje unitetit dhe pavarësinë italiane.Romantizmi,
griti popullin dhe lirinë,kontribuoi në përhapjen e idealeve nacionaliste që çuar më
pas në "Bashkimin e Gadishullit”.
Rivendosja e kufijve
Rivendosja e kufijve arrin kulmin në Kongresin e famshëm të Vjenës në vitin 1815,në
të cilin fuqitë e mëdha të tilla si Rusia,Prusia,Austria dhe Anglia u përpoqën të fshinin
ndryshimet e sjella nga Revolucioni Francez.Pas rivendosjes në Itali u rikthyen
përsëri pjesa më e madhe e mbretërive që ekzistonin para periudhës së Napoleonit.
Me Italinë u bashkua:Xhenova dhe Nica me Sardenjën që sëbashku me Piemonten
krĳuan shtetit e Savojës, ndërsa Lombardia,Veneto,Istria dhe Dalmatia u aneksuar
me Austrinë.Gjithashtu u rikrĳuan dukatët e Parmës dhe Modenës,shteti i
Vatikanit,ndërsa mbretëria e Napolit ju kthye Burbonëve.
Rilindja italiane
121

Rilindja ishte periudha e historisë italiane gjatë së cilës kombi italian arriti bashkimin
e tĳ kombëtar.Është e qartë se fjala Rilindje para së gjithash nga ana leksikore
nënkupton"një proçes të ringjalljes" së atdheut. Duke zgjeruar kuptimin , termi i
referohet një proçesi politik dhe kulturor që është i bazuar në idenë e një kombi
qëllimi i të cilit është ndërtimi i një shteti italian.
Sot termi Rilindje ka marrë një vlerë historike që afërsisht mbulon periudhën 18151870,edhe pse mendimet në lidhje me fillimin dhe fundin janë kontradiktore.
Poetë dhe shkrimtarë të shumtë italian kanë kontribuar me veprat e tyre për të nxitur
njerëzit të lirojnë veten e tyre nga sundimi i huaj,për të formuar një atdhe.
Në shekullin e kaluar, poeti Vittorio Alfieri ka shkruar këto rreshta "Për ty që një ditë
(kur të jetë) padyshim do të rilindësh,i virtytshëm,shpirtmadh,dhe i lirë".
Në mes të rilindjes Manzoni në tragjedinë e tĳ të famshme Adelchi,përshkruan
gjëndjen e nënshtrimit të popullit italian.
Goﬀredo Mameli na jep mendimet e tĳ në këngën italiane që do të ketë fatin të bëhet
himni kombëtar i Republikës Italiane në vitin 1946.
Disa figura të rëndësishme të Rilindjes italiane
Figurat kryesore të Rilindjes italiane janë të shumta:citojmë Giuseppe Mazzini,një
figurë e shquar e lëvizjes liberale republikane italiane dhe evropiane,Giuseppe
Garibaldi, republikan dhe socialist,për shumë të tjerë një luftëtar heroik i lirisë në
Evropë dhe Amerikën e Jugut,konti Camillo Benso di Cavour, një burrë shteti në
gjendje për të lëvizur në skenën evropiane për mbështetje,duke përfshirë edhe anën
financiare,për zgjerimin e Mbretërisë së Sardenjës,Vincenzo Gioberti i cili mbështeste
një liberalizim të krishterë,edhe pse nuk ishte dakord për bashkimin e Italisë në një
shtet të vetëm.
Por së bashku me këto personalitete ne nuk mund të harrojmë dëshmorët e Rilindjes,
njerëz që kanë humbur jetën e tyre në ndjekje të idealeve:rastin e vëllezërve
Bandiera,vëllezërit Dandolo, dëshmorët e Belfiores,Ciro Menotti dhe Carlo Pisacane
edhe shumë të tjerë që nuk duhet të harrohen.
Shoqëritë sekrete (Karbonarët) dhe Mazzini
Pas Kongresit të Vjenës,ndikimi francez në jetën politike italiane la shenjën e tĳ
nëpërmjet shkëmbimit të ideve dhe shpërndarjes së revistave letrare,lulëzuan në fakt
sallonet borgjeze,që nën pretekstin letrar,krĳuan klubin e vërtetë anglo-sakson,të
cilët dolën vullnetarë për të mbuluar shoqëritë sekrete.
Në këtë kuadër të mërguarit italian ndërmorën rrugën për të vendosur kontakte
me fuqitë e huaja të interesuara për zgjidhjen e problemit italian .Në Itali liberalët
drejtuan aksione te drejtëpërdrejta politike, me"mocionet",lëvizjet revolucionare dhe
veprime të fshehta.Një nga shoqëritë e para të fshehta ishte ajo e “Karbonarëve”
lindur në jug,ndoshta nga revolucionarët francezë,(në fakt statutet e tyre janë shpesh
përkthim letrar i fjalëpërfjalshëm nga francezët)i cili u shtri në shumë qytete italiane
në vitet njëzet dhe tridhjetë.Emri vjen nga fakti se revolucionarët fshiheshin gjatë
natës me mantele si ato të shitësit të qymyrit dhe përdornin fjalë kyçe të tregtisë së
qymyrit për të organizuar aksionet e tyre.
Kontrollet e policisë e bënin të vështirë punën e këtyre organizatave. Ka pasur shumë
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proçese,më i famshëm proçesi i kontit Federico Confalonieri,Silvio Pellico dhe Piero
Maroncelli.
Të gjitha këto organizata kanë qenë të prirura për një regjim më liberal,ose bërja e një
kushtetute, por mungonte disiplina dhe uniteti programatik mes tyre.Kjo mungesë
e koordinimit midis komplotistëve dhe indiferenca ose më mirë mos-përfshirja e
masave çoi në dështimin e tyre.
Një personalitet i shquar që ne e lidhim me Karbonarët është Giuseppe Mazzini
(1805 - 1872) ideolog i madh i bindur se ishte e nevojshme për të edukuar njerëzit
në mënyrë që të rebeloheshin kundër tiranisë dhe kundër kishës dhe pse jo duke
luftuar për pavarësinë e tyre. Ai mund të shihet si lideri i madh revolucionar në
Itali"mendimi dhe veprimi", sipas tĳ, është dashur të jenë të bashkuar. Ai u bë një
anëtar i Karbonarëve në vitin 1830,por në vitin 1831 iku në Marsejë, ku ai themeloi
Italinë e re, një tjetër shoqëri sekrete që duhet të edukonte njerëzit për të bërë një
kryengritje të përgjithshme e cila të krĳonte një Itali të pavarur dhe të bashkuar.
Në vitin 1834 shoqëria do të quhet Evropa e re,me një ide të Konfederatës Evropiane
që do të ishte në krahun e federatës së sapolindur të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.Mazzini vendosi të organizojë mocionet e para në terrenin e Savojës, por u
zbulua përpara se të fillonin dhe dështuan. Megjithatë mbreti Karlo Alberto i Savojës
e kishte frikën e reagimeve kërcënuese ndaj monarkisë dhe krĳojë një Kushtetutë,e
njohur si Statuti Albertin.
Revolucioni i 1848 dhe Lufta e Parë e Pavarësisë
Pas fushatave të Napoleonit,forcat kombëtare dhe nacionaliste mbështetur nga
Savoja,i cili e pa këtë si një mundësi për të zgjeruar mbretërinë e tĳ të Sardenjës,çoi
në një sërë luftërash për pavarësi kundër Perandorisë Austro-Hungareze.
Në vitin 1848 ata filluan të kryenin kryengritje të ndryshme në vendet e nënshtruara
Austro-Hungareze, sidomos në Venecia dhe Milano (të famshme ishin pesë ditët e
Milanos 18 deri 22 mars 1848) betejë në të cilën morën pjesë edhe qytetarë të Milanos.
Këto pesë ditë përfunduan më 22 mars me fitoren e popullatës lokale dhe braktisjen
e qytetit nga marshalli austriak Radetzky.
Këto incidente nuk ishin të izoluara,por të lidhura me ato në Evropë dhe llojin e ri
revolucionar të trazirave që shpërthyen në të njëjtin vit në Paris ,në Gjermani dhe në
Vjenë.
Në të njëjtën mënyrë si pesë ditët e Milanos do të vĳnë dhjetë ditët e Breshës,ku
kryengritësit rezistuan kundër austriakëve pesë ditë më shumë se sa në qytetin e
Milanos.
Duke pasur parasysh suksesin e arritur nga këto dy qytete(Milan dhe Venecia) Karlo
Alberto i Savojës vendosi të hynte në veprim më 23 mars 1848 duke filluar Luftën e
parë të pavarësisë italiane.
Përveç Mbretit të Sardenjës morrën pjesë në luftë, shtete të tjera italiane,si shteti i
Kishës,Dukati i Madh i Toskanës dhe Mbretëria e Dy Sicilive,të cilët dhanë njerëz
për luftën. Fillimi i konfliktit ishte në favor të shteteve italiane, me disa fitore. Por
më vonë papa tërhoqi trupat e tĳ nga konflikti, nga frika e një kryengritje fetare
austriake që mund të shkaktonte një përçarje.Ky veprim u pasua nga Mbreti i Dy
Siçilive Ferdinandi II.
I humbur,mbreti nënshkroi armëpushimin dhe abdikoj në favor të djalit të tĳ Vittorio
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Emanuele II dhe u largua në Portugali, ku dhe vdiq në mërgim.
Lufta e Parë e Pavarësisë përfundoi me fitoren austriake dhe Savoja nuk ishte në
gjendje për të zgjeruar zotërimet e saj në një përpjekje për të ribashkuar gadishullin.
Interesante të theksohet se edhe sot në përdorimin e gjuhës së folur italiane përdoret
shprehja "po ndodh një 48"dhe pikërisht ka kuptimin e konfuzionit, trazirave ose
zhurmave.
Dekada e Cavourit dhe Lufta e Dytë e Pavarësisë
Në fillim të shekullit të tetëmbëdhjetë i vetmi shtet italian që u lidh me logjikën
industriale që vinte nga Evropa është ai i Savojës,i lidhur me Francën nga historia,
ekonomia si dhe afërsia gjeografike, i qeverisur nga mbreti Karlo Alberto i cili kishte
ide liberale dhe kishte krĳuar një Kushtetutë.
Më vonë,me ardhjen e Mbretit të ri del në skenën politike italiane Camillo Benso di
Cavour me origjinë nga Piemonte.Ai ishte një burrë shteti largpamës në gjendje për
të lëvizur në skenën evropiane e për të marrë mbështetje financiare për zgjerimin
e Mbretërisë së Sardenjës. Aristokrat, pronar tokash,por edhe një biznesmen dhe
gazetar, ishte redaktor i një reviste të quajtur Rilindja.
Ai hyri në politikë në vitin 1847 dhe u bë ministër në 1850 duke zbatuar një numër
reformash ekonomike,në mënyrë për ta bërë shtetin e Sardenjës më modern.Ai krĳoj
hekurudhat,duke zgjeruar portin e Genovës,dhe nxitur lindjen e industrisë deri tani
joekzistente në vend.Formimi i tĳ kulturor natyrshëm e çoi atë për të kërkuar një
mirëkuptim me Francën.
Në 1855 Mbretëria e Sardenjës mori pjesë në Luftën e Krimesë duke e lejuar atë që të
ishte e pranishme në Kongresin e Parisit ku krĳuan simpati mes britanikëve,francezëve
dhe prusianëve.
Napoleoni III bëri një marrëveshje sekrete me Cavour në Plombières, me të cilin
francezët do të mbështesnin Savojën në rast të një sulmi austriak me kusht që të ishin
austriakët të parët që sulmonin.
Cavour mori një qëndrim provokues ndaj austriakëve duke arritur një mënyrë që të
deklaronte luftë duke filluar Luftën e Dytë të Pavarësisë (1859).
Austriakët pushtuan Piemonten,Lombardin dhe Veneton: në fillim pati fitore
franko-italiane,dhe pas kasaphanës që ndodhi në Betejën e famshme të Solferinos
(Beteja më e përgjakshme e Waterloo) ku humbën jetën e tyre më shumë se 200.000
njerëz Napoleoni III në kundërshtim me marrëveshjen e Plombières (e cila përfshinte
pushtimin e Venetos, si dhe Lombardisë)nënshkroi armëpushimin e famshëm të
Villafranca në të cilën Napoleoni III dhe Francis Joseph, perandori austriak, ranë
dakord që në fund të Luftës së Dytë së Pavarësisë:Lombardia ti lihej Francës që do tja
linte Piemontes,Veneto do ti lihej Austrisë së bashku me Lombardinë.
Ky armëpushim çoi në dorëheqjen e ministrit Cavour.Si kompensim Francës,për
ndihmën ushtarake dhe politike Savoja i dha Napoleonit Nisën dhe Dukatin e
Savojës zona të cilat kufizohen me Piemonten dhe Zvicrën.
Në vitin 1859,Mbretëria e Sardenjës përfshinte territoret e rajoneve të sotme të Vale
d’Aosta,Piemontes,Sardenësj,Lombardisë,Emilia Romanjës,Liguria dhe Toskana
dhe aneksimin e fundit të dukatit të Modenas dhe Parmas.
Në Torino,pas një periudhe të shkurtër,Vittorio Emanuele dhe vetë Cavour u bënë të
vetëdĳshëm për përparësitë e mëdha politike fituar me humbjen e Austrisë,dhe pas
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aneksimit të dukatit të mësipërm në vitin 1860 me ndihmën e Garibaldit rifilloi lufta
për bashkimin e Italisë duke mos mbetur të pandjeshëm,siç ka thënë vetë Vittorio
Emanuele "britma e dhimbjes nga shumë pjesë të Italisë rritet".
Garibaldi dhe ekspedita e të 1000 -ve
Garibaldit është sigurisht në të gjithë botën personazhi më i njohur i Rilindjes,në
Itali nuk ka një qytet që nuk ka një rrugë apo një shesh me emrin e tĳ,është heroi i
vegjëlve,i të rriturve,të moshuarve.
Bëmat e tĳ ngjasojnë më shumë me atë të një lideri aventurier,dhe shpesh ngatërrohet
me legjendën.Republikan dhe socialist,për shumë persona ai konsiderohet si një
luftëtar heroik dhe luftëtar i lirisë në Evropë dhe Amerikën e Jugut.
Pas eksperiencës jashtë vendit në Uruguaj,ku ai qe kryetar revolucionar Garibaldi u
kthye në Itali,ku ai gëzonte një prestigj të caktuar si një udhëheqës dhe nuk e kishte
të vështirë për të mbledhur një mĳë vullnetarë.
Në fillim të majit të 1860 niset nga Kuarto(Liguria) në drejtim të Siçilisë.Kjo ekspeditë
për cilësitë e tĳ të jashtëzakonshme menjëherë u bë një legjendë,për herë të parë u
arrit mbështetja e masave për bashkimin italian dhe ngjarja është padyshim momenti
më heroik i Rilindjes italiane.
Ekspedita u formua nga pak më shumë se një mĳë vullnetarë që vinin kryesisht
nga rajonet veriore,të cilët i përkisnin klasës së mesme që nga artizanët deri te
punëtorët,duke filluar edhe mbështetjen e masave fshatare siçiliane, atëherë në
revoltë kundër qeverisë Bourbon dhe të sigurt në premtimet e bëra për dëmshpërblim
nga Garibaldi.
Vullnetarët nuk e flasnin gjuhën siçiliane,nuk kishin trajnime ushtarake dhe mjetet e
duhura por arritën të ngrinin në revoltë siçilianët.Nga Siçilia, ishte relativisht e lehtë
për të pushtuar rajone të tjera jugore.
Pas rebelimit të fshatarëve siçilian të pakënaqur me reformat,dhe shqetësimet e
Cavour që kishte frikën e një marshimi në Romë nga Garibaldi që do të kishte kërkuar
ndërhyrjen e francezëve,u ra dakord për t'i dhënë fund ekspeditën e 1000-ve.
U kundërshtua fort nga Mazzini, mbledhja e famshme në Teano,midis Vittorio
Emanuele II dhe Garibaldit.
U aneksuan territoret e dy Siçilive,Mbretërisë se Savojës dhe Garibaldi u tërhoq
përkohësisht nga politika.
Në Evropë u krĳua një simpati për këtë arritje,sepse më në fund solli realizimin e një
ideje romantike të një shteti kombëtar e të lirë në Itali.
Mbretëria e Italisë
Historia e Italisë është e lidhur pazgjidhshmërisht me historinë e Shtetit që e bashkojë
nën një udhëheqje të vetme (Mbretëria e Sardenjës).Ajo u dekretua në letër nga Papa
Bonifacio VIII në 1297,nën emrin Mbretëria e Sardenjës dhe Korsikës për të zgjidhur
krizën politike dhe diplomatike midis Kurorës së Aragonit dhe Dukatit të Anxhios.
Pasi i përkiste më parë kurorës së Spanjës dhe Austrisë mbretëria ju dha në vitin 1720
Vittorio II të Savojës sovrani i 17.
Mbretëria aktuale e Italisë ka lindur në këtë mënyrë pas rezultatit të Luftës së Dytë
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të Pavarësisë.
Parlamenti u mblodh në shkurt të 1861 dhe shpallja e Mbretërisë së Italisë u mbajt
më 17 mars, 1861.Vittorio Emanuele II ishte i pari mbret i Italisë (1861-1878).
Mbretëria e re e mbajti statutin Albertin,i cili do të mbetej në fuqi deri më 1946.
Institucionalisht dhe ligjërisht,Mbretëria e Italisë mori formë si një zgjerim i
Mbretërisë së Sardenjës.
Disa probleme të Mbretërisë së Re
Shteti i sapo krĳuar,në formën e monarkisë kushtetuese,e gjeti veten që në fillimet
e tĳ,duke u përpjekur të zgjidhte problemet e standardizimit të ligjeve,të mungesës
së burimeve parësore për shkak të arkave të shtetit bosh pas luftës,të një monedhe
të vetme për të gjithë gadishullin dhe në çështjet e përgjithshme të menaxhimit të
tokave të fituara papritur.
Këtyre problemeve,ju shtuan analfabetizmi dhe varfëria e madhe si dhe mungesa e
infrastrukturës.
Një pikë tjetër e dobët ishte armiqësia e kishës katolike dhe e klerit kundër shtetit të
ri që do të forcohej pas 1870.
Mungonin në këtë mbretëri Veneto,Friuli,Venecia Xhiulia,Trentino dhe Lacio.
Problem ishte çështja e kryeqytetit,i cili ishte Torino si seli e monarkisë së Savojës,por
që nga takimi i parë i parlamentit mendohej të ishte Roma.
Duhej të unifikohej administrata dhe Kodi Civil, dhe në vitin 1867 ishte e nevojshme
një monedhë të vetme, lireta.
Ndër të tjera Italia kishte një ekonomi të bazuar në bujqësi e cila nuk lejonte që
ajo të kishte likuiditet të konsiderueshëm për të investuar në industrializimin dhe
progresin ekonomik që po ndodhte në të njëjtën kohë në Angli,Francë dhe Gjermani.
Këto dobësi politike dhe ekonomike të krĳuara nga diferencat e mëdhaja
ekonomike,sociale dhe kulturore të trashëguara nga e kaluara e çoi vendin në
përballjen me fenomenin e banditizmit që u ndez në Itali për më shumë se një dekadë.
Ky term,dhe duke marrë parasysh këtë periudhë të veçantë historike do të thotë
kryengritje popullore që ndodhi në jug,si rezultat i aneksimit të Mbretërisë së Dy
Siçilive në Mbretërinë e Sardenjës.
Me mbështetjen e Burbonëve në mërgim dhe shtetit të Papës,rebelimi u drejtua
kryesisht nga jugorët dhe ish-ushtarakët Bourbon,të cilit të drejtuar nga problemet
e ndryshme ekonomike dhe sociale ishin kundër politikës së qeverisë së re italiane.
Pjesa më e madhe e ushtrisë së porsalindur ishte angazhuar në një goditje të
pamëshirshme që për disa ka qenë e trajtuar si një luftë e vërtetë civile.Duke u
shtypur kjo dukuri jugu u braktis,me rajone me shumë pak rrugë,hekurudha e larg
nga industrializimi që përfshinte Evropën.
Në vitet 80 në Italinë jugore dhe disa rajone të Veriut (Veneto) kishte valë të forta të
migrimit sidomos në Amerikë.
Armiqësia e kishës katolike dhe klerit kundër shtetit të ri sigurisht që nuk e favorizuan
rrugën e bashkimit.
”Bashkimi” ishte në letër, por siç pohonte Massimo D'Azeglio "duhet të bëheshin
italianët."
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Lufta e Tretë e Pavarësisë dhe marrja e Romës
Bashkimi mori një hap të mëtejshëm përpara me Luftën e Tretë të Pavarësisë për
të fituar Veneton dhe Friulin.Në 1866 Mbretëria e Italisë i shpalli luftë Austrisë në
aleancë me Prusinë,dhe kështu filloi luftën e tretë të pavarësisë.
Lufta e Tretë çoi në aneksimin e Venetos dhe Friulit,ende mungonte Lacio,Trentino
dhe Venecia Xhiulia.Mungesa e Lacios, por sidomos e Romës,e cila ishte e destinuar
të ishte kryeqyteti i mbretërisë së re ishte një problem i vërtetë.
Dy herë Giuseppe Garibaldi u përpoq ta pushtonte me vullnetarët e tĳ,në vitin 1862
dhe 1867,dhe u ndal në rastin e parë nga trupat italiane, në të dytin nga ushtria
franceze.
Mbreti Vittorio Emanuele II i kishte propozuar Papa Piu IX një kompromis:dorëzimin
paqësor të sovranitetit të Romës në këmbim të pavarësisë shpirtërore të Selisë
së Shenjtë.Por Papa nuk do të pranonte:20shtator 1870 ushtria italiane,duke u
mbështetur në mos-ndërhyrjen e francezëve(Napoleoni III u mund dhe u kap në
Sedan),të udhëhequr nga gjeneral Raﬀaele Cadorna,hyri në territorin e kishës
përmes shkeljes së Porta Pia dhe përfundimisht pushtoi Romën. Papa u mbyll në
Vatikan dhe hapi "çështjen Romake",që do të përfundonte vetëm në vitin 1929 me
"Paktet Lateranensi",në të cilën zhvillohet pajtimi mes kishës dhe shtetit italian.
Zhvendosja e kryeqytetit ndodhi në muajin shkurt 1871.
Italia do të merrte formën e tanishme vetëm pas Luftës së Parë Botërore,ku Trentino
dhe Venecia Xhulia do tju bashkangjisnin asaj.
Përvoja e Luftës së Dytë Botërore dhe sidomos rezistenca do të forconte ndjenjën e
bashkimit kombëtar.
Duhet pranuar se vendimtar ka qenë roli i televizionit për bashkimin e Italisë,gjuha
ka qenë në gjendje të përfshĳ njerëzit,atje ku betejat dhe ngjarjet historike kishin
dështuar.
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Qëllimet, synimet dhe objektivat në nje kurrikul lëndore (Fizika)
Ardit Prifti
Abstrakt
Kurrikula, në kuptimin e gjerë, është faktori më i rëndësishëm i procesit të arsimimit. Ajo
përcakton se çfarë duhet të dinë dhe çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit, cilat vlera
duhen kultivuar tek ata, si duhet të aftësohen për bashkëjetesë dhe tolerancë, si mund të japin
ndihmesën e tyre në mënyrë aktive për mirëqenie shoqërore dhe vetjake. Si e tillë, kurrikula
është themeli mbi të cilin ngrihet procesi i arsimimit, si dhe thelbi i çdo procesi reformimi
tërësor apo të pjesshëm të arsimit.
Kurrikula përcakton se çfarë nxënësit duhet të dinë dhe të jenë të aftë të bëjnë, si angazhohen
ndaj përmbajtjes, si është të mësuarit e tyre, si matet ai (vlerësimi) dhe si është organizuar
sistemi arsimor (konteksti). Të gjitha këto hapësira i adresohen procesit të zhvillimit të
kurrikulës së një vendi, rajoni apo shkolle.Kurrikula mund te shqyrtohet ne lidhje me lenden
(fizika, anglisht, kimi, biologji, etj) ose permbajtjen (menyren se si organizojne dhe si e
pervetesojne informacionin).
Fjalët kyce : Kurrikul, Qëllimi, Synimi, Objektivat.

Hyrje
Zhvillimi dje reformimi i kurrikulës së arsimit parauniversitar në vendin tonë
bazohet në një sërë dokumentesh thelbësore, të cilat pasqyrojnë politikat dhe
strategjitë arsmiore për të ardhmen. Ndër to, korniza kurrikulare, përcakton të
gjithë parametrat e neovjshëm për të garantuar zhvillimin e një reforme kurrkulare
tërësore e cilësore
Korniza kurrikulare përmbledh në vetvete argumentimin e nevojave për ndryshime
kurrikulare, parimet e përgjithshme mbi të cilat mbështetet kurrikula dhe reformimi
i saj, synimet e përgjithshme të kurrikulës, fushat kurrikulare dhe objektivat e tyre
të përgjithshëm, drejtimet ndërkurrikulare, parimet e mësimdhënies dhe të nxënit
efektiv, si dhe ato të vlerësimit.
Kurrikula u përgjigjet ndryshimeve shoqërore e ekonomike. Ajo ripërtërihet në bazë
të ndryshimeve sipas ligjeve të brendshme të zhvillimit të saj.
Ndryshimet që ndodhim vazhdimisht në fusha të ndryshme të veprimtarisë
shoqërore, të ndërlidhura me ato që ndodhin në nivel rajonal dhe global, të paea
në kontekstin shkollor, kushtëzojnë drejtimet, përmbajtjen, ritmet, thellësinë dhe
gjerësinë e zhvillimeve arsimore dhe veçanërisht të ndryshimeve kurrikulare.
1. Qëllimet e kurrikulës lëndore
Kurrikula e fizikës së gjimnazit ka për mision të kontribuojë në përgatitjen e të gjithë
nxënësve për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për ta përdorur fizikën në vendimmarrje
që ndihmojnë në zhvillimin e tyre si individ dhe të komunitetit në nivel lokal,
kombëtar e ndërkombëtar.
Të kuptuarit e fizikës bën të mundur debatin dhe shkëmbimin e mendimeve
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ndërmjet nxënësve. Fizika nuk është vetëm një vëllim njohurish, por edhe një
rrugë e njohjes. Ajo u mundëson të gjithë nxënësve hetimin shkencor, të menduarit
problemzgjidhës, krĳues dhe kritik. Këto veprimtari kërkojnë aftësi të veçanta dhe
shprehi të të menduarit, si: saktësi, disiplinë dhe integritet në zbatimin e parimeve
shkencore, të cilat janë marrë parasysh nga hartuesit e kurrikulës së fizikës.
Në formimin e aftësive të nxënësve për jetën ndihmojnë zgjidhja në mënyrë
krĳuese e problemeve, të eksperimentuarit, të punuarit në grup, përdorimi efektiv
i teknologjisë dhe vlerësimi i të nxënit gjatë gjithë jetës. E rëndësishme është që
nxënësit ta konsiderojnë fizikën në kontekst më të gjerë dhe ta mësojnë atë të lidhur
me shkencat e tjera, teknologjinë dhe botën jashtë shkollës.
Nga qëllimet kuptohet që lënda e fizikës e aftëson nxënësit edhe në veprimtaritë e
ndryshme gjatë gjithë jetës.
2. Synimet e kurrikulës lëndore
Kurrikula e fizikës së gjimnazit synon: Të zhvillojë formimin e nxënësve në fushën
e fizikës, me qëllim që ata të jenë të aftë të përmirësojnë jetën e tyre; të kuptojnë
dhe të zbatojnë proceset, mënyrat e të menduarit dhe qëndrimet e sjelljet, ndërsa
hulumtojnë natyrën; të kuptojnë dhe të zbatojnë njohuritë në jetën e përditshme,
duke ndjerë kënaqësi; të kenë një formim të përgjithshëm në fizikë, pavarësisht faktit
se do të ndjekin apo jo studimet e mëtejshme në fizikë.
Nga synimet kuptohet që ata do të marrin një informacion të përgjithshëm rreth
lëndës së fizikës dhe kurrikula e saj synon që nxënësit do të jenë në gjendje të
kuptojnë dhe zbatojnë njohuritë në jetën e përditshme.
3. Objektivat e kurrikulës lëndore
Objektivi përcakton se çfarë duhet të arrĳë nxënësi gjatë një cikli shkollimi, një viti,
një semistri, një kapitulli apo një teme.
Hartimi i objektivave: Realizohen mbi bazën e standardeve, veçorisë së lëndës,
nxënësve,
Çfarë duhet të arrĳë nxënësi, në fund të…
Duhet (standardi), pikënisja e mundëshme dhe pikëmbritja e domosdoshme
Objektivat:
o
Drejtojnë planifikimin e mësimit
o
Synojnë të realizohet përparimi i nxënësit
o
Nxënësit e dinë dhe motivohen
o
Lehtësojnë ndërveprimin mësues-nxënës-prindër
Ndarja e objektivave :
o
Objektivat e përgjithëshme të kursit (të lëndës), të kapitujve,
o
Objektiva të veçanta të një mësimi, sipas veçorisë së lëndës
o
Objektivat në fushën e njohjes (sipas taksonomisë së Blumit)
o
Objektiva në fushën afektive
o
Objektiva në fushën psikomotore
Një objektiv lëndor është një fjali dëftore, e cila përgjithësisht përbëhet nga katër
pjesë:
o
“Adresa”
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o
Detyra
o
Mënyra
o
Kushti
Një objektiv specifik fillon me “adresën”.
o
Te adresa tregojmë për cilën pjesë të lëndës po bëjmë fjalë.
o
P.sh, Në fund të orës mësimore me temë …nxënësi duhet të (jetë në gjendje)
të ...
Objektivat specifik formulohen në përvĳim të objektivave të përgjithshme, duke i
detajuar/zbërthyer ato (O.Përgjithshëm) në aspekte konkrete.
Objektivat e përgjithshëm përcaktohen nga specialistët e kurrikulës, kur ndërtojnë
programet lëndore, mbi bazën e filozofisë arsimore nga e cila orientohet një shkollë
dhe synimeve të përgjithëshme .
Objektivat specifik hartohen nga mësuesi, sipas programeve lëndore, që janë të
ndryshme.
Ato mund të emërtohen edhe si objektiva të sjelljes/performancës apo të veprimit.
Kjo në përshtatje me natyrën e tyre, sepse ato realizohen nëpërmjet veprime konkrete
të detajuara të nxënësve.
Objektivat specifik zbatohen në fushën e:
• Njohurive. Në përshtatje me njohjen e parimeve, koncepteve, ideve, përkufizimeve,
ligjeve, etj.
• Afektive: të pranimit, qëndrimit, organizmit, vlerësimit, etj.
• Krĳimit të aftësive, shprehive, që është edhe një fushë më e vështirë.
• Pra si përfundim të tri komponentet (qëllimi, synimi, objektibi) janë kryesore në
hartimin e një kurrikule lëndore që të jetë e dobishme për ecurinë e nxënësit
gjatë shkollimit të tĳ.
Referenca
[1] www.izha.edu.al
[2] Kurrikulla e gjimnazit lenda Fizike.
[3] Leksionet e Kurrikules nga R.Gjedia.
[4] Informacione nga trajnimet.
[5] Literature e huaj.
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Përdorimi i vëzhgimit, përvojës, analogjisë induksionit e deduksionit në
temën “Vargjet numerike” në shkollën e mesme
Msc. Evis Sulanjaku

Abstrakt
Ne mësuesit e matematikës e kemi detyre parësore, formimin e koncepteve matematike tek
nxënësit, transmetimin e njohurive të grumbulluara në shekuj nga njerëzimi e përvetësimin
e tyre nga nxënësit. Që ky formim të jetë sa më i qëndrueshëm e i plotë, ne duhet të ndjekim
me seriozitet rrugën e formimit të tyre.
Ku e kanë burimin, si perceptohen, vëzhgohen , se si nga analogjia abstragojnë e si
përgjithësohen. Se si gjatë punës ndeshim raste që e përforcojnë përgjithësimin e forcojnë
besimin për to. Dhe së fundmi: si duhen zbatuar njohuritë e formuara në rastet konkrete,
deri ku është hapësira e zbatimit të tyre, deri në cfar mase ato ruajnë vërtetësinë e gjykimit e
zbatimit të tyre.
Në programet e tekstet e reja që po përdoren në ciklin e ulët, ciklin e larte e në shkollën e
mesme, i është dhënë prioritet idesë se: rruga e njohjes së realitetit është: perceptimi-vëzhgimianalogjia-abstragimi e përgjithësimi intuitiv e induksioini i thjeshtë.
Prandaj në këtë temë do shprehim disa mendime modeste metodike në mësimdhënien e
matematikës vecanërisht në kapitullin “Vargjet numerike” të klasës 11.

Hyrje
Tekstet e reja të matematikës që konkretizojnë progrmain aktual të
matematikës kanë ndryshuar. Më shumë vëmendje ka aspekti aplikativ
e zbatues. Por kjo arrihet kur nxënësi ka një formim të mirë matematik.
Ka koncepte të plota e të formuara mirë. Ka aftësi të mirë aplikative,
shpreh kompetencë në zgjidhjen e situatave problemore. Në aspektin
metodik në themel të saj është ideja “zbulo duke punuar”. Nga praktika
me induksion në TEORI dhe nga teoria me deduksion në praktikë në
zgjidhjen e problemeve konkrete praktike.
1. Trajtimi i kapitullit “Vargu numerik”
Rruga e përpunimit dhe nxjerrjes së fakteve janë të shumta. Matematika
është e trajtuar si formë e njohjes, ku burimi njohurive merret e perceptohet
nga veprimtaritë e nxënësve. Ato përgjithësohen nëpërmjet analogjive,
e përgjithësohen si dĳe e plotë dhe njohje e thellë e realitetit nëpërmjet
arsyetimit logjik.
Organizimi i trajtimit të materialit empirik realizohet në etapa të ndryshme.
a)
Kur nxënësi nuk zotëron një aparat matematikë, shtrohet detyrë e
përvetësimit të këtĳ aparati nga situata konkrete, i zbulimit të ligjshmërisë
matematike që pasqyron vetitë e materialit.
P.SH: Jepen vargjet 1) 2, 4, 6, 8….. 2) 10, 7, 4, 1…… Zbuloni çfarë kanë të
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përbashkët ato? (që diferenca midis dy kufizave është konstante)
Vargjet janë formuar nga i njëjti ligj “Shto numrin”
b)
Kur nxënësi zotëron aparatin matematik të nevojshëm dhe qëllimi
i organizimit empiric është zbatimi i koncepteve e njohurive matematike
në situata konkrete për zgjidhjen e problemave të shtruara.
P.SH: Plotëso kufizat bosh: 3, 6, 9, 12,___,___..... Gjeni kufizën e 50-të të tĳ.
2. Vëzhgimi, Përvoja
Vëzhgimi e përvoja janë metoda që përdoren gjerësisht në shkenca,
vecanërisht në matematikë. Me gjithëse ajo nuk është shkenca
eksperimentale, dhe deduksionet e saj nuk mund të verifikohen nga
eksperimente. Por arsyetimi logjik i saj vjen nga përfundimet e veprimeve
matematike. Dihet se jo në çdo etapë nxënësi ndjen nevojën dhe kupton
vërtetimin e pohimeve. Kështu, në ushtrimin: plotëso kufizat bosh: 2, 6,
18,___,___, (U2 fq 191 Mat 11). Nxënësit nuk i quhet e nevojshme që të
vërtetohet se cdo kufizë gjendet me ligjin “shumëzo me 3”, por e quan atë
mirëfilli të vërtetë. Dhe ne mësuesit këtë duhet ta përdorim brenda kufijve
të caktuar (Në fillim: zbulo pastaj vepro)
Duke patur parasysh se matematika lind e zhvillohet mbi bazën e një
materiali faktik formash e madhësish reale, themi që ky vëzhgim është i
domosdoshëm:
Dëshiroj të theksoj se: konceptet matematike, janë abstragime të ndryshme të
realitetit objektiv si, numri, llojet e formave (trekëndëshi, katrori etj) bashkësia,
funksioni etj. Por këto tashmë janë bërë vetë “realitete” më vete dhe trajtohen
si objekt më vete për metodat e studimit në matematikë. (Kështu p.sh numri
3 është karakteristikë e përbashkët e bashkësive me 3 elemente)
Trekëndëshi nuk është objekt konkret, por çdo shumkëndësh me tre kënde.
Mbledhje nuk është objekt konkret, por realizon, që çifton dy elemente
me një të tretë, ekuacioni është concept i përgjithshëm në barazim me
ndryshore që duhet gjetur vlera e tyre, etj.
Me fjalë të tjera matematika studjon botën nga një pikpamje e veçantë.
Objekti i saj i studimit është abstragimi nga realiteti i formave dhe raportet
sasiore të saj.
Kjo gjë është marrë parasysh në tekstet e reja të matematikës të arsimit
9-vjecar e të mesëm ku nje vend kryesor e zë metoda induktive empirike.
Kështu nëpërmjet veprimeve praktike kërkohen modelimi i vargjeve: 1, 4,
7, 10 (me ligjin “shto 3”)) .

(Mat 11, fq 193)
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Në tekstet e reja që kemi, është hequr dorë nga vërtetimet rigoroze të
njohurive matematike dhe është futur koncepti i aksiomave psikologjike,
ose i vërtetimeve intuitive.
Esenca qëndron në heqjen dorë nga disa parime bazë të ndërtimit të një
sistemi aksiomatik, duke future si aksioma edhe një numër teoremash,
vërtetësia e të cilave vërtetohet lehtë.
Në këto raste është e qartë dhe strategjia dhe qëllimi i vëzhgimit dhe
krĳimit të përvojës matematike. Kështu shumë veti gjeometrike të figurave,
mjafton ti dish, e mjafton për më tej, po kështu, të kesh përfytyrimin e
vargut si “njëri pas tjetrit” mjafton, duke hequr dorë nga trajtimi rigoroz
si pasqyrim i N në R.
P.SH: Jepet vargu kuadratik si rezultate të një funksioni kuadratik (trinom i
fuqisë së dytë) dhe zbulimi i tĳ rekomandohet se pas veprimeve vëshguese,
diferencat e rendit të dytë
konstante. Si:
y të kufizave të tĳ
ĳ të jenë
j

Po kështu kur jepet kuptimi i progresionit aritmetik, fillimisht nxënësit
futen në vëzhgime. Tregoni se ç`kanë të përbashkët vargjet: 5, 8, 11, 14,
17,… dhe 20, 13, 6, -1, -8,….
Pas vëzhgimeve: U kërkohet cili është rregulli (shto një numër constant a).
Pas disa vëzhgimeve e krĳimit të përvojës së formimit të vargjeve, jepet
(ose kërkohet) përkufizimi i saktë i progresionit aritmetik si varg ku: (
) (Mat 11 fq 186)
Shënim: Pra përkufizimi i progresionit jepet pasi nxënësi fiton një
eksperiencë vargjesh të tillë. “Progresion aritmetik quhet çdo varg që
diferenca e çdo kufize me paraardhësen e saj është numër constant
që quhet diferencë e progresionit”
Tani, progresioni aritmetik, bëhet objekt më vete studimi. Kështu, ai është
i “dhënë” kur njihet kufiza e pare
dhe diferenca
. Për të mund të
diskutohet gjenden cilësi të reja si kur është rritës e kur zbritës etj.
Po kështu në ciklin e lartë duam që nxënësit të zbulojnë vetë faktin që
shuma e këndeve të një trekëndëshi është 1800.
Kjo me veprimatari praktike, ose duke matur me raportor, ose duke i prerë
e duke i bashkuar. Këtu, kuptohet rigoroziteti nuk ekziston nga gabimet
në matje, por rezultati pranohet intuitivisht. Ky pohim bazë zbatohet
gjerësisht në problema e nuk vërtetohet, ndonëse shumë e thjeshtë.
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Në matematikën 11 (fq 186) jepet progresioni aritmetik. Fillon me shembuj,
zbulohet vetia “shto konstante” dhe thuhet se është varg linear. Por nuk
vërtetohet se çdo varg linear
është progresion aritmetik se:
(konstante =a). Për mendimin tim,
metoda që përdor teksti për gjetjen e kufizës së “n-të” është jo efiçente. Kjo
sipër progresionin aritmetik po ashtu në vargjet kuadratikë e për progress
ion gjeometrik.
Mendoj që duhet t`ua vërtetojmë këtë gjë pasi është e thjeshtë për nxënësit.
do ishte mirë ta trajtonim si ka qenë më parë,
Gjetja e kufizës së “n-të”
pasi bazohet thellë në ligjin “shto a” si:

3. Përgjithësimi dhe abstraksioni
Këto dy veprime logjike shoqërohjnë çdo mendje njerzore. Përgjithësimi
është proçesi i nxjerrjes së vetive të përbashkëta dhe thelbësore nga
një bashkësi elementesh apo dukurish. Ai gjithmonë mbyll skemën:
perceptim-përfytyrim-përgjithësim
ku
. Gjeni 5 vlerat e para
Shembull: Le të jetë funksioni
(5 kufizat e para)
. Gjeni diferencën midis dy kufizave
të njëpasnjëshme. Ç`vini re?
konstante
(koeficentin a).
Jepet funksioni:

Jepet funksioni:

. Gjeni 5 kufizat e para:
. Çfarë vini re?
(koefiçentin a)
. Gjeni 5 kufizat e para.
. Çfarë vini re?
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konstante (koefiçanti a)
Të tre funksionet kanë formën
që është funksion linear.
Nga vëzhgimi i këtyre tre rasteve nxiret përfundimi se edhe
e
ka cilësinë e progresionit aritmetik se u ngjan 3 të parave, bile diferenca
.
duhet të jetë 4. Le ta përgjithësojmë këtë përfytyrim për
Gjejmë diferencën midis kufizave
me paraardhësen e saj :
konstante
Përgjithësimet që trajtohen në shkollë janë të shkallëve të ndryshme,
dallohen përgjithësimi global dhe sintetik. Ky lloj përgjithësimi është
shkalla më e ulët e përgjithësimit dhe konstaton në nxjerrjen e vetive të
përbashkëta pa dalluar vetitë thelbësore dhe jo thelbësore. Ky përgjithësim
është karakteristik i klasave të ulta të 9-vjeçares. P.sh përgjithësimi i
figurave gjeometrike, në mënyrë totale, pa dallime të vetive të tyre (si p.sh
paralelogrami, rombi dallimet midis tyre).
Përgjithësimet komplekse janë shkalla më e lartë e përgjithësimit dhe
mbështetet në dallimet e cilësive thelbësore të objekteve.
Kështu. Përgjithësimi i katërkëndëshave nga familje e shumkëndëshave
thellohet më tej: Midis tyre kemi paralelogram, trapez, rombe me
cilësi më thelbësore marëdhëniesh të elementeve përbërës. Kështu
janë paralelograme, se kanë
të njëjtat cilësi si paralelogrami. Më tej duke analizuar veti te veçanta
dallojmë drejtkëndëshin, katrorin , rombin , etj.
Po kështu:
;
;
etj janë funksione
linearë, po më tej sipas shenjës se
, kemi vargje rritës, vargje
zbritës etj.
Një shkallë e lartë përgjithsimi është dhe abstragimi i cili konsiston jo
vetëm në nxjerjen e vetive të përbashkëta dhe dallimin e vetive thelbësore
nga ato jo thelbësore, por këto veti bëhen objekt më vete. Kështu cilësia e
përbashkët e funksioneve të studiuara më lart është: Diferencimi midis një
kufize e paraardhëses është konstante (k).
Tashmë ne marrim vetëm cilësinë e përbashkët që i bashkon ato e formojnë
një koncept të ri: Progresioni aritmetik është varg linear dhe abstraksionet
janë të shkallëve të ndryshme duke filluar nga ai empiric i cili arrihet
vetëm nëpërmjet vëzhgimeve direkte (sic ishte: gjetja e diferencave të
njëpasnjëshme) dhe humbet pas zhdukjes së sendeve konkrete deri tek
abstraksionet reflektive.
Abstraksione reflektive konsiston në shqyrtimin e vetive thelbësore dhe
në reflektimin mendor të tyre, duke e kaluar në një shkallë më të lartë
abstragimi si: “çdo funksion me bashkësi përcaktimi
i formës
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lineare:
paraqet një progresion aritmetik”.
A nuk abstragohen ligjet e veprimeve në mënyrë të shkallëzuar në ciklin
e ulët. Nga konkretja:
dhe pasi nxënësi fiton
për
eksperiencën dhe aftësinë e përgjithësimit dhe beson se:
çdo vlerë të
dhe .
Ne në rastin tone të progresionit aritmetik që çdo funksion i formës
, ku
paraqet një progression aritmetik, këtë besim e
). Pra në shkollën e mesme këtë pohim
vërtetuam (
të besueshëm e kthyem në TEORI të mirëfilltë shkencore.
Formimi i koncepteve të teorisë së matematikës në rrugën e përshkruar
më sipër duhet të jetë në themel të metodës dhe punës së çdo mësuesi.
Le ta konkretizojmë këtë udhëtim për vargjet kuadratik. Varg kuadratik
quhet
që jepet me një shprehje kuadratike:
. Si
ta dallojmë se ai është kuadratik? Kemi një eksperiencë për progresionin
aritmetik duke pare diferencën e kufizave të njëpasnjëshme. Këtu diferenca
e kufizave të njëpasnjëshme e rendit të dytë të jetë konstante.
Shembull (f190 M11).
3, 8, 15, 24, 35……
Diferenca e rendit I
5 7 9 11……
Diferenca e rendit II
2 2 2
Rregull: “Vargjet kuadratike janë ata që diferencat e rendit të
dytë janë konstante”. Këtë konkluzion të praktikës duhet ta
përgjithësojmë. A është e “besueshme” kjo për çdo varg kuadratik?
Mendoj se në klasën e 11 kjo duhet bërë. Le të jetë vargu kuadratik
. Le të gjejmë diferencën e rendit të parë, në përgjithësi

Le të gjejmë diferencat e rendit dytë:
Pra

, bile “zbuluam” se

Për të gjetur tani shtesën: _____

. Pra

.

Kështu për shembullin e mësipërm
.
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:

Pra shtesa ______ është një progression aritmetik me
nga vargu linear gjejmë:
Pra vargu kuadratik ëshë me formulën

dhe

dhe

. Nga kjo eksperiencë

përgjithësohet rregulli praktik i gjetjes së
:
a)
Gjeni ndryshesat e rendit të pare
b)
Gjeni ndryshesat e rendit dytë . N.q.s
është konstante është
kuadratik
c)
Gjeni koeficentin e “n” të progresionit aritmetik duke zbritur:
d)
Plotëso kufizën e
në formën
Në nivelin e zhvllimit të matematikës në klasen 11, mendoj që të mos
mbetemi deri këtu.
Kështu, pasi u “zbulua” se vargu është varg kuadratik atëherë
duke arsyetuar kështu. Forma e

gjendet

. Na duhet të njohim
e formojme sistemin dhe zgjidhet

minimumi 3 kufizat e para

ai në format që nxënësit i njohin.
Kështu mësojmë duke u bazuar te përvoja, ose më sakte duhet të mësojmë
duke u nisur nga përvoja. Ne përpiqemi për të nxjerrë nga një përvojë e
dhënë një përfytyrim sa më të drejtë dhe të grumbullojmë përvojën më të
përshtatshme, me qëllim që të formohet një përfytyrim sa më i drejtë e më
i plotë i një çështje të dhënë.
Metoda me anën e së cilës kemi një përvojë, a përfundim quhet induksion,
që niset nga të veçantat e vërteta përgjithësohet për çdo rast. Pra në mënyrë
inductive synon përshtatjen e përfytyrimeve tona ndaj përvojës sonë në atë
shkallë që kjo është e mundur. Gjatë rrugës së përfundimeve induktive,
do ndeshemi me raste sugjeruese, drejt nxjerrjes së përfundimit, por më
tej edhe raste përforcuese që çimentojnë besimin tek përgjithësimi i gjetur.
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Po a është plotësisht bindës përfundimi? Këtë gjë e zgjidh pastaj metoda
e induksionit të plotë matematik me skemën a) kemi një rast që pohimi
provohet b) duke supozuar vërtetësinë për rastin e n-të vërtetohet se ai
është i vërtetë edhe për rastin (n+1) c) përgjithësohet për çdo rast.
4. Analogjia
Analogjia është një llojë ngjashmërie. Në qoftë se ju keni ndërmend ta
reduktoni këtë kuptim në koncepte të përcaktuara, atëhere ju i shqyrtoni
këto objekte të ngjashme si objekte analoge.
Dy sistemet janë analoge, n.q.s ato pajtohen në relacione të përcaktuar
qartë midis pjesëve të tyre përkatëse. P.sh
•
pika në plan është analoge me drejëzën në hapësirë
•
drejtëza në plan është analoge me planin në hapësirë
•
këndi në plan është analog me këndin dyfaqësh në hapësirë
•
rrethi në plan është analog me sferën në hapësirë etj
Në kapitullin e vargjeve kemi analogjitë:
1.
Funksioni linear
analog me progresionin aritmetik (
)
2.
Funksioni kuadratik
kuadratik (

analog me vargun

3.
Funksioni kubik
analog me vargun
kubik (
) e kështu me radhë.
Po kështu duhet trajtuar dhe progresioni gjeometrik. Jepet përkufizimi si
analog i progresionit aritmetik por duke pjestuar:
Hapi 1. Formo vargun me rregull “shumëzo me 2” nga 3
Hapi 2. Jepet vargu: 2, -4, 8, -16, 32. A është progresion gjeometrik?
të tĳ?
Hapi 3. A mund të gjejmë kufizën e
Në tekst (faqe 194, 196) hapi 3 nuk është bërë që më duket jo normale.
Zbulohet se
është funksion eksponencial
nga mësuesi. Sipas ligjit “shumëzo me q” kemi:

Çdo funksion eksponencial

me vërtetim

prodhon një progresion gjeometrik:
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Vërtet

Deri tani folëm për rrugën e formimit të ligjeve të matematikës nëpërmjet
vëzhgimit eksperimentit induksionit. Por qëllimi kryesor i formimit të
nxënësve është zbatimi i saj në zgjidhjen e situatave të ndryshme. Fillimisht
në situatën e dhënë studjohet se në cilin rast të përgjithshëm bën pjesë
dhe pastaj me DEDUKSION zbatojmë ligjësitë e mësuara. Kështu ne
matematikën 11 faqe 191 kërkohet:
Një trup lëshohet në rënie të lire. Largesat e përshkruar për çdo sekondë
formon varg kuadratik. Me të vërtetë: Me anën e deduksionit. Dimë si
funksioni

(trinom i grades 2) formon varg kuadratik.

Por largesa që përshkruan trupi në rënien e lire është:
i cili është trinom i grades dytë. Prandaj rrjedh se largesat për çdo sekondë
formojnë varg kuadratik.
Në temën “vargje të vecantë” 9,3 fq 194, na jepet mundësia që ne të
kultivojmë tek nxënësit aftësintë vëzhguese, hulumtuese, e gjetjeve vetish
analoge e të përbashkëta të kufizave të vargjeve të dhëna.
Është normale që ne mësuesit t`u kushtojmë vëmendje të rëndësishme
sistemit të njohurive mbi vargjet më të rëndësishme numerike si: vargu
numerik cift (

); tek (

) shumëfisha të numrit k (

), vargu numra të thjeshtë (2,3,5….që nuk mund të gjejmë formulë
), vargu numrave katrorë (

), vargu numrave të anasjelltë (

) etj.
Konkluzione
Programi i tekstit të matematikës cilido qoftë ai, bëhet efektiv nga aftësia
shkencore e metodike e mësuesit.
Kur ne ndjekim rrugën:
perceptimi-vëzhgim-abstragim-përgjithësim-induksion-deduksion dhe
zbulojmë se në cilën nivel e shkallë është nxënësi në këtë rrugë njohje e
zbatimi ndërhyjmë pikërisht në këtë shkallë të rrugës së njohjes tek nxënësi
duke bërë punën tone më efektive e resultative.
Referenca
1. Matematika 10-11 pjea II (2016) Botime Pegi.
2. Induksioni, analogjia dhe arsyetimet e besueshme ne matemaikë (1981).
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Abstract
Despite the fact that many schools today are privileged to have ready access to technology,
trained teachers, and a favorable policy environment, the use of technology in the classroom
is still low. While experts believe that the human psychology behind learning has not changed
vastly over time, the external factors aﬀecting how we comprehend, retain and receive new
material are constantly evolving. As the digital revolution accelerates, technology gives us
exciting opportunities to shape learning experiences and achieve learning goals. Applying
learning science insights to IT education, educators can create a dynamic, digital, and handson learning experience that is tailored, flexible, and relevant, developing the talent needed to
power the digital economy. At the same time, it is important to recognize the role that a human
teacher will always play in the classroom. They have a unique and personal insight into each
learner’s progress, serving as a role model and local expert, and providing inspiration in a
way technology itself cannot. Combining the learning sciences with digital innovation, we
can leverage the best of what digitally enhanced and human-driven education have to oﬀer,
creating learning experiences that keep pace with the digital skills demanded by the market. In
turn, aﬀecting individual lives, supporting business and transforming global communities. In
this paper, we try to give an overview of the importance and use of educational technology
in the classroom. A presentation of the relationship between technology in education and
pedagogy is done. Introducing LMS systems is believed as an important part of technology
integration in education, so , in this way we have stated them at the end of this paper along
with the advantages of their use.
Keywords: Technology, Education, Teaching, Learning, LMS Systems.

Introduction
Derek Rowntree explains the purpose of education, as ‘The purpose of education
is to help people to change. We want our students to become more knowledgeable,
more skilful, more confident, more empathetic, more rational and so on’. Thus we
can say the main aim of education is to bring necessary change in students. To bring
about necessary changes teachers use various modes of communication such as
lectures, drawing pictures on the black board, giving notes, taking oral and written
examinations, by giving feedback. So, teachers constantly use various communication
forms to bring necessary change in students. Every teaching and learning process is
an experiment where teacher tries to make combination of various possible ways to
bring desired changes in the students.
While educational technology is a systematic way of designing, implementing
and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific
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objectives based on research in human learning and communication and employing
a combination of human and non human resources to bring about more eﬀective
instructions Today, technologies used to improve and facilitate learning can be found
everywhere. Leaving other contextual factors to the side , such as unequal access to
technological innovations and connected technologies across schools and districts,
we can only say that we have embraced technology in education when it is used for
both teaching and learning. With the incorporation of technology into schools, the
main purpose is to change how teachers and students gather, access, analyse, present
and transmit information.
Technology ushers in fundamental structural changes that can be integral to achieving
significant improvements in productivity. Used to support both teaching and learning,
technology infuses classrooms with digital learning tools, such as computers and
hand held devices; expands course oﬀerings, experiences, and learning materials;
supports learning 24 hours a day, 7 days a week; builds 21stcentury skills; increases
student engagement and motivation; and accelerates learning. Technology also has
the power to transform teaching by ushering in a new model of connected teaching.
This model links teachers to their students and to professional content, resources,
and systems to help them improve their own instruction and personalize learning.
Online learning opportunities and the use of open educational resources and other
technologies can increase educational productivity by accelerating the rate of
learning; reducing costs associated with instructional materials or program delivery;
and better utilizing teacher time.
Defining technology integration
Before we can discuss how to shift our pedagogy or the role of the teacher in a
classroom that is integrating technology, it is important to first define what "technology
integration" actually means. Technology integration is the use of technology
resources , computers, mobile devices like smartphones and tablets, digital cameras,
social media platforms and networks, software applications, the Internet, etc, in
daily classroom practices, and in the management of a school. Successful technology
integration is achieved when the use of technology is:
• Routine and transparent
• Accessible and readily available for the task at hand
• Supporting the curricular goals, and helping the students to eﬀectively reach
their goals
When technology integration is at its best, a student or a teacher doesn't stop to think
that he or she is using a technology tool , it is second nature. And students are often
more actively engaged in projects when technology tools are a seamless part of the
learning process.
Seamless integration is when students are not only using technology daily, but
have access to a variety of tools that match the task at hand and provide them
the opportunity to build a deeper understanding of content. But how we define
technology integration can also depend on the kinds of technology available, how
much access one has to technology, and who is using the technology. For instance,
in a classroom with only an interactive whiteboard and one computer, learning is
likely to remain teacher-centric, and integration will revolve around teacher needs,
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not necessarily student needs. Still, there are ways to implement even an interactive
whiteboard to make it a tool for the students. Willingness to embrace change is also a
major requirement for successful technology integration. Technology is continuously,
and rapidly, evolving. It is an ongoing process and demands continual learning.
Relationship between technology in education and pedagogy
Researches have illustrated that many educators have had a hard time integrating
technology into education. This may be because many educators have yet to explore
the relationship between technology and pedagogy. Doing so could play a huge part
in encouraging critical thinking by teachers as they attempt to integrate technology
into education.
At the same time, for technology to work eﬀectively, it should only be incorporated
in classroom if it is appropriate for a given instructional task. Also, technology
can only be an eﬀective teaching tool if teachers participate in decisions to adopt
technology. This is because teachers have the responsibility of facilitating instruction
and incorporating technology at the classroom level, yet many school administrators
tend to make decisions related to technology adoption/training without consulting
teachers.
Why do we need technology integration
Integrating technology into classroom instruction means more than teaching basic
computer skills and software programs in a separate computer class. Eﬀective tech
integration must happen across the curriculum in ways that research shows deepen
and enhance the learning process. In particular, it must support four key components
of learning:
• active engagement,
• participation in groups,
• frequent interaction and feedback
• connection to real-world experts
Technology helps change the student/teacher roles and relationships: students
take responsibility for their learning outcomes, while teachers become guides and
facilitators. Technology lends itself as the multidimensional tool that assists that
process. For economically disadvantaged students, the school may be the only place
where they will have the opportunity to use a computer and integrate technology
into their learning
How Technology can be used to improve learning
One of the most important aspects of technology in education is its ability to level
the field of opportunity for students. It can help aﬃrm and advance relationships
between educators and students, reinvent our approaches to learning and
collaboration, shrink long-standing equity and accessibility gaps, and adapt learning
experiences to meet the needs of all learners. Our schools, community colleges,
adult learning centers and universities should be incubators of exploration and
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invention. Educators should be collaborators in learning, seeking new knowledge
and constantly acquiring new skills alongside their students. Education leaders
should set a vision for creating learning experiences that provide the right tools and
supports for all learners to thrive. However, to realize fully the benefits of technology
in our education system and provide authentic learning experiences, educators need
to use technology eﬀectively in their practice. Furthermore, education stakeholders
should commit to working together to use technology to improve Albanian
education. These stakeholders include leaders; teachers, faculty, and other educators;
researchers; policymakers; funders; technology developers; community members
and organizations; and learners and their families
Advantages of integrating technology in educational process
Education coupled with technology is overall a very positive thing. It's still in
relative infancy and progress will continue to move forward making better systems.
Teachers will still retain control over learning. Here are some of the advantages of
using technology in educational process.
Equality: School districts across the country are not created equal. There is so
much disparity in educational resources depending on the wealth, or lack thereof,
depending on certain areas. Students using technology in low-income districts gain
significant skills and advantages in the learning process. Using the same technology
is an equalizer for disadvantaged students.
Future: The world is moving towards technology at a breakneck pace. Educators
have a responsibility to introduce, encourage, and help students master technology,
as well as subjects, as it applies to school and the future. Technology will be used
in every aspect of the professional lives of current students. So upon graduation,
whether the next step is college or career, technology will be used daily. Why not use
it daily in school?
Motivation: Technology tracks and reports student's progress instantly. What fun is
running a marathon if you don't know how long it takes. Runners can get instant
feedback from hundreds of data points as to their condition. This feedback provides
instant motivation to improve performance. Similarly, students who use technology
are motivated to improve performance. Just like they do at home on their gaming
consoles. Trying to beat high scores at home and trying to beat high scores in math
use the same psychology.
Social: This runs along the same lines as motivation. Creating a social element to
educational technology can allow for healthy competition amongst peers both in
the same classroom or across the country. Performing well and earning badges to
gain virtual social status is at the heart of many social applications today. Personal
identities do not have to be used, instead, students could use avatars to hide possible
confidentiality breaches. Using technology to make education have social elements
can make learning very addictive.
Savings: The savings which result from using technology can come in many facets. On
a basic level technology can replace infrastructure. Desks, books, lab equipment and
other items are a heavy cost burden on schools everywhere. Technology and devices
can help save on these costs. In addition, geographically isolated or economically
disadvantaged children can benefit from access to online software or resources
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which would be cost prohibitive without technology.
Assessments: Assessing students performance can be done instantly with technology.
It's more than just test scores, simply understanding students grasp of the subject in
real time can be done on tablets in classrooms. A classroom could be questioned with
a multiple-choice problem. Students could then input their answer and the feedback
score is instantly given to the student and teacher. Corrections can be made long
before examinations.
Global: Students and classrooms or even schools can be connected to anyone in
the world instantly. Devices coupled to the Internet can allow for a free way to
communicate globally. The chance to understand international or diﬀerent cultural
perspectives on the same topic is incredible.
Convenience: Having children carry heavy backpacks, textbooks, and binders isn't
very eﬃcient. A new lightweight laptop weighs less than 5 pounds and can have an
internal storage capability of more than 2 million illustrated pages. In addition to an
internal hard drive, access to the Internet can provide an almost unlimited source of
information. Ergonomic issues and back pain are a real problem in children. These
conditions can lead to chronic problems throughout adulthood.
Introducing LMS Systems
While it is diﬃcult to find a single, universally applicable definition of learning
management software, we can certainly refer to it is the common name for all
digitized systems designed for e-Learning utilization. The main purpose of learning
management software systems is to allow companies and educational institutions
to administer, organize, and control their learning processes, but also prepare,
distribute, and monetize original and goal-centered content. LMSs can also be
observed as centralized performance monitoring centers from where educators and
HR managers collect valuable progress information.
The LMS arena is a very diverse one, meaning that you will come across simple
document management apps, but also fully-featured and scalable training &
performance systems. In few words, a solid LMS is expected to become your
centralized source for educational information, from where you will create
content, oﬀer development and training to multiple beneficiaries simultaneously,
organize classes, and monitor and evaluate their progress. In the ideal scenario,
you will be able to adapt all modules to your needs, document and record data, and
complete at least some basic administrative and accountancy tasks. The best way
to understand how does a learning management software work is to preselect apps
that cater to your needs, and test at least some of them until you find the perfect
solution.
These are the main advantages of learning management software:
1. Centralized learning management. Learning management systems bring sources,
materials, learners, and coaches all under the same roof, providing them a
virtual learning environment they can access regardless of their location. In such
way, coaches can deliver content and evaluate performance in a more consistent
manner, and design more successful training modules.
2. Generate and distribute quality content. LMS systems come equipped with
incredibly powerful course creators, where teachers and coaches can combine
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3.

4.

5.

6.

data from several diﬀerent sources, attach media content, and engage users with
feedback forms and interactive practices. Thanks to the very same system, they
will be able to categorize that content in custom modules, and share it easily
with large and remote groups.
Teach and manage remote groups of learners. The reason why digitized learning
management was saluted with all honors by the learners’ community was its
power to make certified training easily accessible worldwide. Now, academics
and coaches find it easy to distribute and sell content on all continents, or use a
virtual classroom to train lots of international participants at once.
Facilitate access to information. The majority of well-reputed LMSs are hosted in
cloud, which means that data is stored on an external server and made available
with nothing but internet connection. With a dedicated account, all learners will
be able to download and exchange content using any of their mobile devices.
Save time and money. Neat documentation and administration make learning
management systems a reasonable and smart alternative to traditional
classrooms and content distribution, and so does streamlined access. Now that
learners don’t have to cover expensive training fees and coaches are distributing
content with a single click, learning online ‘threatens’ to become the leading way
of learning altogether.
Automate evaluation. Learning is a competitive environment by default, which
is why it is important to make this process as transparent as possible. LMSs
make this happen by introducing automated evaluation mechanisms, as well as
gamification features, rewards, and other incentives for learners to do the best
they can.
Conclusions

Education coupled with technology is overall a very positive thing. It's still in relative
infancy and progress will continue to move forward making better systems. Teachers
will still retain control over learning. Integration of technology in education process:
•
Improves engagement
When technology is integrated into lessons, students are expected to be more interested
in the subjects they are studying. Technology provides diﬀerent opportunities to
make learning more fun and enjoyable in terms of teaching same things in new ways.
What is more, technology can encourage a more active participation in the learning
process which can be hard to achieve through a traditional lecture environment.
•
Improves knowledge retention
Students who are engaged and interested in things they are studying, are expected
to have a better knowledge retention. As mentioned before, technology can help to
encourage active participation in the classroom which also is a very important factor
for increased knowledge retention. Diﬀerent forms of technology can be used to
experiment with and decide what works best for students in terms of retaining their
knowledge.
•
Encourages individual learning
No one learns in the same way because of diﬀerent learning styles and diﬀerent
abilities. Technology provides great opportunities for making learning more
eﬀective for everyone with diﬀerent needs. What is more, technology can provide
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more opportunities for struggling or disabled students. Access to the Internet gives
students access to a broad range of resources to conduct research in diﬀerent ways,
which in turn can increase the engagement.
•
Encourages collaboration
Students can practice collaboration skills by getting involved in diﬀerent online
activities. For instance, working on diﬀerent projects by collaborating with others on
forums or by sharing documents on their virtual learning environments. Technology
can encourage collaboration with students in the same classroom, same school and
even with other classrooms around the world.
•
Students can learn useful life skills through technology
By using technology in the classroom, both teachers and students can develop
skills essential for the 21st century. Students can gain the skills they will need to be
successful in the future. Modern learning is about collaborating with others, solving
complex problems, critical thinking, developing diﬀerent forms of communication
and leadership skills, and improving motivation and productivity. Benefits for teachers
With countless online resources, technology can help improve teaching. Teachers
can use diﬀerent apps or trusted online resources to enhance the traditional ways of
teaching and to keep students more engaged. Virtual lesson plans, grading software
and online assessments can help teachers save a lot time. This valuable time can be
used for working with students who are struggling. What is more, having virtual
learning environments in schools enhances collaboration and knowledge sharing
between teachers.
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Punet e shkrim dhe qortimi i puneve me shkrim
Adelina Liço
Vangjel Liço
Fjale kyc: Punë me shkrim,kompetence, art i te shkruarit, qortim (korrigjim), nxënës,
mësues, kurrikul.

1.
Programi shkollor per punet me shkrim
Me ndryshimet e fundit të kurrikulës në shkolla , mesuesi shqiptar dhe
vecanërisht mësuesit që japin lëndën e Gjuhës Shqipe duke filluar nga klasa e
1-9 duhet t’i kushtojnë një v ëmendje të madhe kompetencës “ Të shkruarit”
gjatë realizimit dhe zhvillimit të orës mësimore.
Kjo kompetencë besojmë se është e shtrirë në të gjitha orët mësimore , por
vecanërisht më e theksuar në rubrikën “ Të shkruarit”.
Sa herë që përmendim këtë term, brezit tonë i vĳnë në mend të famshmet orë
hartimi të cilat zhvilloheshin para viteve 90 dhe më pas , me transformimet që
ka pësuar shkolla ato u shndërruan ne “Punë më shkrim”.
Të gjithë mësuesit , vecanërisht ata me përvojë të gjatë pune , besojmë se
arrĳnë të bëjnë dallimin mes këtyre dy termave.
Tek hartimet të gjithë fokusoheshin tek tema që do përzgjidhte mësuesi, sa
domethënëse ishte ajo, sa tërheqëse dhe interesante dukej që kur prezantohej
në fillim të orës mësimore, ndërsa punët me shkrim nënkuptojnë të shkruarit
për qëllime të ndryshme ku përfshihen edhe ato mënyra të shkruari që
plotësojnë nevojat jetësore të nxënësve apo dhe të familjarëve të tyre., si:
• Letra personale
• Letra zyrtare
• Letra elektronike (e-mail)
• Intervista
• Biografi
• Autobiografi
• Komente të shkrimeve apo pikturave të ndryshme
• Përshtatja e poezisë në prozë
• Shkrime me ndryshim vete apo numri
• Përshkrime objektive apo subjektive
• CV…………etj\
Ajo për të cilën shqetësohej më tepër mësuesi apo nxënësi ishte shprehja
sa më e
bukur , figuracioni sa më I pasur letrar , paraqitja sa më e bukur
estetike e hartimit, etj…etj…etj….
Dalëngadalë punët me shkrim u bënë më praktike , më afër nevojave jetësore,
paraqesin larmishmëri, nuk kërkojnë domosdoshmërisht figuracion e figuracion
letrar nga më shteruesit.
Me këtë kërkojmë të themi se nuk I kundërshtojmë ato mënyra organizative të
punëve me shkrim, ose t’i lavdërojmë këto që shtrihen në programet e sotme
mësimore.
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Nëpërmjet këtĳ krahasimi , kërkojmë të përzgjedhim dhe alternojmë anët më
pozitive të këtyre përvojave.
Mendojmë se punët me shkrim janë ato punë krĳuese ku nxënësit shpalosin
më së miri të gjitha kompetencat që synohen të formohen tek ai:
• Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
• Kompetenca e të menduarit
• Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
• Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
• Kompetenca personale
• Kompetenca qytetare
• Kompetenca digjitale
Sjellim në vëmendje atë cka synon kjo kompetencë në kurrikulen e re për të
kuptuar se sa ajo po afrohet me përditshmërinë.
KOMPETENCA: Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Nxënësi:
Ndjek dhe realizon hapat e domosdoshëm në procesin e të shkruarit
Përdor forma të efektshme të të shkruarit për qëllime dhe audienca të
caktuara
Paraqet në mënyrë të strukturuar informacionin , idenë dhe mendimet e tĳ
duke zbatuar rregullat drejtshkrimore
Megjithatë përvoja jonë në vite ka treguar se për realizimin e këtyre punëve
me shkrim paraqiten shumë mangësi e të meta, ku ndër më kryesoret janë:
Ka mësues që nuk dinë si të operojnë dhe t’I zhvillojnë plotësisht këto orë.
Shumica e tyre i zhvillojnë perciptazi apo pjesërisht të gjitha etapat e realizimit
të punëve me shkrim njoftojne temën , ca udhëzime të përgjithshme dhe
ju komunikojnë ‘tani vazhdo vetë, trego veten se sa di t’i zhvillosh këto
tema” .
Mjaftohen thjesht me korrigjimin e tyre në fletoren përkatëse të punëve me
shkrim dhe më pas nuk interesohen se sa i përvetësojnë apo synojnë t’I
korrigjojnë këto gabime.
Shtrirjen e punëve me shkrim mësuesi duhet ta realizojë jo vetëm ne
rubrikën “ Të Shkruarit”, por dhe në të tjera si gjatë Të lexuarit dhe
sidomos tek “Përdorimi I drejtë I gjuhës”.
Shumë nxënës nuk dinë të shprehen qartë dhe gjithmonë mësuesi duhet t’i
mëshojë formimit të saktë të fjalive kudo ku ato kërkohen.
Zhvillimi I teknologjisë I ka bërë pasivë nxënësit në shkrimin e punëve të
tilla, pasi mund të përcillen në mënyrë elektronike.
Shumë nxënës nuk dinë të përzgjedhin materialet ku duhet të mbështeten
për t’I realizuar këto punë.
Shumë të tjerë nuk njohin format dhe normat e vlerësimit të punës së tyre,
me qëllim që të vlerësojnë edhe punën e të tjerëve (keto kohë eshtë futur
edhe teknika e vetëvlerësimit).
Kështu që si gjithmonë barra kryesore bie tek puna e mësuesit, sa ai eshtë i
aftë të ndërtojë punën e tĳ, të zhvillojë e ta kontrollojë ecurinë e zhvillimit
të kësaj pune. Mësuesi duhet të ketë një plan të detajuar dhe konkret, sepse
në fund të fundit mendojmë se , në rast se realizohet me sukses kompetenca
e të shkruarit tek nxënësit, eshtë realizuar në mënyrë të suksesshme cdo
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kompetencë tjetër.
2.
Si janë të shtrira dhe të alternuara punet me shkrim deri tani në
klasat që punojnë me kurrikulën e re?
Ka shumë kohë që në programet e ndryshme te lëndës së Gjuhes Shqipe janë
hequr orët e vecanta të “Qortimit të Punëve me Shkrim” apo ndryshe janë
emërtuar si “Korrigjim I Punëve me shkrim”
Rreth viteve 2000 në programet tona lëndore doli njo organizim i ri përsa u
përket punëve me shkrim. Ato dalloheshin shume thjesht si:
1
orëshe (ne te njëjtën orë mësimore zhvillohej dhe qortohej puna me
shkrim) 1+1 ( një orë puna me shkrim dhe 1 orë qortimi i saj)
2+ 2 ( 2 orë puna me shkrim dhe dy orë qortimi i saj)
Tashmë prej disa vitesh , por edhe që kur ka filluar të që të vihet në zbatim
kurrikula e re mësimore, shohim që kemi punë me shkrim 1 orëshe, 2 orëshe,
madje rrallë por kemi dhe 3 orëshe ( kur themi këtë konstatim kemi parasysh
programet mësimore të shtëpisë botuese ALBAS , pasi me këto tekste kemi
punuar deri tani.
Vlen të përmendim dhe të mbështesim larmishmërinë e temave të punëve me
shkrim.
Temat 1 oreshe :
Klasa 6
Ditari vetjak
Ritregimi I përmbajtjes
Letra, e-mail, sms……
Shkrimi I ftesave, mesazheve , urimeve.
Klasa e 7:
Udhëzuesi turistik
Shkruajmë njoftime
Shkruajmë rregullore
Klasa e 8:
Rregullorja
Koment “ piktura”
Letra
Testi psikologjik
Intervista
Mesazhi I përrallës
Klasa e 9:
Lirike popullore
Shkruajme poezi te thjeshta
Figura të shquara politike
Shkrim biografik
Analizë krahasuese
(Disa tema shohim që rimerren nga njëra klasë në tjetrën, disa të tjera janë
risi nga viti ne vit)
Orët e punëve me shkrim 2 oreshe janë në numër më të përhapura, të tilla si:
Klasa 6:
Përmbledhja e përrallës
Përmbledhja e përrallës
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Dramatizimi i një tregimi
Dramatizimi i një tregimi
Përshkrimi letrar dhe shkencor i kafshëve
Përshkrimi letrar dhe shkencor i kafshëve
Përshkrimi i natyrës
Përshkrimi i natyrës
Shkrimi i një poezie
Shkrimi i një poezie
Shkrimi i një tregimi ose ngjarjeje
Shkrimi i një tregimi ose ngjarjeje
Mbresa udhëtimi
Mbresa udhëtimi
Shkrimi me imagjinatë
Shkrimi me imagjinatë
Klasa e 7:
Eseja për atdheun
Eseja për atdheun
Intervista
Intervista
Reportazhi
Reportazhi
Kujtime nga vendlindja
Kujtime nga vendlindja
Vazhdimi i një tregimi
Vazhdimi iI një tregimi
Ritregojmë nje tregim
Ritregojme një tregim
Përshtasim vargjet në prozë
Përfshtasim vargjet në prozë
Kthimi i dramës në tregim
Kthimi i dramës në tregim
Përshkruajmë veshje popullore
Përshkruajmë veshje popullore
Klasa e 8:
Kthimi i tekstit poetik në prozë
Kthimi i tekstit poetik në prozë
Eseja argumentuese
Eseja argumentuese
Eseja e krahasim kontrastit
Eseja e krahasim kontrastit
Tregimi fantastiko – shkencor
Tregimi fantastiko- shkencor
Komenti krahasues
Komenti krahasues
Përshkrimi objektiv dhe subjektiv
Përshkrimi objektiv dhe subjektiv
Klasa e 9:
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Udhëtim - lojë mes shkencores dhe fantastiko-shkencores
Udhëtim -lojë mes shkencores dhe fantastiko-shkencores
Teksti rrëfimtar (tregimtar)
Teksti rrëfimtar (tregimtar)
Dramatizim për teatrin e shkollës
Dramatizim për teatrin e shkollës
Autobiografia
Autobiografia
Ese argumentuese
Ese argumentuese
Teksti përshkrues
Teksti përshkrues
Në pamje te parë vemë re se nga viti në vit nxënësit dhe mësuesi hasin
larmishmëri punësh me shkrim si një orëshe apo dhe dy orëshe.
Duke dashur të evidentojmë anët pozitive, apo dhe të vemë në dukje të metat
më prezente që kemi hasur nga pervoja jonë shumëvjecare si mësues theksojmë
se:
• Përcaktimi I temave dhe ndarja e tyre deri tani eshtë bërë në mënyren më
të mirë të mundshme.
• Temat 1 orëshe mendojmë se nxënësi ka kohë mjaftueshëm për t’I zhvilluar
dhe njëkohësisht për t’I diskutuar ato me shokët e klasës.
• Për t’u zhvilluar në mënyrën më të mirë të mundshme , mësuesi duhet
të alternojë edhe punën parapërgatitore , gjetje dhe diskutime modelesh të
ndryshme duke synuar edhe formimin e kompetencave kyc duke përfshirë
dhe atë digjitale.
• Nxit përdorimin nga ana e mësuesit të metodave të ndryshme të
mësimdhënies, apo dhe instrumenteve të ndryshëm vlerësues duke arritur
deri tek vetevlerësimi , apo dhe vlerësimi që nxenesit bëjnë për njëri-tjetrin.
Por ajo cka na bën që të mendohemi dhe të kërkojmë më tepër eshtë koha që
nxënësit duhet te kenë më mjaftueshëm për të parë dhe korrigjuar gabimet
e bëra gjatë një ore pune me shkrim( dhe këtu nuk duhet të kemi parasysh
vetëm gabimet drejtshkrimore)
Përsa I përket temave dy orëshe mendojmë se ato nga viti në vit në përshtatje
me moshën por dhe me shkallën e njohurive që ata zotërojnë tashmë, ka
edhe gërshetime tekstesh letrare me joletrare, edhe kalime nga permbledhje,
pershkrime, shkrime poezish, tregimesh, mbresash , kujtimesh, përshtatje
vargjesh ne prozë, kthime të dramës në tregim , duke kaluar deri ne lloje
të ndryshme eseje , komente krahasues të cilat janë krĳime të një shkalle
vështirësie më të madhe.
3. Puna e mësuesit kur nxënësit shkruajnë
Tashmë ka kohe që mësuesi e ka të ngulitur mirë në kokë se, në asnjë rast kur
nxënësi merret me këtë rubrikë , nuk duhet ta konsiderojë si periudhë qetësie.
Fëmĳët e dĳnë , por dhe duhet ta ndiejnë , gjatë punës së përditshme , se
mësuesit përkujdesen për ta dhe janë vërtet të interesuar në zhvillimin e tyre
të gjithanshëm. Ata duhen inkurajuar të rrezikojnë , të eksplorojnë idera të
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ndryshme dhe të provojnë forma dhe stile të ndryshme të shkruari. ( Arjan
Kadiu, Punet me shkrim dhe qortimi I punëve me shkrim, Tiranë 2002, fq 33)
Fëmĳa e ndjek mësuesit që në mënyrën si ai flet, si e ndjek punën e tĳ hap
pas hapi, sa reagon kur ai kërkon ndihmë, sa e mbështet, sa e inkurajon.
Dikur mësuesit jepnin mendime se si do ta realizonin temën po të kishin qenë
ata në vend të tyre.
Vlen të përmendim dhe të theksojmë se së fundmi në respekt dhe përshtatje
me kurrikulën e re punët me shkrim kanë filluar të jepen edhe si detyra
shtëpie , për t’i dhënë mundësi nx që ta diskutojë punën me shkrim dhe me
shokët , apo dhe me prindërit e tĳ.
Mësuesi në këtë orë vëren dhe nxit taltentet, ai është shtysa kryesore e
kultivimit të talenteve të reja, madje edhe mësuesi zhvillohet
dhe përsos
profesionin e vet.
E rëndësishme për ne është se mësuesi tërheq vëmendjen për shkrimin ,
pikësimin dhe paraqitjen e jashtme të punimit.
Arti i të shkruarit është një art konceptesh i fjalëve të lidhura me kuptime filozofike,
shpirtërore, dashurore, jetësore, ndjenjësore etj.
Arti i të shkruarit konceptohet si art filozofik, shkrimi konceptohet si art i fjalëve të
lidhura me kuptime ndjesore, shpirtërore dhe emocionale
Ndini R. Bardhi 15.03.2016 Tirana Observer
3.
Eseja si risi në të shkruar
Po ndalemi më tepër tek shkrimi I esesë , sepse në vitet e fundit po merr edhe
si term një përhapje të gjerë, jo se të tjerat janë më pak të rëndësishme, por
sepse mendojmë se eshtë një lloj procesi të shkruari që kërkon edhe më tepër
kohë.
Hapat në të shkruar janë:
(1) gjetja dhe formulimi i temave për të cilat do të shkruhet;
(2) renditja;
(3) kopja e parë, hartimi i një versioni jopërfundimtar i të gjithë esesë, dhe
(4) rishikimi.
Megjithatë, kalimi nga njëri hap tek tjetri nuk është një ngjitje e thjeshtë dhe e
pandërprerë, por më tepër një ngjitje, zbritje dhe përsëri ngjitje. Në një kuptim, mund
të thuhet që në një çast të caktuar, shkruesi gjendet njëkohësisht në të gjithë hapat,
por, nga ana tjetër, ai gjendet kryesisht vetëm në njërin prej tyre.
Pra, të shkruarit duhet menduar si një proces, hapat e të cilit janë të lidhur kaq
ngushtë me njëri-tjetrin, saqë secili prej tyre i përmban edhe të tjerët. Në secilin prej
hapave i kushtohet vëmendje procesit si i tërë.
Në përfundim mund të themi se:
a) Tema e punës me shkrim është problemi kryesor mbi të cilin përqendrohet
vëmendja e nxënësit, ndaj formulimi i saj është i rëndësishëm në procesin e të
shkruarit. Ndërtimi i temës në mënyrë të qartë, orienton drejt nxënësit dhe nuk lë
vend për hamendësime, ndërsa zbatimi i dokumenteve kurrikulare për larminë e
llojeve të shkrimeve, shmang përsëritjen e panevojshme dhe ndihmon nxënësin të
aftësohet për të realizuar shkrime të llojeve të ndryshme.
b) Aftësia e të shkruarit zhvillohet dhe përmirësohet duke realizuar dhe duke
vlerësuar të gjitha elementet përbërëse të shkrimit. Vlerësimi nuk është një qëllim
në vetvete. Ai bëhet për të evidentuar gjendjen reale të çdo nxënësi me synim
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përmirësimin e mëtejshëm.
c) Vlerësimi me notë tregon nivelin e nxënësit, por nuk e shpjegon këtë, ndaj shënimet
e mësuesit kanë një rol argumentues dhe bindës te nxënësi. Pavarësisht rëndësisë së
tyre, shënimet vlerësuese të mësuesit kanë qenë dhe vĳojnë të jenë të përgjithshme;
nuk kanë karakter individual duke mos specifikuar problemet e secilit; shpesh nuk
janë në përputhje me qëllimin dhe llojin e punës me shkrim. Antoneta Ramaj 86
Thesis, nr.1, 2014
Vlerësimi në proces është forma më e mirë që përmirëson aftësitë shkruese të nxënësit,
pasi mëson të shkruajë, ndërkohë që është duke punuar. Kjo bën që të thellohet dhe
të reflektojë duke përmirësuar shkrimin. Sugjerimet e mësuesit, të dhëna konkretisht
për elemente dhe pjesë të caktuara të punimit, ndihmojnë nxënësin që të kuptojë
mangësitë e tĳ, ndërkohë që përballja me qortimet pas përfundimit të produktit,
është dicka e domosdoshme. Kjo është vërtetuar nga përvoja e viteve, nxënësi
qoftë edhe me gabimin drejtshkrimor duhet të përballet, ndërsa në qortimin
e strukturës, ideve etj etj …….. e ka me patjetër të domosdoshme të përballet
dhe të reflektojë.
Ndaj si përfundim theksojmë me forcë të madhe se, qortimi I punëve me
shkrim apo korrigjimi I tyre , quajeni si të doni, duhet me patjeter të rikthehen
si ore të përfshira në programet lëndore.
Më qortimin e tyre duhet të angazhohen maksimalisht mesuesit e gjuhës shqipe,
por dhe mësuesit e lëndëve të tjera, sa herë që nxënësi zhvillon një detyrë
me shkrim. Edhe kur flet, edhe kur lexon, edhe kur debaton apo diskuton
me shokët duhet vazhdimisht të korrigjohet nga cdo mësues, dhe këtu kemi
parasysh jo vetëm gabimet drejtshkrimore.
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Sfidat e kurrikules se re
Adiola Gjoka
Ky punim do te fokusohet ne aplikimin e kurrikules se re ne shkollen e mesme veçanerisht
ne klasen e gjashte,te shtate dhe te tete si dhe tek veshtiresite qe kan hasur mesuesit deri tani.
Gjithashtu do te prezantoj pikepamjet e mesuesve dhe nxenesve ne çfare eshte konsideruar si
avantaxhet e kesaj kurrikule duke treguar se çfare mund te behet me mire per te permbushur
nivelet e referencave te struktues Evropiane.Do te diskutate prodhimtaria e klasave te reja
90-minuteshe,rendesia e krĳimit dhe prezantimit te situates lidhur me temen dhe zhvillimit
te aftesive personale dhe sociale te nevojshme per tu perdorur ne kete situate specifike sipas
CEFR-se. Me tej,ajo qe konsiderohet risia e kurrikules eshte perdorimi i portofolit te gjuhes
Evropiane i cili permban hulumtime te ndryshme studentesh dhe shume pune kreative te
bera nga vet ata pergjat periudhes se studimit, duke treguar progres dhe talentedhe pse
vleresimi i tĳ mbetet nje problem. Disa nga sfidat qe mesuesit kane hasur deri tani jane:
-Perdorimi i teknologjise ne situaten e duhur i cili me vone do te sjelle pjesemarrjen e nje klase
te tere duke bere keshtu te mundur realizimin e te gjitha rezultateve te mesimit per ate nivel.
-Zgjedhja e punimeve që skedari i studentit duhet të përmbajë sipas rezulateve te mesimit
dhe temes se perfshire ne program.Me tej, vleresimi i tĳ eshte konsideruar i veshtire per nje
mesues do te merret me kete lloj vleresimi te ri per here te pare.
-Materialet dhe mjetet e nevojshme per ta bere klasen me terheqese dhe studentet te
angazhohen lirisht.
Megjithate nje nga avatazhet me te mira te kurrikules se re eshte fakti qe e lejon mesuesin ta organizoje
mesimin ne menyren me optimale duke zgjeruar marrjen pjese te studenteve ne aktivitete te
ndryshme duke i lejuara ata ti shprehin lirshem opinioninet e tyre dhe pranimin e kendveshtrimeve
te ndryshme, ndarjen e mendimeve dhe shkembimin e eksperiencave te tyre nga jeta e perditshme.

Sfidat e kurrikules se re
Marrja me nje kurrikul te re ishte nje sfide per te gjithe mesuesit. Ata duhet ta lene pas
menyren e vjeter te mesimdhenies ku mesuesi ishte qendra e mesimit dhe te zbatojne nje
menyre te re mesimdhenie ku nxenesi eshte ne qender te klases. Nje nga avantaxhet sipas
mesuesve eshte se vleresimi nuk eshte i bazuar vetem ne pergjigjet qe jepen ne nje klase, ku
mesuesi pyeste nxenesin per disa mesime dhe me pas e vleresonte.Tani studentet pyeten
me shume se 4 a 5 here dhe vleresohen per me shume se nje aftesi. Mesuesit kane regjistrin
e tyre ku mbajne shenime dhe notata e studenteve bazuar ne kompetencate e ndryshme.
Nga ana tjeter , duke pasur kaq shume pune me shkrim e ben mesuesit te neglixhoj punen
ne klase, sepse kane shume flete per te mbushur me shkrim. Ne kete menyre , mesuesit
nuk jane te motivuar dhe shpesh nuk kane kohe te kerkoje materiale te reja per te realizuar
nje klase interesante.Nga ana tjeter studentet ndihen te lire te marin pjese ne mesim dhen
e sitata te ndryshme te krĳuara ne klase. Ata japin opinionet e tyre mbi veprat qe duhet te
jene pjese e skedareve te tyre dhe zgjedhin se cfare lloj prezantimi punet e tyre do te kene.
Ata vleresojne skedaret e njeri-tjetrit duke e konsideruar veten si mesues dhe duke kuptuar rendesine e vleren e notes. Ndihen te motivuar te flasin per subjekte apo tema te ndryshme pa e menduar noten. Megjithate ka dhe kur ata e neglizhojne se beri punen e tyre.
Klasat 90-minuteshe menyra e re e mesimdhenies- a jane produktive?
Me 1 shkurt, MAS prezantoi nje strukture te re qe mund te ndihmoje studentet te
punojne me mire dhe të kene me pak detyra shtepie, duke i dhene keshtu mundes154

ite per te zhvilluar aftesite e tyre ne klube te ndryshme aftesore si dhe jeten e tyre
shoqerore Megjithese eshte vetem fillimi i kesaj strukture te re, mesuesit dhe studentet deklarojne se ka disa gjera për t'u permiresuar si:
- Periudha e gjate e mesimdhenies shkakton studente te lodhur sidomos në pjesen
e dyte te klases edhe pse mesuesit perpiqen shume per ti mbajtur ata të perqendruar duke bere aktivitete te ndryshme eshte e pamundur qe studentet te mbeten
te perqendruar per 90 minuta me vetem nje pushim prej 5 minutash.
- Duke punuar ne klase, ata kane me pak pune per te bere ne shtepi dhe po behen
paksa dembel.
- Nje tjeter gje qe duhet marr ne konsiderate eshte fakti se eshte nje periudhe e gjate
kohore nga nje klase ne tjetren, veçanerisht ne klasen e 4-te ku anglisht behet nje
here ne jave dhe fjalori i ri dhe informacioni mund te harrohen lehte.
Megjithate duke u marre me subjektin tone disa gjera duhen marr ne konsiderate:
Ju keni me shume mundesi per te perdorur me shume gjuhe te folur në klasat tona
- veçanerisht ne pjesen e dyte, natyrisht nese mesuesit jane ne gjendje te organizojne
materialet e dhena ne tekst ne menyren e duhur.Prandaj, mesuesit mund te organizojne planin e mesimit duke theksuar informacionin qe ata e konsiderojne si me te
rendesishem, duke shtuar apo lene jashte temave dhe pjeseve nga plani i mesimit te
cilat nuk jane produktive pa lene menjane informacionin kulturor.
Perdorimi i nje situate ne organizimin e nje plani mesimor
Qellimi i perdorimit te nje situate nga jeta e perditshme eshte zhvillimi i aftesive
personale dhe sociale qe nevojiten per t'u perdorur ne kete situate specifike duke
zhvilluar aftesite tona personale dhe sociale sipas CEFR (Referencat e Kornizes se
Perbashket Evropiane).Kur merremi me situatat ne planin tone te mesimit, ne ose
emerojme, pershkruajme ose permendim ate duke perdorur disa ndihma qe mund
t'i udheheqin nxenesit per te realizuar kompetencat kryesore (situatat mund te jene
dokumentare, faqe interneti, filma, situata te jetes se perditshme etj).
Perfitimet e organizimit te klases ne baze te situatave te caktuara jane fakti se ato
bazohen ne aftesite e kerkuara.Ketu vjen ne perdorim teknologjia e cila nuk eshte e
rendesishme vetem per faktin se kjo na ndihmon të krĳojme nje situate (ne vend te
teknikave te meparshme te perdorura si brainstorming / cluster, diskutim etj per te
kujtuar informacionin), por gjithashtu ndihmon studentet te shikojne dhe te degjojne
nje situate reale në kontekstin e saj te duhur, si dhe degjimi i folesve autokton, duke
i kushtuar vemendje theksit, shqiptimit, gjerave intonuese qe jane thelbesore per te
mesuar nje gjuhe te huaj.Prandaj studentet pretendojne te jene ne nje situate reale
dhe sillen si te jene tek njejta situate me ate që paraqitet ose prezantohet në mesim.
Portofoli e studenteve dhe dosja e gjuhes Evropiane
Skedari i studenteve (dosja) eshte nje koleksion i veprave dhe hulumtimeve te bera
nga studentet gjate gjithe periudhes se atĳ niveli, vepra qe nuk jane pjese e vleresimit
te klases se tyre.
Ky skedar tregon performancen e nxenesit dhe eshte nje nga mjetet me te rendesishme qe perdoret per te zbuluar talentin dhe aftesite e ndryshme qe nxenesit mund
te kene.
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Rendesia e saj qendron ne faktin se ajo permban vepra qe tregojne nivelin e kompetencave te aplikuara ne nje situate reale si dhe arritjet e nxenesve.
Kjo eshte arsyeja pse ajo permban projekte, pune kerkimore, biografi dhe vepra qe
lidhen me tema dhe situata te ndryshme jeten e perditshme e cila mund te jete e pavarur ose puna ekipore duke zhvilluar ne kete menyre aftesite personale dhe sociale
sipas CEFR.
Duke plotesuar portofolin e tyre studentet tregojne pervojat e tyre dhe perdorimin e
gjuhes ne situata te ndryshme te jetes se tyre reale jashte shkolles.
Qellimi kryesor i CEFR eshte qe studentet te kuptojne kulturen dhe mentalitetin e
popullatave te tjera dhe te jene ne gjendje te merren me situatat e jetes se perditshme
ne nje vend tjeter.
Kjo eshte ajo qe duhet te mbajme ne mend ndersa zgjedhim jo vetem situaten, por
edhe veprat e perfshira ne dosjen e studenteve.CEFR- percakton nivelet me te cilat
mund te matim evolucionin e nxenesve.
Ajo percakton kritere qe pershkruajne aftesite e tyre gjuhesore.Nje risi e MAS eshte
krĳimi i Rrjetit Profesional te udhehequr nga mesues me pervoje.
Mesuesit lexojne informacionin qe IZHA (Instituti per Zhvillimin e Arsimit - i cili
eshte pergjegjes per çdo ndryshim te bere dhe aplikuar ne sistemin tone arsimor,
publikon ne faqen e saj te internetit), por jo te gjithe mund t'i lexojne ato per mungesen e pajisjeve, distanca, mosgatishmeria ose mund te mos kuptohen siç duhet.Mesuesit mund te kene shume pyetje te cilat janë aq te veshtira per te gjetur pergjigjet.
Ka edhe shume gjera te paqarta. Prandaj LPN konsiderohet nje panel/punishte ku
mesuesit e te njejtit subjekt mund te diskutojne problemet e tyre,te gjejne zgjidhje,te
shprehin punen e tyre dhe të shkembejne pervoja.
Konsiderohet nje vendim i mire sidomos per mesuesit e rinj qe nuk jane te trajnuar
dhe prandaj duhet te degjojne dhe te shohin disa mesues me pervoje.
Cfare mund te behet per te permiresuar cilesine e mesimdhenies si dhe per ti mbajtur
studentet aktive duke marre pjese ne aktivitete të ndryshme?
Kjo eshte nje pyetje qe bejme çdo dite per veten tone.Shumica prej nesh punojne me
se paku dy klasa per te njejtin nivel, prandaj eshte e lehte pasi klasa e pare te marre
ne konsiderate ate qe nuk ka punuar ose nuk ka dhene ndonje produkt,keshtu qe
ne mund te bejme ndryshime dhe te mos qendrojme rrepte ne planin tone te perditshem te mesimit. Veproni dhe merrni pjese vete ne aktivitete.
Ne kete menyre i bejme studentet te mendojne se jeni atje per ta, krĳoni një ambient
miqesor dhe i beni ato të flasin.
Ndryshoni aktivitetet here pas here. Mos lejoni qe nxenesit tuaj te merziteni. Veproni
me dialoget qe lidhen me situatat e jetes se perditshme si luajtja e roleve duke krĳuar
pale qe nuk jane ne te njejtin nivel, i bejne ata te besojne se edhe pse ato nuk jane te
barabarta, ata mund ta bejne kete nese përpiqen me ndihmen tuaj natyrisht. Vetem
filloni ti motivoni ata.
Por mbi te gjitha le te flasin per veten, pa i korrigjuar ata ndersa flasin. Studentet
duan te flasin për veten, duke ndare dhe duke krahasuar pervojat e tyre. Kerkojuni
atyre te pershkruajne fotografi te ndryshme ndonjehere qesharake ose fotografi qe
kerkojne perdorimin e imagjinates se tyre.Beni ato pyetje te hapura dhe pse-pyetjet
për të zhvilluar mendimin e tyre kritik.
Mos harroni se nje gjuhe nuk konsiderohet e mesuar nese nuk jeni në gjendje ta perdorni dhe ta praktikoni ate.
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Shqipëria nën pushtimin Fashist Italian
Alma Bala
Iliriana Dida
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Arsyeja për përzgjedhjen e kësaj teme lidhet me faktin se pushtimi i Shqipërisë pikërisht me 7
prill 1939 nga Italia Fashiste është një ndër ngjarjet kryesore të Historisë së popullit Shqiptar.
Për vetë faktin se pushtimi i saj erdhi në një mënyrë të mirëorganizuar nga pala Italiane,
ndërkohë që shteti shqiptar përveç varësisë që kishte ndaj saj, nuk zotëronte përkrahjen nga
Fuqitë e Mëdha të cilët luanin një politikë të dyfishtë ndaj të dy shteteve. Fillimisht synojmë
që të bejme një parantezë për ti dhënë një kuadër të qartë lexuesit mbi temën.
Këtë punim e kemi strukturuar ne dy pjesë. Pjesa e parë përfshin arsyet pse Italia ishte e
interesuar gjithmonë ndaj territorit shqiptar dhe gjithashtu analizon periodizimin e
mardhënieve Italo-Shqiptare, ndërsa pjesa e dytë përfshin Pushtimin Fashist në Shqipëri dhe
masat që ata ndërmorën.
Për ta realizuar këtë punim kemi përdorur një literaturë të gjërë, kryesisht në gjuhën shqipe.
Ndër botimet e historianëve shqiptare dhe të huaj jemi përpjekur që të përdorim botimet e
tyre akademike, në mënyre të tillë që të japim një pasqyrë të qartë Pushtimit Italian.

Shqipëria nën pushtimin fashist italian
Pushtimi i Shqipërisë nga Italia Fashiste më 4 prill të vitit 1939, është bërë objekt jo
vetëm i historiografisë shqiptare, por dhe asaj Ballkanike, Evropiane, për vetë faktin
se kjo periudhë përbën një etapë të veçantë në historinë e mardhënieve Italo-Shqiptar,
etapë kjo e përcaktuar jo vetëm nga zhvillimet e brendshme midis dy vëndëve, por
dhe nga ato ndërkombëtare.
Shqipëria, atdheu ynë mjaft i rropatur ndër shekuj, do të ishte një ndër viktimat
e para të koalicionit ushtarak famëkeq, i cili jo vetëm kishte në plan, por dhe po
zbatonte realisht coptimin dhe pushtimin hap pas hapi të vëndeve të ndryshme në
Evropë.
Shqipëria, e cila ishte kthyer në një fushëbetejë gjatë Luftës së parë Botërore, u
ballafaqua me kërcënime të mëdha për pavarsinë e tërësinë e saj territoriale, që vinin
nga Fuqitë e Mëdha, të cilët ishin shtete fituese të luftës, ashtu dhe nga monarkitë
fqinje.
Me të drejtë shtrohen pyetje:
1. Pse ishte kaq e interesuar Italia rreth territorit Shqiptar ?
2. Pushtimi i Shqipërisë më 7 prill 1939 nga Italia Fashiste ishte rezultat i planifikimit
dhe bashkëpunimit me Antantën apo si rrjedhojë e një politike të gabuar?
Arsyet mund të jenë të shumta që çuan shtetin shqiptar të vendosur nën sundimin
e fashistëve, të cilët me doemos kërkonin që fati i popullit shqiptar të ishte i lidhur
rreth tyre. Megjithatë, duke u mbështetur në burime primare dhe sekondare dalin
në pah disa nga shkaqet kryesore që çuan Italin drejt një veprimi tepër armiqsor ndaj
Shqipërisë, duke dërguar ushtrinë dhe armët e saj përtej Adriatikut.
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1. Një ndër shkaqet e zaptimit të territorit Shqiptar, ishte rëndësia e madhe kulturore
dhe historike që kishte ky vënd, pasi që në kohet e lashta kishte qënë pjesë e
Perandorisë Romake dhe për këtë, nacionalistët fashist kërkonin me çdo kusht që
t’i rkthenin Italisë madhështinë e Romës së dikurshme.
2. Një arsye tjetër që çoi Italin para një veprimi të madh dhe të rëndësishëm për të
dy palët ishte dhe kontributi, që ajo kishte dhënë së bashku me Austro-Hungarinë
për ekzistencën e shtetit shqiptar. Duhet theksuar, se dhënia e kontributit nga
këto dy shtete me influencë të madhe në arenën ndërkombëtare, ishte pjesë e
planit të strategjisë që ne të ardhmen do të vendosnin sovranitetin e tyre pikërisht
në shtetin që do kishin në të ardhmen. Nga ana tjetër Italia ia kishte bërë të ditur
Antantës synimet që kishte për territorin shqiptar.
Gadishmëria e qeverive të Antantës për të kënaqur lakmitë e aleatës së pritshme të
Italisë nuk mungoi. Bisedimet përfunduan më 26 prill 1915 me nënshkrimin e një
marveshje, e cila ka hyrë në histori me emrin “Traktati i Fshehtë i Londrës”. Ajo u
nënshkrua nga përfaqsuesit e Britanisë së Madhe, të Francës, të Rusisë nga njëra anë
dhe të Italisë nga ana tjetër.
Sipas pikës 7 të traktatit, Italia pranoi që pjesët veriore dhe jugore të Shqipërisë t’u
jepeshin Malit të Zi, Serbis dhe Greqisë. Por këtë lëshim që u bëri të tre shtetëve
Ballkanike në kurriz të territorit Shqiptar, Italia e kushtëzoi me këto kërkesa:
Do ta pranonte pasi të merrte tokat në Adriatikun veriore e lindore dhe krahinën e
Vlorës, siç parashikohej në pikat 4,5,6 të traktatit, si dhe në Shqipërinë e Mesme do
të formohej një shtet Shqiptar të cunguar, autonom e neutral. Përveç kësaj, ajo kërkoi
që i ashtuquajturi “Shteti Shqiptar” të mos kishte mardhënie diplomatike me botën
e jashtme. Në këto mardhënie ai do të përfaqësohej nga Italia, që do të thotë që shteti
Shqiptar do të vihet nën protektoratin Italian1.
Siç duket, nga vetë përmbajtja e këtĳ traktati apo marveshje, ndërmjet tyre bëhej
një pazar në kurriz të popullit shqiptar, i cili me mund dhe sakrifica u shkëput nga
Perandoria Osmane për të qeverisur më vete, për tu njohur në arenën ndërkombëtare,
por kjo gjë nuk merrej parasysh nga këto shtete borgjeze, përkundrazi rëndësi
parësore për to ishin realizimet e aspiratave të shteteve fqinje ndaj këtĳ kombit,
shtetit shqiptar. Marveshja apo bashkpunimi reciprok midis Italisë dhe Antantës
sollën rrjedhën e ngjarjeve që çojnë pikërisht me 7 prill 1939
Megjithatë, nësë do të duhej të saktësohej një datë kur Shqipërisë iu përcaktua ky
fat, kjo ishte Konferenca e Ambasadorëve e katër Fuqive të Mëdha më 9 nëntor 1921.
Kjo konferencë ripohoi pavarsinë e Shqipërisë dhe tërësinë e saj territoriale, i hapi
rrugë njohjes së qeverisë shqiptare, por ajo mori një vendim që ishte në kundërshtim
me frymën e aktit të mësipërm. Cenimi i pavarsisë së Shqipërisë dhe i kufijve të saj u
interpretua se mund të përbënte një kërcënim për sigurinë strategjike të saj, nëse kjo
do të ndodhte, Fuqitë e tjera të Mëdha, Britania e Madhe dhe Franca do të ndërhynin
në këshillin e Lidhjes së Kombeve, me qëllim që ai të rekomandonte që rimëkëmbja
e kufijve të Shqipërisë ti besohet Italisë2. Njohja e përparësisë së interesave strategjike
të Italis, në Shqipëri nga Konferenca e Ambasadorëve legjitimoi të drejtën e fqinjit
përtej Adriatikut, që të lunate rolin e kujdestarit e një shteti të vogël Ballkanik.
Vendimet që u morën në këtë Konferencë i dhanë përparësi Italisë të fuste trupat e
veta në Shqipëri me pretekstin e ruajtjes së pavarsisë dhe sovranitetit të saj.
1
2

Historia e popullit shqiptar, vëll. III,79.
Paskal Milo, Shqipëria në luftën e dytë Botërore (Tiranë:Shtëpia Botuese Toena,2014),19.
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Megjithatë, asaj i mungonte liria e ekspansionit ekonomik, që Britania e Madhe nuk
kishte preferuar t’ia jepte. Vetëm pas takimit midis diktatorit fashist Italian, Benito
Musolini e Ministrit të Jashtëm të Britanisë së Madhe, Nevil Çembërlein në Livorno
në fund të shtatorit 1926, Italisë iu hap drita jeshile për të vendosur protektoratin e
saj mbi Shqipërinë3. Ndërkohë që në krye të shtetit shqiptar, gjatë kësaj periudhe
qëndronte A.Zogu, i cili kishte bërë të mundur përqëndrimin e pushtetit në duart e
tĳ. Duhet të theksojmë, se në vitin 1925 Shqipëria u shpall Republik Parlamentare me
president A.Zogun, i cili lunate dhe rolin e kryeministrit.
Kur rimori pushtetin në Tiranë, Zogu ishte i ndërgjegjshëm se nuk do të mund të
mbante gjatë atë në qoftë se nuk do të kishte mbështetje nga jashtë, nga një apo më
shumë fuqi4. Gjithashtu, Zogut i duhëshin para dhe krahë të forta ku të mbështetej,
midis dy rivalëve, Italia dhe Jugosllavia , ai zgjodhi më të pasurin dhe më të fortin,
fqinjin përtej Adriatikut. Që këtu fillon mardhënia e tĳ tepër komplekse dhe plot
kundërthënie me italinë5. Me sa duket Italia Fashiste nuk humbiste asnjë mundësi
për të arritur qëllimin e saj, që ishte nënshtrimi i territorit dhe shtetit Shqiptar ndaj
Italis. Nëse do të periodizoheshin mardhëniet Shqiptaro-Italiane, ato mund të
ndahen në 4 periudha :
1. Në vitet 1925-1928
2. Në vitet 1928-1931
3. Në vitet 1931-1935
4. Në vitet 1935-19396
Periudha e parë ka të bëjë pikërisht me vendosjen e mardhënieve midis dy palëve.
Nga njëra anë Zogu ishte i detyruar t’u drejtohej italianëve për shumë arsye:
1. Politikisht, udhëheqësi shqiptar ishte borxhli ndaj Beogradit dhe ndonse ia shleu
borxhin në vitin 1926, duke i falur territoret e diskutueshme rreth Manastirit të
Shën Naumit, ai s’pranoi t’u njihte atyre të drejtën për të ndikuar mbi qeverinë e
tĳ, pasi i druhej qëllimeve të tyre.
2. Italia ishte një prej shtetëve kryesore Evropiane që nuk kishte kufij të përbashkët
me Shqipërinë, ndërkohë aleanca me Romën do të gëzonte jo pak popullaritet,
për shkak se shqiptarët deri në atë kohë kishin patur pak kontakte me italianët
dhe për pasojë nuk ishin kërcënuar ndonjëherë.
3. Sipas A.Zogut, italianët ishin zgjedhja më logjike edhe nga pikpamja ekonomike,
aktualisht partner i dytë tregtar i vëndit dhe që kishte nevojë për mallrat
shqiptarë7.
Këtë periudhë mund ta cilësojmë si periudha e e vendosjes së mardhënieve miqësore
midis Romës dhe Tiranës, pasi të dyja palët kishin interesa ndaj njeri-tjetrit, prandaj
u pasua nga marveshje të shumta. Megjithatë Musolini ishte kategorikisht i vendosur
për të mos kryer asnjë hap në çështjen e njohjes së regjimit të ri Shqiptar, për sa kohë
që A.Zogu nuk do të jepte prova të sigurta se nuk ishte i varur nga Beogradi dhe se
garantonte poziten dhe njohjen e interesave të Italisë në Shqipërisë8.
Reflektimi i drejtpërdrejtë ishte nënshkrimi në mars të vitit 1925 i Konventës “Për
themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë”, nga një grup financiar Italian, i
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mbështetur nga qeveria e Musolinit dhe qeveria Shqiptare.
Sipas kësaj Konvente, në formimin e kapitalit themëlor të Bankës, shtetasit shqiptar
mund të kishin 49% të aksioneve, kurse shtetasit e huaj jo më pak se 51% të aksioneve.
Në rast se aksionet nuk do të nënshkruheshin nga shtetasit shqiptarë brënda një afati
të caktuar, ato u kalonin italianëve.9
Një marveshje tjetër ka të bëjë me marrjen e një huaje të paracaktuar për nevojat
ekonomike të vëndit. Për dhënien dhe administrimin financiar të kësaj huaje u krĳua
S.V.E.A. Kjo marveshje u nënshkrua më 29 maj 1925 dhe Shqipëria do të siguronte
një hua financiare prej një shume nominale përafërsisht 70.5 milion franga ari e cila
do të shlyhej për një periudhë 40 vjeçare me një kamatë vjetore 7.5%9. Viti 1926 ishte
viti vendimtar për politikën italiane në Shqipëri. Fitorja e Italisë në “Luftën e Naftës”
në vitin 1925, nënshkrimi i një sërë aktesh financiaro-ekonomike, si dhe nënshkrimi i
paktit të fshehtë ushtarak, krĳuan një bazë të qëndrueshme për shtrirje të mëtejshme.
Nuk vonoi shumë dhe midis dy shtetëve u nënshkruan dy pakte10.
Më 27.11.1926 u nënshkrua pakti në Tiranë, Pakti i Miqësisë dhe i Sigurimit. Traktati
kishte 5 nene:
• Neni i parë nënvizonte se “ Italia dhe Shqipëria njohin se çfardo cenimi drejtuar
kundër statukuos politike, juridike e territorial të Shqipërisë është në kundërshtim
me interesat e tyre të ndërsjellta politike”
• Neni i dytë përmbante se “Për mbrojtjen e interesave të lartpërmendura, palët
e larta kontaktuese angazhohen për të mbështetur njëra-tjetrën, në bashkpunim
të përzemërt ato angazhohen që të mos përfundojnë me Fuqitë e tjera marveshje
politike ose ushtarake në dëm të interesave të palës tjetër11.
Neni i parë dhe i dyti i Paktit ishin thellimi dhe trupëzimi i ides italiane për vendosjen
e protektoratit mbi Shqipërinë. Pakti ishte i vlefshëm për 5 vite më rradhë dhe nëse të
dy palët binin dakort ripërtëritjen e tĳ, kjo ishte e vlefshme.
Megjithatë Musolini nuk ndalej pavarsisht marveshjeve ekonomike të nënshkruara
me qeverinë shqiptare për vendosjen e paktit të parë të Tiranës, ai sërish kërkonte që
Shqipërinë ta fuste gjithnjë e më tepër në një rrugë pa dalje, sepse pikërisht ky ishte
dhe qëllimi i tĳ, deri në momentin që do të sanksiononte bashkimin e Shqipërisë
me kurorën Mbretërore Italiane. Një vit pas nënshkrimit të paktit të parë, i cili u
konstatua në mënyra të ndryshme nga vëndet e tjera, kjo në bazë të interesave të tyre,
i vetmi vënd që reagoi menjëher dhe ashpër ishte pikërisht Jugosllavia. Më vonë u
vendos që qeveritë Italo-Shqiptare të nënshkruajnë një pakt të dytë . Më 22 nëntor
1927 Ministri i Jashtëm Shqiptar Iliaz Vrioni dhe Ministri fuqiplotë Italian Ugo Sola,
nënshkruan në Tiranë Traktatin e Aleancës Mbrojtëse midis shqipërisë dhe Italisë12.
Traktati u nënshkrua për një periudhë 20-vjeçare. Ky traktat nuk është gjë tjetër veçse
vazhdimi i traktatit të parë vetëm se përfshiu aspektin ushtarak. Këta dy traktate
zyrtarizuan proteksionizmin Italian në Shqipëri. Nga ana tjetër ato përkrahën Zogun
për tu shpallur mbret i Shqipëtarëve.
Gjithashtu, duhet të theksojmë se A.Zogu ishte një njeri që lakmonte të kishte një
pushtet të pakufizuar në duar e tĳ, por për ta realizuar këtë, i duhej ndihma e aleatës
së saj (Italis). Kalimi nga Republikë në Monarki tregon mbylljen e një periudhe më
uljet dhe ngritjet e veta dhe vazhdimi i një periudhe tjetër.
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Fuqizimi i pushtetit të A.Zogut, si dhe nënshkrimi i dy pakteve me Italinë, ishin
garanci për një qëndrueshmëri politike të Shqipërisë13. Mbretëria Shqiptare e sapo
shpallur më 1 shtator 1928, nuk kishte as pasuri të mjaftueshme as dhe autoritet
të trashëguar aristokratik. Këtë defiçit në pasuri dhe në prestigj, Zogu shpresoi
ta kompensonte me ndihmën italiane14. Me ndërrimin e formës qevërisëse nga
Republikë në Monarki bëri të nevojshme miratimin e Statusit themëltar të Mbretërisë
Shqiptare. Ky Status e përcaktonte mbretërin si institucionin me fuqinë më të madhe
juridike dhe kushtetuese. Me realizimin e qëllimit të tĳ, për tu shpallur Mbret të
Shqiptarëve A.Zogu ndihej superior tashmë dhe u mundua të ndiqte një politik disi
më të pavarur nga Italia fashiste. Qeveria shqiptare nuk e përsëriti marveshjen e
vitit 1928 për instruktorët Italian pranë ushtrisë shqiptare. Qeveria e Musolinit
kundërveproi duke e prerë huan. Italianët tashmë e kishin humbur durimin dhe
goditja e tyre nuk do të vonohej. Komisioni i ngarkuar në administrimin e fondeve të
kredisë italiane të vitit 1931 pushoi së ekzistuari15.
Këto rrethana të jashtme, vonesat dhe pagesat e Italisë për realizimin e angazhimeve
ekonomike ndaj Shqipërisë, e sidomos përgatitjet e hapura për ekspansionin ushtarak,
e bënë mbretin Zog të fillonte gradualisht pengimin e ndikimit Italian e të kërkonte
rrugë afrimi më të ngushta me Anglinë, Jugosllavin etj16. Interesi i këtyre vëndeve
ndaj Shqipërisë ishte si në anën politike ashtu dhe ekonomike. Anglia zotohej se
nuk do të lejonte që Shqipëria, të binte në duart e pushtimit Italian, pavarsisht se
në mënyrë të heshtur ajo ka pranuar çdo levizje të Fashistëve ndaj Shqipërisë. Përsa
i përket Jugosllavisë, Zogu synoi një afrim të madh me të, për të kundërbalancuar
ndikimin Italian. Hapi i parë ishte emërimi i Z.Rauf Fico si Ministër i Shqipërisë në
Beograd, çka shkaktoi pakënaqësi në Romë17.
Krisja e mardhënieve Italo-Shqiptare, përfshin periudhën e tretë gjatë viteve 19311935 ku vetë Shqipëria do të vihet para një përgjegjësie të madhe për të paguar
borxhet e larta që kishte ndaj palës tjetër. Nga ana tjetër, në Romë shpresonin se në
mos me bindje, Zogu përmes politikës së shtërngimit të rripit, do të bënte leshime të
tjera politike, ekonomike dhe arsimore18. Shenja më serioze e ftohjes në mardhëniet
Shqiptaro-Italiane u duk në fund të nëntorit 1931 kur Mbreti Zog s’përtërin Paktin
e Miqësisë dhe të Sigurimit të 27 nëntorit 1926 me Italinë, të cilit i skadoi afati në 27
nëntor 193119.
Pala Italiane donte me doemos këtë përsëritjen e këtĳ pakti, nga ana tjetër Zogu
nuk dëshironte, duke argumentuar se mjafton ekzistenca e Paktit të nënshkruar
më nëntor 1927, si kundërpërgjigje dhe në formë kërcënuese, në portin e Durrësit
u dukën 22 luftanĳe Italiane, pa lejen e autoriteteve vendase, por me ndërhyrjen e
Fuqive të Mëdha ato u larguan.
Përsa i përket forcimit të bashkpunimit ballkanik, Shqipëria nuk u pranua në Paktin
që do të nënshkruhej mes vëndeve të Ballkanit i cili njihet si Pakti Ballkanik, të krĳuar
në Athinë të vitit 1934, kjo për arsye të presionit që Italia i ushtronte këtyre shteteve,
të cilët nuk donin ta sfidonin politikën italiane në Shqipëri.
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Gjysma e dytë e viteve ‘1930, që ishte dhe periudhë e katërt në mardhëniet
Shqiptaro-Italiane, shënoi rrokullimin e pakthyeshme të Zogut e të Shqipërisë në
prehrin e Italisë20. Pikërisht më 07 prill 1939 Shqipëria pushtohet nga Italia Fashiste,
të cilët falë përkrahjes deri diku nga Fuqitë e Mëdha dhe politikës së ndjekur nga
vetë A.Zogu, i cili mundohej të shfrytëzonte çfardolloj mundësie që i garantonte atĳ
fronin, mirqënien. Por duhet të theksojmë se ishte pikërisht A.Zogu që hodhi bazat
e konstitucionalizmit Shqiptar dhe organizimit të shtetit. E megjithatë kontributi i tĳ
më i madh ishte forcimi i ndërgjegjes kombëtare shqiptare
Historiografia shqiptare mardhënien e Zogut me Italinë e kanë përcaktuar në dy
prizma të ndryshme. Një pjesë e mirë e historianëve pushtimin fashist të Shqipërisë
e cilësojnë si një vepër tradhëtie dhe nënshtrimi ndaj tyre, pjesa tjetër e ka cilësuar
veprimin e Zogut si e vetmja alternative mundshme me rrethanat me të cilat ndodhej
Shqipëria në atë kohë .
Pushtimi Italian në Shqipëri
Pushtimi Italian i Shqipërisë 7 prill 1939 ishte një fushatë e shkurtër ushtarake
nga Mbretëria e Italisë kundrejt Mbretërisë së Shqipërisë. Arkitekti i pushtimit të
Shqipërisë nga italianët ishte pikërisht konti Ciano. Pas kthimit nga Shqipëria, më 2
maj 1938, Ciano harton një plan të fshehtë që përmbante tre faza veprimi.
1.
Afrimi dhe lidhja e ngushtë ekonomike e Italisë me Shqipërinë, e përfunduar
kjo me një afrim politik.
2.
Rënia dakort me Jugosllavinë dhe Greqinë për coptimin e Shqipërisë.
3.
Pushtimi i Shqipërisë nga Italia .
Në planet e Musolinit Shqipëria ishte një pikëmbështetje e rëndësishme për zotërimin
e plotë të Adriatikut e për ekspansionin në Ballkan .
Vetë Musolini nuk kishte dashur që Shqipërinë ta nënshtronte nëpërmjet luftes
dhe mjetëve ekstreme, përkundrazi shpeshherë ai hezitonte, por duke u shtyrë nga
dhëndri i tĳ Ciano, që mbante postin e Ministrit të Punëve të Jashtme Italiane, ndoqi
një politik agresiv.
Me 25 mars Musolini miratoi projekttraktatin e hartuar nga Ciano dhe nga
bashkpuntorët e tĳ, për t’ia paraqitur mbretit Zog.
Ciano ia dërgoi projekttraktatin ultimativ mbretit Zog me sekretarin e tĳ të Kabinetit
Karlo de Ferraris, i bindur që ai do të pranonte qoftë dhe për arsyen e tĳ shumë të
rëndësishme familjare, lindjen së shpejti të trashëgimtarit të fronit.
Ultimatumi kërkonte që qeveria shqiptare, në funksion të largimit “të një kërcënimi
ndaj sovranitetit ose integritetit dhe pavarsisë së Shqipërisë, t’i lejonte qeverisë
italiane “përdorimin e porteve, aerodromeve dhe rrugëve të komunikacionit”.
Gjithashtu propozohej bashkimi doganor e monetar midis dy vëndeve, vendosja në
cdo ministri Shqiptare e një funksionari Italian në nivelin e sekretarit të përgjithshëm,
barazit në të drejtat politike e civile të qytetarëve Italian, që banojnë në Shqipëri me
Shqiptarët si dhe ngritjen e përfaqsimit diplomatik të të dyja vendeve nga legatë në
ambasadë .
Ky projekt-traktate shqetësoi Zogun, i cili nuk mund të pranonte vendosjen e
një protektorati në Shqipëri. Nga ana tjetër vëmëndja e tĳ ishte përqëndruar tek
Geraldina e cila së shpejti do të sillte në jetë princin, por sipas mjekut parashikohej
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të kishte një lindje të vështirë. Situata me të cilën po përballej vetë Zogu ishte
dramatike, pasi kishte bërë të pamundurën për të pasur një pushtet të pakufizuar,
ku nëpërmjet marveshjeve apo dredhive të shumta në një farë mënyre ia kishte dalë,
por i gjithë ky pushtet nga momenti në moment mund të shkatërrohej. Zogu nga ana
tjetër mundohej të zgjaste sa më shumë bisedimet, duke bërë kundër propozime, që
rrëzoheshin fill nga pala Italiane.
Në Romë mbetën të zhgënyer nga qëndrimi i Zogut. U vendos të veprohej njëkohësisht
në dy drejtime:
•
Përfundimi i përgatitjeve ushtarake për pushtimin.
•
Vazhdimi i presionit diplomatik për ta detyruar Mbretin Shqiptar të pranojë
skemën Italiane të projekt-traktatit .
Nga ana tjetër mbreti Zog refuzoi në mënyrë kategorike, pasi nuk mund ti lejonte
të preknin integritetin dhe pavarsinë e Shqipërisë.Ai pohoi se shqipëria ishte gati
të pranonte një forcim të aleancës Shqiptaro-Italiane, në thellim të Traktatit të
Aleancës Mbrojtëse, si dhe të diskutonte çështjet ekonomike, por kurrsesi një traktat
protektorati21. Në këtë periudhë tepër të vështirë si për shtetin shqiptar dhe mbretin
Zog, një lajm i shumpritur entuziazmoi popullin dhe vetë Zogun, pikërisht më 5 prill
1939 çiftit mbretëror i lindi trashëgimtari. Në të njëjtën kohë Zogu mer një ultimatum
tjetër nga pala italiane, por ai shpresonte se Lidhja e Kombeve Ballkanike e sidomos
Anglia e Franca nuk do të lejonin një zbarkim të forcave ushtarake italiane në
territorin shqiptar, por asnjë ndërhyrje….asnjë kompromis nga ana e tyre. Pikërisht
në orën 4 e 30 minuta të 7 prillit, të “premten e zezë”, 35-40 mĳë ushtarë Italian
nën komandën e Gjeneralit Alfredo Guxoni, nisën zbarkimin në portët e Shëngjinit,
Durrësit, Vlorës dhe Sarandës22. Mund të themi që pushtimi i Shqipërisë nga Italia
Fashiste ishte akti final i një historie të parashikuar që në momentet e formimit të
shtetit Shqiptar.
Ndërsa përsa u përket vëndeve fqinje dhe shteteve demokratike si Anglia, Franca etj,
nuk e kundërshtuan agresionin Italian, ato nuk bënë asgjë për ta penguar.
Situata në Shqipëri sa vinte dhe përkeqësohej. Zogu nga ana e tĳ me përgjesinë e një
mbreti duhet të njoftonte popullin e tĳ për gjëndjen aktuale në vend. Ai urdhëroi të
hartohej një thirrje që do të trasmetohej në Radio Tirana. Thirrja akuzonte qeverinë
italiane se kishte shkelur traktatet me fuqi dhe mardhëniet miqësore midis dy
vëndeve dhe se synonte të shkelte pavarsinë dhe sovranitetin mbretëror të Shqipërisë.
Mbreti ftonte popullin që të bashkohej për shpëtimin e atdheut e të pavarsisë e për
ti mbrojtur këto deri në frymën e fundit të gjakut. Kjo thirrje ishte akti i fundit zyrtar
i Zogut23.
Shqipëria nuk ishte përgatitur për luftë, madje vetë Zogu shpresonte që qeveria
italiane të tërhiqej nga ky veprim pavarsisht se trupat e tyre kishin zbarkuar në
qytetet bregdetare dhe po marshonin drejt Tiranës. Kjo ushtri ishte e madhe në
numër,e organizuar dhe e pajisur mirë përsa i përket armatimeve, ndërsa ushtria
shqiptare as nuk mund të krahasohej dhe jo të përballej me të. Vetë Zogu pak orë pas
thirrjes që i bëri popullit të tĳ u largua në drejtim të Korçës, më pas do të largohej për
në Greqi nëpërmjet Kapshticës, pikërisht aty e priste mbretëresha Geraldinë, e cila
së bashku me foshnjën e saj ishin larguar një ditë më parë. Me arrtisjen e A.Zogut,
mbretit të Shqiptarëve, shumë historian kanë hedhur hipoteza të ndryshme si p.sh:
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Veprimi që bëri Ahmet Zogu ishte e vetmja zgjidhje ?
Një pjesë e mirë e tyre mendojnë se zgjedhja e Zogut ishte një zgjidhje prej një
frikacaku, burracaku që nuk i kishte hĳe një malsori që gjithmonë ka dëshiruar të
ishte në krye të këtĳ shteti, por në momentin më të vështirë ai e braktis atë. Ndërsa
një pjesë tjetër prej tyre veprimin e tĳ e shohin si të vetmen alternative të mundshme,
pasi përballja me italianët ishte e pashmangshme, të cilët prej vitesh me rradhë kishin
pritur këtë moment, sigurisht të përkrahur dhe nga vëndet e mëdha demokratike,
të cilët me heshtjen e tyre e pranuan këtë në mënyrë që të tërhiqnin Italin me krah të
boshtit të tyre.
Masat e marra nga Fashistët në Shqipëri
Me vendosjen e trupave fashiste dhe me mbërritjen e gjeneral Guxonit në mengjesin
e 8 prillit, pikërisht në Shqipëri u morën dhe masat e para. Ata krĳuan komitetin
e Përkohshëm administrativ nën kryesin e Xhafer Ypit. Ky i fundit luajti rolin
kryesor ne thirrjen e “Asamblesë Kushtetuese”që përbëhej nga 159 antarë, kryesisht
pronarë tokash, bajraktar, tregtarë dhe klerik. Asambleja u mblodh për herë të pare
me 12 prill 1939. Fillimisht rrëzoi dinastin zogiste dhe më pas vendosi bashkimin
e Shqipërisë me Italinë nën kurorën mbretërore të Viktor Emanuelit III dhe nxiti
popullsinë të besonte tek Italia24. Ndërkohë me 3 qëshor 1939 Asambleja Kushtetuse
mori vendimin për të hartuar një akt të ri kushtetues që do ti përgjigjet ndërrimeve
me regjimin politik të Shqipërisë pas pushtimit nga Italia25. Kjo Kushtetutë në të
vërtet vendosi një regjim diktatorial fashist në shqipëri. Ndërkohë një masë tjetër që
u mor nga fashistët e që ishte emediate ishte formimi i një qeverie me përkrahësit më
besnik të fashistëve. Në krye të qeverisë së re do të vinte Shefqet Vërlaci.
Veprimet që do të formalizonin të ashtuquajturin “Bashkim personal”midis
Shqipërisë dhe Italisë vazhduan me dorëzimin e kurorës shqiptare ndaj mbretit të
Italisë Viktorio Emanuele III pikërisht në Romë më 16 prill 193926.
Masa të tjera që u morën nga regjimi fashist ishin: modifikimi i flamurit Shqiptar
duke vendosur sëpatën fashiste, u censurua shtypi ku gazetat kryesore ishin
“Fashizmi”, “Tomorri”, “Këmisha e Zezë”, u formua dhe partia Fashiste në Shqipëri
që ishte degë e partisë fashiste në Italiu, arrit bashkimi doganor italo-shqiptar midis
Mbretërisë Italiane dhe Mbretërisë Shqiptare, përsa i përket ushtrisë Shqiptare ato u
bashkuan me ato italiane, ku si autoriteti i lartë ushtarak do të vepronte një komandë
e përgjithshme që do të drejtohej nga një general që do të vinte nga Roma.
Ata i dhanë rëndësi propagandës fashiste duke synuar që nëpër shkolla të përhapej
gjithnjë e më shumë fashizimi Italianizmi, gjithashtu iu dha përparësi kapitalit Italian
etj.
Nga ana tjetër fashistët ndoqën një strategji për formimin e “Shqipërisë së Madhe” që
përfshinte Kosovën, Çamërinë dhe territoret shqiptare që ndodheshin në Jugosllavi.
Ky ndryshim u diktua nga zhvillimet në teatrin e luftimeve europiane. Gjatë kohës
që Gjermania brënda një kohe të shkurtër pushtoi disa vënde evropiane dhe mbi
të gjitha sulmoi Francën, Musolini vlersoi se ishte momenti për të hyrë në luftë,
duke përkrahur irridentizmin Shqiptar në Shqipëri. Formësimi zyrtar i “Shqipërisë
24

Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007), 209-210.
Arsim Bajrami, Historia e konstitucionalizmit shqiptare 1912-2012 (Prishtinë: Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2014), 82.
26
K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar, 421.
25
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së Madhe” nuk u krye menjëherë. Në vitin 1941 pjesa më e madhe e Kosovës së
bashku me territoret e tjera Shqiptare, në Maqedoni dhe në Malin e Zi u bashkuan
me Shqipërin nën zonën italiane të pushtimit duke krĳuar Shqipërinë e Madhe.
Shqipëria e Madhe, përtej emrit e kuptimit përçmues e negative që i kanë dhën ndër
vite, në thelb ka qënë një levizje, një program e një synim nacionalist Shqiptar për të
bashkuar ato territore që janë banuar historikisht nga Shqiptarët etnik në Ballkan27.
Me vendosjen e Fashistëve në Shqipëri dhe me masat e marra prej tyre Shqipëria
humbi pavarsinë e saj dhe u kthye në një provincë italiane me një vetëqeverisje të
brendshme të kufizuar.
Konkluzionet
Si përfundim mund të themi: Pushtimi i shqipërisë nga Italia Fashiste është një ndër
periudhat e errta të historisë të shtetit shqiptar, të cilët me vendosjen e tyre moren
masat e para për të kontrolluar cdo aspekt , qoftë në politikë, ekonomi, ushtri, dhe
në arsim.
Theksojmë se Historia e Shtetit shqiptar ishte e paracaktuar që në perudhën e Luftës
së parë Botërore, me Traktatin e Fshehtë të Londrës i cili u mbajt me 26 prill 1915 dhe u
përforcua akoma më tepër në Konferencën e Ambasadorëve që u mbajt në vitin 1921
ku kjo Konferenc ripohoi pavarsinë e Shqipërisë dhe tërësinë e saj territoriale, por i
hapi rrugë interesave strategjike të Italisë në mënyrë që të lunate rolin e kujdestarit
ndaj shtetit Shqiptar.
Referencat
Paskal Milo, Shqiptarët në Luftën e dytë Botërore.
Historia e popullit shqiptar, vëll. III (Tiranë:Shtëpia Botuese Toena,2014).
Paskal Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë (Tiranë:Shtëpia Botuese Toena,2013).
B. Fischer, “Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet”(Tiranë:Shtëpia Botuese,Çabej)
Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shek. XX (Tiranë: Ideart, 2004).
Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007).
K. Dervishi, “Historia e shtetit shqiptar”.
Ilir Ushtelenca, Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (Tiranë: 1995), 229.
Arsim Bajrami, Historia e konstitucionalizmit shqiptare 1912-2012 (Prishtinë: Akademia e
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The magic of the eyes and class design
Lindita Pepaj
Every day ,as soon as I walk into the classroom ,I greet my lovely students and
unintentionally my eyes always look at a quote on the wall of the well-known
French writer Victor Hygo in which he says: ”Equality does not mean equal
diameter, but that everyone evolves in their own diameter. ” So the rhetorical
question arises,if will I recognize and discover this diameter as soon as possible
and focus my work on it ,so that I can give a ray of hope in this vicious circle
of teaching and learning which must be completed at the end of every school
year. And in this way, finding a tangent and creating a reciprocal trust within this
matter, which when at its fullest, creates wonders because a life-long investment
takes place within all relations: family, school, and society, an inseparable bond.
Therefore, in every moment throughout my job I am in front of eyes have arrived
to the school premises in diﬀerent ways of transport, and they expect to smile
and enjoy their day. As teachers, only our behavior, wisdom and communication
skills can achieve that.
Also in this classroom, in social part of the teaching tools, extracted from the
experience of everyday life ,I have put up a quote in capital letters which says:”
BRAIN GAIN” OR “BRAIN DRAIN” inasmuch as my students also study
English in their school and I wish to see and greet them whenever I see them
again, living their life and not considering the tough path of immigration which is
a very popular subject for many students. I would also love to see every class full
of students and to be reminded of how beautiful being a teacher is, facing students
with diﬀerent levels of knowledge and convincing everyone that with no doubt
there are unlimited options and skills for them to achieve their goals. William
Shakespeare said: “What a piece of work is a man! How noble in reason! How
infinite in faculty, in form and moving how express and admirable,in action
how like an angel, in apprehension how like a god!,the beauty of the world!”
I am truly happy to be a Literature teacher because literature is a life experience and
there is no better experience than being an inspiration to others, because a teacher
is an educator and honored figure. I would also like to remind all teachers that
Socrates was declared innocent after a thousand years, but he remains known for
his teachings and without intending to exaggerate my statement, we as educators
have a motivational quote from the Nobel prize winner Joseph Rudyard Kipling:”
If you can keep your head when all about you, are losing theirs and blaming it
on you, and you can trust yourself...”
Thus, the international quote “I learn to know, I learn to do, I learn to coexist
and I learn to live”, should be at the root of our profession to work as a team and
have the right motivation, vision and leader who leads them towards this vision.
Therefore, I believe that the results will not take long to show and students will
learn in an active way, communicate creatively and critically, to work and entertain
with each other helping everyone to evolve their values and potentials; so they
do not turn into an instrument of the economy and Pygmalion eﬀect, the journey
of waiting and hoping will be accomplished by recognizing and developing each
and everyone’s diameter and cultivating the fruit of our hard work which are the
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true human treasures, not treasures of unnecessary “fear”so,the beautiful phrase
from Hamlet comes to my mind:”To be or not to be;- that is the question.”, which
is unintentionally adapted to:”To work or not to work;- that is the question.” has
no place in our noble and honored job. To conclude my opinion;- everyone and
everything in the classroom speaks in its own unchangeable way.
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Lënda e anglishtes në shkollat e Shekullit XXI
Aurora Mërtiri
Mësuese Anglishte në AML , Tepelenë
Abstrakt
Jam mësuese prej 10 vitesh në sistemin arsimor parauniversitar të Republikës së
Shqipërisë, në rrethin e Tepelenës në shkollën e mesme të bashkuar ‘’Adem Alushi’’.
Mora iniciativën për të reflektuar rreth punës sime, kushtet në të cilat unë shërbej
për këtë profesion të vyer , me çfarë përballem në sfidat e përditshme .Të jesh
mësimdhënës i sukseshëm nuk është aq e lehtë dhe aq më tepër në lëndën e anglishtes,
e cila është kërkesë prioritare jo vetëm për shkollat e shekullit te XXI, por dhe pas
përfundimit të shkollës. Sikundër që është sfidë më vete të ofrosh pa dallim më të
mirën e mundshme në këtë zonë, ku burimet revelante jo gjithmonë përdoren nga
nxënësit dhe sytë janë tek teksti dhe mësuesi. Sistemi i Arsimit Paruniversitar në
vendin tonë ka pësuar një transformim rrënjësor në shumë këndvështrime . Kemi
zbatimin e kurrikulave të reja që po finalizohen në çdo fragment të Sistemit Arsimor
Parauniversitar. Metodat e mësimdhënies dhe burimet janë të larmishme , por jo
gjithmonë kemi mjetet didaktike në dispozicion për mësimin e gjuhëve të huaja , e
kryesisht anglishtes si gjuhë e huaj e parë.
Alarmante do të theksoja se të realizosh sfidat e zbatimit të qasjeve konstruktiviste në
mësimin e gjuhës angleze në këtë mjedis të gjerë arsimor e për më tepër në një rreth siç
është Tepelena është shumë i rëndësishëm zhvillimi profesional i mësuesit . Shpesh
herë mundësitë institucionale janë të kufizuara, ndërsa ato personale jo gjithmonë
arrĳnë pritshmërinë. Kur arrihet përkrahja e duhur vetëm atëherë synimet arsimore
bëhen potencialisht të pakufishme. Aktorë të rëndësishëm në përvetësimin e gjuhës
angleze dhe vĳueshmërisë në mësime janë :-përgatitja vjetore vit pas viti, ecuria në
nivelin e gjuhës, përmend që mësimi i anglishtes nis që në klasë të III-ë, e në raste
të rralla nis në klasë të VI-të, ku aktorë kryesorë janë nxënësit, mësuesit, mundësitë
ekonomike të prindërve, alternativat post-shkolle që ndjek një fëmĳë, e këtu nuk
jemi baraz me mundësite infrastrukturore që ofron një qytet qëndër, informimi dhe
këshillimi për zgjedhjet që do të bëjnë . 1 Ndërsa e marrë në dimension universal
Anglishtja , shihet si mundësia elitare e formimit për të ardhmen në unversitet.
Shumica e universiteteve Botërore për pranim programet akademike krahas listës
së notave kërkojnë provim të parë të detyruar Anglishten .2
Anglishtja në kornizën e arsimit parauniversitar
Ndryshime të mëdha ka njohur kurrikula , e thënë më qartë Korniza e Arsimit
Parauniversitar, e cila udhëzimet dhe referencat e para i ka pasur që në udhëzimin e
vitit shkollor 2011-2012. Që prej vitit 2010 u miratua kurrikula e re ,sepse ndryshimet
ekonomike dhe sociale janë të lidhura ngushtësisht me proçesin e arsimit. Duke
i prekur ndryshimet , po bëj një krahasim midis vitit shkollor 2011-2012, dhe vitit
1
2

Walters Treadwell, 2008 .
Integral Education Programs,Tiranë:Shkurt 2015,faqe 28.
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shkollor të cilit po e mbyllim. Ky krahasim mendoj se shërben për të kuptuar se
praktisht dhe qënësisht mesimi i gjuhës së huaj eshtë lejuar edhe para viteve 90’,
por pas viteve 90’ , kemi pasur perhapje më të madhe, ndikon emigracioni, hapja
me Perëndimin por dhe nevojat e popullsisë për mundësitë e punësimit, etj. Po të
shikojmë me kujdes dhe normat mësimore kanë ndryshuar , numri i orëve javore
të anglishtes si gjuhë e parë ka ndryshuar, po ashtu dhe gjuhëve të tjera të dyta iu
eshtë kushtuar prioritet.
Në vitin shkollor 2011-2012, në arsimin bazë kemi:
Klasa
Lenda e anglishtes

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

-

-

2

2

2

2

2

3

3

Në vitin shkollor 2011-2012, në arsimin e mesëm kemi:
Klasa

X

XI

XII

Në kurrikulën bërthamë
.Lenda e anglishtes.

3

3

4

Në kurrikulën me zgjedhje. Gjuha e huaj e dyte.

2

2

2

Kemi në zbatim strukturën e re 9+3, vetëm klasat ekzistuese vazhdojnë me sistemin
e vjetër. Ndërsa në gjimnazet me orientim gjuhësor kemi :
Klasa

X

XI

XII

Gjuha e huaj e parë.(Anglisht)

4

4

4

Gjuha e huaj e dyte.(Frëngjisht)

4

4

4

Gjuha
e
huaj
(Gjermanisht)

-

3

1

1

e

tretë.

Gjuha e huaj përkthim.

3
1

Po t’a shikojmë me kujdes udhëzimin e vitit shkollor 2011-2012 , kemi nismën e
zbatimit të kurrikulës së re, e nisur që në Dhjetor 2010. Madje një theks i veçantë
është për gjuhët e huaja në APU, ku udhëzohet marrja e masave për mbulimin me
çdo kusht me gjuhë të huaj të shkollave të arsimit bazë dhe të arsimit të mesëm
deri në vitin shkollor 2011-2012. Gjuha e huaj e parë duhet të ketë vĳëmësi deri në
përfundim të arsimit të mesëm dhe të gjuhës së huaj të dytë e nisur në klasë të VI-të
dhe dokumentohet.3
Ndërsa në planet mësimore aktuale në arsimin bazë kemi:
Klasa
Lënda
e
anglishtes
Gjuha e huaj
II-të.
3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

-

-

3

3

3

3

3

3

3

-

2

2

2

2

-

-

-

-

Udhëzimi Nr.31, datë 04.08.2011,faqe 4,6, 11-13..
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Në vitin shkollor që po përmbyllim , në arsimin e mesëm kemi:
Klasa

X

XI

XII

Në kurrikulën bërthamë
.Lenda e anglishtes.

3

3

3

Në kurrikulën me zgjedhje.
Gjuha e huaj e dyte.

2

2

2

Kominikimi në gjuhët e huaja është pjesë e kompetences së komunikimit dhe të
shprehurit . Në fund të arsimit të mesëm të lartë është e rëndësishme që nxënësit të
flasin ,dëgjojnë,lexojnë,shkruajnë gjuhën amtare dhe së paku një gjuhë tjetër të huaj,
pasi shoqëria dhe ekonomia e sotme është globale. Është detyrë e shkollës , e jona si
mësues të përgatisim nxënësit për të jetuar dhe punuar në një botë të ndërlikuar. Të
gjitha kompetencat janë të rëndësishme por meqënse referimi im janë gjuhët e huaja
po e etiketoj më tepër.4
Gjuha angleze zhvillohet për herë të parë në shkallën e II-të, klasa e III-të , pra në
komunikim verbal dhe me shkrim . Në shkallën e III-të , nxënësit përballen me
sfidën e mundësive për të komunikuar me gojë dhe me shkrim gjuhën amtare , ne
gjuhën angleze dhe në gjuhën e huaj të dytë. Studimi dhe përvetësimi i gjuhëve të
huaja , e kryesisht anglishtes vazhdon edhe në klasat pasardhëse , duke u finalizuar
në shkallën e VI-të. Në klasën e XII-të, pra përfundimi i maturës , me dhënien e
anglishtes si provim të detyruar. Për një të drejtë studimi në universitetet publike,
maturantët do të duhet të kalojnë edhe në provimin e anglishtes, i cili do të jetë
pjesë e provimeve të maturës shtetërore. Gjithashtu interes të madh për anglishten
ka dhe si lëndë me zgjedhje, duke pasur si prioritet llogaritjen e koeficentit të saj
për të aplikuar në degët më të mira të universiteteve. Duke u nisur nga maturat e
fundit, kjo u bë zyrtare që prej vitit 2014, ndërsa aktualisht është lëndë e detyruar për
provim edhe në provimet e lirimit që prej vitit 2015.5
Pyetësor i realizuar me nxënësit që jap mësim
Për arsyen e vetme se nuk kam shumë mundësi për kampionim, ky pyetesor u
realizua në një klasë të shkollës ku unë jap mësim(XII a), në përmbajtje nuk ka shumë
pyetje, dhe janë të shprehura në këtë mënyrë:
Pyetja 1. A ju pëlqen lënda e anglishtes?
100% e nxënësve u shprehën që po , dhe pse për të komunikuar verbalisht kanë më
lehtë gjuhën e huaj të dytë- Italishten.
Pyetja 2: A keni vështirësi me punën në tekstin e anglishtes?
40% e nxënësve u shprehën që po, për shkak të nivelit të tyre të anglishtes.
Pyetja 3: Çfarë do të donit më shumë në kushtet e klasës suaj për të përmirësuar
anglishten?
30% e nxënësve u shprehën nuk e di, ndërsa 70% u shprehën se do të donin më
shumë burime interesante për të mësuar anglishten, fjalor më shumë në dispozicion
se nuk kanë mundësi t’a blejnë dhe koha nuk del gjithmonë për të pyetur gjithmonë
mësuesen.
4
5

‘’Korniza e Arsimit Parauniversitar ‘’,Tiranë:Shkurt 2016,Draft i miratuar nga MAS (tani MASR).
Po aty, faqe 26-28. Refleksione personale..
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Pyetja 4: Çfarë aktivitetesh do të donit të zhvillonit më tepër në lëndën e anglishtes?
Me dakordësinë më të madhe u shprehën se do të donin më tepër akses interneti dhe
realizimin e orëve me TIK, punë në grupe, lojë me role , punë individuale me fjalorin,
intervista imagjinare etj.
Pyetja 5: A jeni të motivuar për të mësuar lëndën e Anglishtes?
Po , jemi të motivuar, pavarësisht magësive të krĳuara nga klasat paraardhëse.
Anglishtja është detyrim si lëndë e detyruar provimi por dhe domosdoshmëri për
mundësitë e punësimit.6
Metodologjia
Punimi është realizuar në mbështetje të metodës hulumtuese, kërkimore dhe
krahasuese.Kryesisht hulumtimi është realizuar mbi çdo informacion rreth
zhvillimit të gjuhëve të huaja e kryesisht anglishtes, kërkimi i informacionit rreth
ndryshimeve kurrikulare është përqëndruar kryesisht në zhvillimet e dekadës së
fundit, ndryshimet thelbësore në 5-vjeçarin e fundit, ndërsa krahasimi mbështetet në
kurrikulën e vjetër me atë të re, e cila është fragmenatarizuar në çdo klasë të APU,
dhe në vitin shkollor 2018-2019 finalizohet përfundimisht , respektivë ne klasat e
IX-ta dhe të XII-ta
Konkluzione
Lënda e anglishtes hyn tek fusha’’ Gjuhët dhe Komunikimi’’ , kjo është për të gjithë
sistemin parauniversitar, e jo vetëm kaq por dhe në përfundimin e arsimit të lartë
studentët për të marr diplomën janë të detyruar të mbrojnë anglishten sipas nivelit të
përcaktuar. Pra anglishtja është detyrim , domosdoshmëri dhe prioritet në të gjitha
hallkat e sistemit arsimor, sepse arsimi përmbush detyrimet e shoqërisë globale,
kërkesat e kohës dhe prandaj është e rëndësishme që me çdo mjet të mundshëm dhe
çdo mundësi, aty ku jemi të ofrojmë një anglishte të mirë, jo të çalë, të prekshme për
të gjithë. Mësuesi, si pjesë të rëndësishme të energjisë së tĳ mbart këtë vlerë: cilësia
e nxënësit, klasës, maturës si finalizim të gjimnazit, brezit, të ardhmes gjithashtu,
cilësia e jetës. është ky misioni dhe motoja e fuqishme që na bashkon ne, mësuesve
kudo në botë dhe gjithçka në emër të mësimdhënies, vlerësimit, arritjeve.
Referencat
1. Fondacioni Shoqëria e Hapur Për Shqipërinë ,Tiranë: 2013,faqe 6.
2. Walters Treadwell, 2008.
3.DAPU’’Drejtoria e Arsimit Parauniversitar ‘’,Tiranë:Shkurt 2016,Draft i
MAS (tani MASR).
4.
Udhëzimi Nr.31, datë 04.08.2011,faqe 4,6, 11-13.
5. Integral Education Programs,Tiranë:Shkurt 2015,faqe 28.
6.Pyetësor i realizuar në shkollën ku unë jap mësim.
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Rritja e bashkepunimit shkolle, familje, komunitet
Anxhela Tosku
Gjimnazi “Zihni Magani” Peqin
Lorenc Tosku
Abstrakt
Nje nga tiparet me te rendesishme per te arritur bashkepununimin midis familjes ,shkolles
dhe komunitetit ,eshte komunikimi.Ne profesione te ndryshme kerkohen aftesi te ndryshme
te komunikimit,por,kur behet fjale per edukimin, aftesia per te komunikuar eshte faktor qe
te siguron suksesin.Nje mesues eshte gjate gjithe kohes ne komunikim te vazhdueshem si me
nxenesit ashtu dhe me partnere te tjere,familja,komuniteti.
Me ane te formave te komunikimit rritet bashkepunimi shkolle ,familje ,komunitet ,per
integrimin dhe perfshirjen e femĳeve ne risk dhe familjeve te tyre ne shkollat publike .
Fjale kyçe: Prind, Familje, Bashkepunim, Bashkepunimi shkolle –familje, Marredhenia
mesues-prind, Perfshirje prinderore.

Çeshtjet kryesore
•
•
•
•
•

Koncepti I bashkepunimit dhe gjitheperfshirjes.
Roli I shkolles dhe I prinderve ne edukimin e femĳes dhe mbarvajtjen ne shkolle.
Marredhenia shkolle –familje.
Marredhenia familje-shkolle.
Marredhenia prind-femĳe.
Forcimi i bashkepunimit mesues –prind

Mesuesit marrin njohurite e nevojshme per forcimin e marredhenieve me prinderit.
Mesuesit zoterojne teknika te reja per nje bashkepunim te suksesshem me prinderit.
Prinderit ndergjegjesohen per te qene partnere dhe bashkepunetore ne realizimin e
objektivave shkollore.
Gjitheperfshirja
Ne jeten e perditshme I referohet femĳes me aftesi te kufizuara ,I asistuar nga pajisje
ndihmese dhe pranimi I tĳ ne mjedise te ndryshme nga bashkemoshataret pa kushte
dhe me te drejta te barabarta.
Ky concept ne arsim ka te beje me pranimin pa kushte te ketyre femĳeve duke mos
I dhene statusin e nje vizitori port e nje anetari me te drejta te plota ne mjedisin
perkates e cila mund te jete shkolla ,klasa,etj.
Vitete fundi ka filluar te perdoret dhe arsimi gjitheperfshires,I cili ka zgjeruar
kuptimin duke perfshire jo vetem nxenes me aftesi ndryshe por dhe te gjithe ato
nxenes te cilet mund te paraqesin risk dhe mund te jene ne disavantazh perballe
pjeses tjeter te klases ku bejne pjese.Kjo do te thote qe shkolla eshte e detyruar te
plotesoje nevojat per te gjithe nxenesit me ambjente dhe aktivitete.
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Roli i shkolles dhe i prinderve ne edukimin dhe mbarevajtjen e femĳeve ne
shkolle
Shkolla dhe prinderit duan nga njera- tjetra ndihme reciproke per nje qellim te
perbashket :te pergatisim femĳet per jeten.
Kjo pasi ky bashkepunim I ndihmon femĳet te shfaqin plotesisht potencialin e tyre
ne shkolle dhe jashte saj.Studimet te ndryshme kane treguar se sa me e madhe te jete
perfshirja e prinderve ne edukim aq me efektiv eshte edukimi.
Ne edukimin familje –shkolle femĳa ka nje rol qendror.Ne arrritjen e rezultateve te tĳ
ndukojne shume faktore por komunikimi midis shkolles dhe familjes (prindit) eshte
factor shume I rendesishem .Nxenesit duhet te mesojne te perfeksionojne aftesite
te tjera ,te zhvillojne talentet e tyre,por per kete nuk eshte pergjegjes vetem nxenesi.
Studimet kane treguar se nxenesi shpeshhere eshte burimi kryesore per te informuar
prinderit mbi aktivitetet shkollore dhe komunitare.
Eshte e zakonshme qe te gjitha njoftimet ,qofte ato me shkrim apo dhe te tjera qe I
dergohen familjes ,te percillen permes nxenesit,prandaj mesuesit duhet ti pergatisin
dhe inkurajojne nxenesit qe ta kryejne sa me mire kete komunikim midis shkolles
dhe familjes.
Marredhenja shkolle –familje
Perfshirja prinderore nenkupton nje lidhje bashkepunuese midis familjes dhe
shkolles per te perfshire palet e interesuera ne nje sere aktivitetesh edukuese.
Me vone ky concept mer trajten bashkepunim familje –shkolle me qellim qe kjo
marredhenje te shihet ne nje optike me te gjere.Sipas ketĳ kendveshtrimi te ri,me
kete term nuk do te nenkuptohet vetem aktivitetet e prinderve,por do te nenkuptohet
marredhenja familje –shkolle ku tashme familja dhe shkolla bashkepunojne sit e
barabarte per arritjen e qellimeve te perbashketa.
Prindi si…
Prindi si klient
Modeli negociues I roleve reciproke
(Prindi si bashkepunetor).
Prindi si klient apo bashkepunetor (partner)
Prindi ne marredhenie me mesuesit mund te trajtohen edhe si klient edhe si
bashkepunetor (partner).Roli tradicional e trajton prindin si klient te sherbimit
arsimor,ku ka shume me pak komunikim midis shkolles dhe familjes dhe ku familja
me shkollen punojne bashke vetem ne raste veprimtarish te veçanta.Kurse modeli
negociues e trajton prindin si bashkepunetor (partner) me detyrime dhe te drejta te
barabarta.Prindi perfshihet ne diskutime ,inkurajohen per te treguar zotesite e tyre
,japin opinionet e tyre dhe te vendosin per çfare informacioni kane nevoje ne menyre
qe te jene me te perfshire ne proçesin e edukimit madje dhe te vendodin per te.
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Roli tradicional (prindi si klient)
Ka keto veçori:
1.Japin pak ose aspak kontribut ne planifikimet ne shkolle.
2.Sigurohen qe femĳa te marri ate çka do.
3.Perfshihen vetem kur I kerkohet takimi me prinderit e klases nga mesuesi kujdestar.
4.Prinderit thirren nga shkolla vetem kur I duhen fonde ose per te punuar ne
ambientet e shkolles.
5.Shkolla e fton si biznes qe ti sherbeje shkolles sin je funksion ne punen e saj
bamirese.
Prindi si bashkepunetor (partner)
Ne komunikimin mes shkolles dhe prindit ka nje lidhje ku shkolla qarteson prindin
se çfare prêt nga ai dhe se si do te perfshihet.
Prindi ka me shume interesa ndaj shkolles te cilat lidhen me te ardhmen e femĳeve
te tyre.
Shkolla eshte e hapur si per prinderit e nxenesve dhe per komunitetin.
Mesues dhe prinder diskutojne per sjelljen e nxenesve kundrejt te nxenit ne shtepi
dhe japin keshillime se si mund te permiresohen.
Ka nje system,I cili mbledh opinionet e prinderve dhe shperndan informacion rreth
metodave te reja ne mesimdhenie dhe sjellje.
Tipet prinderore
TIPI

PERSHKRIMI I TIPIT

KARAKTERISTIKAT

1

Obligimet baze te familjes

Sigurimi I nevojave baze te femijes siç jane shendeti dhe
siguria.

2

Obligimet baze te shkolles

Komunikimi midis shkolles dhe familjes siç jane
:telefonatat ,listat e notave , takimet me prinderit

3

Perfshirja ne shkolle

Puna vullnetare ne shkolle per te mbeshtetur mesuesin ne
klase osepjesmarrja ne aktivitetet e shkolles

4
5
6

Perfshirja ne veprimtarine e te
nxenit ne shtepi
Perfshirja
e
prinderve
ne
vendimmarrje dhe qeverisjen e
shkolles.
Bashkepunim I ndersjellte me
organizatat e komunitetit

Ndihmon femijen ne detyrat e shtepise,kontribuon ne
sukseset e femijes.
Dhenia e kontributit ne nje organizate prind-mesues,
keshill,bord ose ne nje pozicion tjeter .
Realizimi ilidhjes me organizatat qe kane ne focus
edukimin e femijeve,si programet pas-shkollore,sherbime
shendetesore si dhe aktivitete te ndryshme kulturore.

Modelet e shkolles qe tregojne bashkepunim
Modeli me shkollen ne qender: Ne kete model roli I mesuesit dhe prindit jane
te qarta,ku njeri eshte pergjegjes per arritjet akademike te femĳes ,kurse tjetri per
zhvillimin social dhe emocional te femĳes.
Modeli bashkepunues: Ketu mesuesi dhe prindi bashkepunojne se bashku:
mesuesi mban rolin kryesor te pergjegjesive ndersa prindi eshte I kufizuar ne rolet
suplementare.
Modeli negociues: Ku mesuesit dhe prinderit kane role te barabarta dhe pergjegjesite
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jane ndare ne menyre simetrike midis tyre.
Modeli me familjen ne qender: Ne kete model roli I prindit eshte qendror dhe
mesuesi ndjek pjesen e pergjegjesise profesionale duke realizuar qellimin e prindit
mbi edukimin e femĳes.
Komunikimi
Komunikimi shkolle –familje eshte formal dhe joformal
Disa forma te komunikimi jane :
Deklarata formale te politikave te shkolles.
Programe dhe takime formale te shkolles.
Programet e edukimit prinderor dhe trajnimet.
Mbledhje formale dhe konferenca per progresin e femĳes.
Klasa te vizituara nga prinderit.
Biseda te shkurtra dhe shkembime mendimesh.
Biseda te shkurtra telefonike te iniciuara nga mesuesit.
Gazetat shkollore.
Shenime apo letra prej mesuesve.
Shkembime spontane mendimesh permes letrave apo e-mailit.
Vizita informale ne shtepi.
Zbatimi i ketyre formave komunikimi nga mesuesit:
Nxisin dhe pranojne autonomine dhe nismen e nxenesit.
Ofrojne shumllojshmeri materjalesh.
Ndjekin deshirat e femĳeve.
Fillojne zhvillimin e mesimit duke pyetur per paqartesi qe mund te kete hasur
nxenesi.
Nxisin nxenesit te bejne pyetje.
Per nje bashkepunim te ftytshem mesues-prind
Pra komunikimi midis familjes dhe shkolles eshte I domosdoshem, per shkak te
nevojes se vazhdueshme per informacion nga te dy palet,qofte nga ana e prindit ,qofte
nga ana e mesuesve.Qe te m und te ndertohet nje komunikim efektiv dhe I frytshem
midis familjes dhe shkolles ,Dust dhe koleget e tĳ (1992), ne teorine e fuqizimit te
familjes ,na japin disa ide ,te cilat jo vetem ndihmojne ne krĳimin e nje marredhenieje
positive midis prindit dhe mesuesit dhe anasjelltas ,por qe ndikojne ne rritjen edhe
te efektivitetit te komunikimit.Konkretisht predispozicioni qe mesuesit tregojne
per te komunikuar me familjet,si dhe besimi dhe respekti I ndersjelle,jane faktore
qe ndikojne ne shtimin e mundesise dhe deshires se prinderve per te komunikuar
me mesuesin dhe shkollen. Ne menyre te veçante besimi eshte nje factor teper I
rendesishem qe palet te hapen me njera –tjetren dhe te ndajne shqetesimet,por
edhe pergjegjesite dhe kenaqesite.Studimet tregojne se besimi ndermjet prinderve
dhe mesuesve eshte nje element jetik ne ndertimin e komunikimit dhe mbajtjen
e marredhenies familje-shkolle dhe me konkretisht prind-mesues.Permiresimi I
komunikimit prind-mesues shihet si rruga paresore drejt rritjes se besimit.Gjithashtu
duhet te sigurohet mbeshtetje me e mire e mundshme ndaj bashkepunetoreve ne
terren ,(mesues ,prind, komunitet,bashkemoshatare,dhe femĳeve me aftesi ndryshe).
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Aftesi metodologjike te mesuesit
1. Te planifikoje mire nje aktivitet ku te marre parasysh kohen e realizimit dhe
materjalet e nevojshme.
2. Te vendose objektiva te qarta ne veprimtarite qe organizon,te cilat I pershtaten
grupit,ne menyre qe te zhvillojne aftesite mendore,fizike dhe psikosociale te
nxenesve.
3. Ti udheheqe femĳet ne per te arritur objektivin (ne nje loje ,konkurs,gare etj)
nepermjet hapave progressive dhe dhe ushtrimeve te strukturuara.
4. Te perfshĳe te gjithe femĳet ne menyre active ne aktivitetin qe organizon.
5. Te alternoje momentet e eksperimentit ,diskutimit dhe ndreqjes se gabimeve ne
menyre qe dhe te mesohet.
6. Te krĳoje nje shumllojshmeri ushtrimesh qe femĳet te jene gjithmone te motivuar.
7. Te inkurajoje situatat e bashkepunimit qe cilat zhvillojne marrdheniet midis
femĳeve.
8. Te krĳoje kushte te favorshme dhe te sigurta per realizimin e aktiviteteve.
Bashkepunimi shkolle-familje –komunitet eshte domosdoshmeri
Shkolla si qender komunitare eshte nje platforme zhvilluese per te realizuar nje
shkolle e cila eshte e hapur dhe miqesore per te gjithe .Ajo eshte mjedisi ku ndertohet
bashkepunimi shkolle-familje-komunitet.,ku qendra e ketĳ bashkepunimi eshte
femĳa –nxenes,nevojat,deshirat dhe aspiratat e tĳ dhe te familjes per realizimin e
edukimit te tĳ.Qasja e SHQKeshte nje ridimensionim ne menyren e organizimit
te shkolles dhe te arsimit ne pergjithesi,ku nepermjet punes se perbashket te
profesionisteve (mesuesit ,drejtuesit,psikologet,mjeket)qe sherbejne ne shkolle dhe
prinderve,si dhe pjesetareve te tjere te komunitetit,do te mund te behet vlersimi I
punes se shkolles duke mundesuar evidentimin e pikave te forta dhe te dobesive.Kjo
do te sherbeje ne hartimin e planeve realiste zhvellimore te shkolles ,ku brenda tyre
do te hartohen strategji qe mbeshtesin realizimin e rezultateve te arsimimit bazuar
ne modelin bashkepunues.
Nevoje, integrim, bashkepunim, shkolle, familje, komunitet, gjitheperfshirje
Eshte momenti ti bashkojme keto fjale ne nje ide dhe ti finalizojme ne nje realitet ,ku
ndiesia ndaj fjales konkretizohet ne perkujdesje per femĳet ne edukim,ne argetim ,ne
fuqizim,ne nxitjen e prinderve per te qene me teper prezente,me teper bashkepunues
e me prane shkolles.
Referenca
Dispozita Normative per APU.
Portali shkollor.
Udhezime nga MASH, IZHA.
Qendra e trajnimeve ALBAS.
Trajnime: shkolla qender komunitare( joscelyn Foundation).
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Kuptimi bashkëkohor për gjithpërfshirjen në arsim dhe historia e
implementimit të saj në shkollën shqiptare
Blerina Hysi
Gjithpërfshiĳa në arsim është një proçes kompleks i cili parasëgjithash, ka nevojë të
njihet dhe pastaj të vihet në lëvizje.
Sipas një kuptimi më të moderuar, gjithpërfshirja ndryshon nga integrimi. Ajo ka të
bëjë me diçka më shumë se sa thjesht t‘i pranosh fëmĳët me nevoja të veçanta brenda
klasës së rregullt. Pranimi në vetvete është një proçes më i lehtë dhe nuk kërkon
ndryshime në sistem. Ndërsa, përfshirja kërkon të bëhen ndryshime rrënjësore.
Zakonisht këto ndryshime fillojnë me kuadrin ligjor për arsimimin dhe pasojnë me
angazhimin e përbashkët të autoriteteve arsimore dhe të vetë shkollës, për të rritur
pjesmarrjen e të gjithë nxënësve në programet mësimore, për të siguruar shërbime
mbështetëse të mjaftueshme, personel të kualifikuar, mësues me trajnimin e duhur,
dhe mbi të gjitha, për të krĳuar një atmosferë shkollore mikpritëse dhe të sigurt.
Një shkollë e tillë kultivon kulturën e bashkëpunimit, përkujdesjes dhe respektit
reciprok. Ajo orientohet nga ideja se diferencat dhe diversiteti midis nxënësve nuk
mund të shihen më si pengesa për zhvillimin dhe të nxënit, por si cilësi që duhen
vlerësuar me përparësi, duke lejuar kështu që çdo nxënës, përfshi edhe ata me
nevoja të veçanta (fizike, mendore, sociale dhe emocionale), të zhvillojnë aftësitë e
tyre përkrah moshatarëve të tjerë.
I parë nga ky këndvështrim, gjithpërfshirja në arsim cilësohet si mjeti më i favorshëm
që krĳon shanse të barabarta arsimimi për të gjithë fëmĳët, me apo pa aftësi të
kufizuara, shmang qëndrimet diskriminuese ndaj fëmĳeve me nevoja të veçanta,
nxjerr në pah vlerat personale të gjithësecilit, për të cilat një shoqëri e emancipuar
ka shumë nevojë, dhe lehtëson integrimin social të tyre në jetën e ardhshme si të
rritur. Përveç dobisë arsimore, edukimi gjithpërfshirës i kushton shumë më pak
shoqërisë njerëzore. Për këto arsye dhe të tjera, shumë vende të zhvilluara të botës e
kanë përqafuar herët praktikën gjithpërfshirëse dhe sot janë duke reflektuar vlerat e
shumfishta që burojnë prej saj.
Nga ana tjetër, përvoja e këtyre vendeve, ka treguar treguar se rruga drejt gjithpërfshirjes
së plotë nuk është dhe aq e lehtë! Një studim i UNESCO-s në vitin 1996 për arsimimin
e personave me nevoja të veçanta dhe nivelet e gjithpërfshirjes së tyre në shkollat e
zakonshme (në 52 vende të botës) tregoi se asnjë nga vendet e marra në studim (përfshi
edhe ato vende relativisht të pasura dhe të zhvilluara nga pikpamja arsimore), nuk
kishin arritur gjithpërfshirjen totale. Por pavarësisht nga niveli aktual i gjithpërfshirjes,
këto vende janë shumë më përpara në këtë drejtim se sa vendi ynë!
Gjithpërfshirja arsimore në Shqipëri ende përbën një proçes në hapat e tĳ të parë.
Nxitja dhe mbështetja e këtĳ proçesi, kryesisht ka ardhur nga organizmat jo
qeveritare lokale dhe ndërkombëtare si: Children’s Aid Direct (CAD), UNICEF, Save
the Children, MEDPAK, Shoqata Kombëtare e Handikapëve Mendore, FSHDPAK,
Ndihmoni Jetën, Organizata e të verbërve, etj. Ndërkohë, politikat qeveritare në
këtë aspekt, kanë qenë të pakta, ndërsa praktikat gjithpërfshirëse mjaft të ngadalta.
Gjithesesi, në 7 vitet e fundit mund të konstatohet lehtësisht se është rritur në mënyrë
progresive vetëdĳa dhe përpjekja e përbashkët për të pranuar dhe instaluar arsimin
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gjithpërfshirës.
Merita më e madhe në këtë drejtim, i takon pa dyshim, organizmave joqeveritare
të lartpërmendura, të cilat përveç përkujdesjes së drejtpërdrejtë social-ekonomike
që kanë treguar ndaj personave me nevoja të veçanta, nuk kanë rreshtur për asnjë
çast përpjekjet e tyre për të ndikuar në përmirësimin e politikave dhe legjislacionit
shqiptar që garantojnë të drejtën e çdo personi (përfshi edhe ata me AK), për t‘u
arsimuar dhe për të pasur një jetë normale e me dinjitet. Projektet e secilës prej
këtyre organizmave, edhe pse ndonjëherë të pabashkërenduara mirë mes njëratjetrës, përbëjnë shtratin mbi të cilin lindën idetë e para për arsimin gjithpërfshirës
në Shqipëri dhe ku u mbështet ligjërisht inicjativa për futjen e tĳ në proçes.
Në fakt, ato pak projekte që i paraprinë historisë gjithpërfshirëse në arsimin shqiptar,
fillimisht propoganduan dhe aplikuan integrimin e fëmĳëve me AK në mjediset e zakonshme
educative. Në këtë linjë, vlen të përmendet projekti i shoqatës Children’s Aid Direct
(CAD) në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të Tiranës dhe shoqatën kombëtare
të prindërve “Në Ndihmë të Handikapëteve Mendore”, i zbatuar në vitet 1994-1996.
Përmes këtĳ projekti, i cili pushoi së ekzistuari me mbarimin e fondeve, u arrit të
integrohen disa fëmĳë me AK në disa kopshte të Tiranës.
Më pas, në vitin 1997-1998 Qendra e Zhvillimit të Fëmĳëve në Tiranë, ndërmori
një projekt që synoi integrimin e fëmĳëve me AK (probleme dëgjimore, autizëm,
hiperaktivitet, me vonesa në zhvillimin psikomotor, me probleme të foluri, etj.) në
shkollat e zakonshme. Aktualisht këta nxënës vazhdojnë shkollën e përgjithshme pa
ndonjë mbështetje të jashtme (Nano, 2002).
Paralelisht me praktikat e para integruese, u zgjua interesi për identifikimin e fëmĳëve
me AK në shkallë vendi dhe për njohjen reale të problemeve të tyre lidhur me
arsimimin.
Sondazhi i organizuar nga FSHDPAK në 1998, i fokusuar në visibilitetin e njerëzve
me aftësi të kufizuara dhe veçanërisht të fëmĳëve me AK, tregoi se janë të paktën 9
000 fëmĳë me aftësi të kufizuara të theksuara dhe (e diskutueshme) deri në 11 000 të tjerë me
aftësi të kufizuara të lehta, të cilët nuk kanë marrë shërbime nga OQ-të dhe OJQ -të . Ky
studim shpjegoi gjithashtu edhe arsyet e padukshmërise së PAK. Argumenti qëndron në
faktin se familjet shqiptare preferojnë më tepër etiketimin “i sëmurë” për të afërmit
e tyre me AK, duke ju ofruar atyre kujdes brenda familjes, por edhe duke i fshehur
ose përjashtuar nga jeta normale, me qëllim që t’i shpëtojne frikës së të qenit “objekt
diskriminimi dhe talljeje”
Studime të tjera në vĳim, të shoqëruara edhe me statistika, artikuj, botime, etj. Sollën
fakte nga realiteti shqiptar lidhur me arsimimin e fëmĳeve me AK.
Në një raport vlerësimi të ndërmarrë nga UNICEF dhe MASH që synonte monitorimin e
arritjeve të veprimtarisë trevjeçare të projektit “Arsimi Special i Integruar” (dhjetor 2003)
konkludohet se “Përfshirja e fëmĳëve me nevoja të veçanta në këtë projekt ndikoi
dukshëm në përmirësimin e mundësive të tyre për të nxënë, në rritjen e aftësisë për
t'u shoqërizuar dhe në zotërimin e aftësive për jetën. ... Nga pikëpamja financiare,
kostoja e edukimit të çdo nxënësi të përfshirë në projekt rezulton 16,2 herë më e
vogël se kostoja mesatare e edukimit të fëmĳëve me AK në shkolla e institucione
speciale.... Në të njëjtën kohë, projekti kontribuoi në zhvillimin e programeve
kualifikuese dhe kooperuese mes hallkave të ndryshme që mundësojnë arsimin
gjithpërfshirës”. Përmes projektit “Arsimi Special i Integruar” u arrit më në fund të
bëhet realitet gjithpërfshirja e fëmĳëve me nevoja të veçanta në shkollat e zakonshme
178

pranë vendbanimeve të tyre.
Në korrik 2003, nis projektin shoqata “Ndihmoni Jetën” financuar nga Save the
Children që synon krĳimin e një përvoje të ndërhyrjes edukative gjithpërfshirëse më të
hershme se sa arsimi i detyruar fillor. Në këtë kuadër, projekti ka vendosur 31 fëmĳë me
prapambetje të lehtë mendore, epilepsi, autizëm, vështirësi të sjelljes dhe vështirësi
emocionale në 12 kopshte të tre njësive bashkiake në Tiranë (Njësitë 1,2,3) dhe për të
zgjeruar këtë përvojë ka trajnuar edhe 80 edukatorë dhe drejtuese kopshti.
Hapi tjetër i Qeverisë Shqiptare dhe tepër serioz në drejtim të gjithpërfshirjes, është
hartimi i Strategjisë Kombëtare për PAK (aprovuar në 2004). Mes të tjerash, në këtë planveprimi qeveritar, zënë një vend të rëndësishëm edhe politikat për arsimimin e fëmĳëve me
AK, të cilat në avancë synojnë:
• shtrirjen graduale të arsimit gjithpërfshirës, duke e filluar këtë proçes që në
kopsht;
• përmirësimin e shkollave speciale dhe kthimin e tyre në qendra burimore për
arsimin e zakonshëm;
• Gjithashtu, arsimimi i fëmĳëve me AK është përfshirë edhe në strategjinë e
MASH-së për edukimin. Pjesë e kësaj strategjie, janë edhe atashimi i psikologëve
në shkollat e rregullta.
Si përfundim, mund të themi se fillimi i shekullit të 21-të ka sjellë një erë të re dhe
mjaft favorizuese për proçesin gjithpërfshirës në arsimin shqiptar. Falë perpjekjeve të
përbashkëta të organizmave joqeveritare dhe atyre qeveritare, mund të deklarojmë
me entuziazëm se aktualisht kemi një variant rajonal të arsimit gjithpërfshirës i cili
mund të shërbejë si model për të zhvilluar praktika edukative gjithpërfshirëse në
një shkallë më të gjerë. Gjithashtu, kemi edhe nje kuadër ligjor të përparuar dhe të
krahasueshem me vendet e zhvilluara që mbështet këtë risi edukative. Dhe në të njëjtën
kohë, kemi përpara shumë punë për të bërë që ky kuadër ligjor të bëhet i njohur dhe
plotësisht i zbatueshëm. Unë Jam si Ju -Vëzhgim mbi Situatën e Fëmĳëve me Aftësi
të Kufizuara në Shqipëri” (Closs, Nano, Ikonomi, 2003) si studimi më i plotë i kryer
deri tani në fushën e aftësisë së kufizuar, në seksionin mbi arsimimin, konkludon
se shkollimi i të gjithë fëmĳëve deri në përfundim të arsimit të detyruar përbën një
sfidë të madhe për Shqipërinë, kryesisht për shkak të nivelit ekonomik të familjeve
shqiptare, problemeve të transportit dhe mundësive materiale të vogla të shkollave,
dhe bazuar në këtë fakt studimet e bëra në këtë fushë synojnë të trajtojnë çështje që i
referohen këtĳ problemi kaq të rëndësishëm dhe imediat.
Kuadri ligjor ekzistues që garanton arsimimin e fëmĳëve me AK në kushtet e
arsimit gjithpërfshirës
Pas nënshkrimit zyrtar të Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmĳës (në
shkurt, 1992), shteti shqiptar ka reaguar pozitivisht ndaj të drejtave të fëmĳëve me
AK dhe është përpjekur hap pas hapi t‘i pasqyrojë ato me akte ligjore përkatëse.
Në këtë kuadër, mund të përmendim miratimin e ligjit nr. 7952, datë 21.06.1995
të Kushtetutës së RSH për sistemin arsimor parauniversitar, i cili për herë të parë
shpalli se:
Neni 3: Shtetasit e RSH gëzojnë të drejta të barabarta për t ‘u arsimuar në të
gjitha nivelet e arsimimit...pavarësisht nga gjendja sociale, shëndetësore,... dhe niveli
ekonomik.
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Neni 39: Arsimi special publik është pjesë përbërëse e sistemit arsimor publik në RSH.
Arsimi special publik synon që nëpërmjet përdorimit të formave dhe metodave të veçanta,
të sigurojë zhvillimin sa më të plotë të mundësive të personave të cilët paraqesin
paaftësi fizike, mendore ose emocionale, në përputhje me nevojat e tyre dhe kërkesat
për një jetë sa më dinjitoze.
Ky ligj u specifikua në Dispozitën Normative të asaj kohe për shkollat publike, të
miratuar nga Ministria e Arsimit, dhe që detyronte organet përgjegjëse ta zbatonin
atë. Në adresë të fëmĳëve me aftësi të kufizuara, DN në fjalë lejonte arsimimin e tyre si
në shkollat speciale ashtu edhe në shkollat e zakonshme. Shprehimisht në të thuhej:
Neni 62/1: Shkollat e arsimit special për nxënësit me paaftësi të ndryshme janë pjesë e
rrjetit të institucioneve shkollore parauniversitare publike në RSH;
Neni 62/8: Në fshatra ose qytete ku nuk ka shkolla të arsimit special, fëmĳët me
paaftësi të ndryshme mund të arsimohen në shkollat 8-vjeçare publike, 1-2
nxënës për klasë;
Fatkeqësisht, kjo dispozitë ligjore nuk u shoqërua me dekrete të veçanta për aplikime
konkrete, duke lënë kështu shteg për interpretime të ndryshme veçanërisht në aspektin
praktik të edukimit. Në këtë mënyrë, ligji as i ndalon fëmĳët me aftësi të kufizuara të
frekuentojnë shkollat e zakonshme, as nuk garanton edukim të përshtatshëm për ta.
Për shumë vite, ambiguiteti kuptimor i ligjit u ndoq nga konfuzioni i rolit të shkollës
dhe sigurisht në një rast të tillë, konseguencat bien mbi nxënësit, veçanërisht atyre
me nevoja të veçanta, prezenca e të cilëve në klasat e rregullta shpesh shmanget,
refuzohet ose shikohet si barrë nga mësuesit dhe jo si përgjegjësi edukative për të
përmbushur nevojat e tyre për rritje dhe zhvillim.
Por, me aprovimin e Dispozitës Normative të dhjetorit 2002, situata ligjore ndryshon
duke mbështetur pa ekuivoke të drejtën e fëmĳëve me AK për t‘u arsimuar në
mënyrë të përshtatshme. Kjo DN nuk përjashton asnjë kategori fëmĳësh nga arsimi
i detyruar, pavarësisht nga aftësitë që ata kanë. Në të njëjtën kohë, ajo garanton tre
forma të realizimit të edukimit të tyre, si: shkollat e zakonshme, shkollat e veçanta dhe
institucione të tjera (p.sh., shtëpi), për atë grup fëmĳesh të cilët për arsye të ndryshme
nuk mund të ndjekin as shkollën e zakonshme as shkollën e veçantë. Lidhur me këtë
çështje, neni 57 i kësaj DN, kreu XIII - “Arsimimi i nxënësve me nevoja të veçanta”,
shprehet si më poshtë:
[1/b] Për fëmĳët me aftësi të kufizuara, të natyrës mendore, fizike, shqisore dhe organike,
shteti përkujdeset dhe krĳon mundësi dhe struktura mbështetëse apo organizma të tjerë
të larmishëm brenda dhe jashtë shkolle, për zhvillimin në maksimum të potencialeve të
tyre.
Arsimimi i fëmĳëve me aftësi të kufizuara realizohet në dy forma: nëpërmjet
integrimit të tyre ne shkollat e arsimit publik (shkollat e zakonshme) në kuadrin e arsimit
gjithpërfshirës dhe trajtimit të tyre në shkolla apo klasa të veçanta (speciale), sipas
kategorive e specifikave që ata paraqesin, të cilat janë pjesë e rrjetit të institucioneve
shkollore parauniversitare publike të RSH.
Fëmĳët me aftësi të kufizuara mendore apo fizike të rënda, në pamundësi të trajtohen
në shkolla të veçanta, mund të trajtohen në institucione të tjera sipas rastit.
Personeli mësimor-edukativ bën perpjekje që nxënësi me aftësi të kufizuara të mos
largohet nga shkolla. Në rast se ai largohet, sipas parashikimit... arsimimi i tĳ mund të
vĳojë në shtëpi, nëse prindi e dëshiron një gjë të tillë.
Dispozita Normative e Arsimit Parauniversitar (dhjetor, 2002) garanton jo vetëm
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të drejtën e fëmĳëve me AK për t‘u arsimuar në tre forma, por konkretizon edhe të
drejtën e përkatësisë së tyre në shkollat e zakonshme. Lidhur me këtë, neni 57 i dispozitës
normative shprehet:
[10] Nxënësit me aftësi të kufizuara, vërtetuar si të tillë nga organet shëndetësore,
kanë të drejtë të arsimohen në shkollat publike të zakonshme 1 -2 nxënës për klasë.
Për këta nxënës shkolla merr masa dhe bën përpjekje të gjithanëshme për arsimimin,
edukimin dhe integrimin e tyre në jetën e klasës dhe të shkollës.
Në funksion të proçesit të integrimit dhe të gjithpërfshirjes, neni 57 i DN, tani
parashikon edhe një sërë detyrimesh të tjera ligjore në adresë të shkollës së zakonshme,
që kanë të bëjnë me mënyrën e zbatimit të planit mësimor, programeve lëndore,
teksteve, vlerësimin e fëmĳëve me AK, kalimin e tyre nga një klasë në tjetrën, etj.
Këto detyrime janë shprehur si më poshtë:
[1] a) ... nxënësit me aftësi të kufizuara marrin njohuri në bazë të programeve të
thjeshtuara të arsimit 8-vjeçar, të përshtatura sipas mundësive dhe aftësive të
tyre. Përveç njohurive, me një program të zgjeruar të mësimit të punës nxënësve me AK
u jepen njohuri fillestare praktike në profesione të thjeshta.
b) Në zbatimin e teksteve dhe programeve mësimore, mbahen parasysh nevojat dhe
specifikat e fëmĳëve. Sipas vështirësive që paraqesin nxënësit, zbatimi i tyre bëhet
në mënyrë krĳuese.
c) Për nxënës të veçantë, gjendja e të cilëve është nën nivelin minimal të programit
mësimor ose kur ai paraqet nevoja krejtësisht të veçanta, do të punohet me plane
edukative individuale.
[2] Integrimi i nxënësve me aftësi të kufizuara me nxënësit e shkollave të zakonshme
është një procës i domosdoshëm bashkëkohor, që zbatohet në praktikën e shkollave të
veçanta dhe që vlerësohet si një proçes i rëndësishëm në zhvillimin e fëmĳëve. Ky proçes
është i ndërsjelltë dhe për raste të veçanta mund të kalohet në integrim të plotë.
[3] Drejtoritë e shkollave të veçanta krĳojnë mundësi që për disa lëndë mësimore, nxënësit
me aftësi të kufizuara të zhvillojnë mësim së bashku me nxënësit e shkollave
8-vjeçare të zakonshme, duke vendosur lidhje bashkëpunimi me ato.... Përveç
mësimit, organizohen edhe aktivitete edukative e argëtuese të përbashkëta.
[4] Vlerësimi i fëmĳëve me aftësi të kufizuara bëhet me nota ose me shprehje
sintetizuese, njësoj si për gjithë nxënësit e tjerë, por ata kalojnë nga klasa në klasën
pasardhëse pa mbetje.
[5] Në përfundim të klasës së tetë, nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme,
në provimet e lirimit vlerësohen në bazë të programit të veçantë që është aplikuar me ta.
Tezat e provimit të lirimit, për këtë kategori nxënësish, hartohen nga vetë shkolla,
me miratimin e Drejtorisë Arsimore.
Megjithëse me vonesë, Dispozita Normative e vitit 2002, shënon një arritje të
rëndësishme në proçesin e përmirësimit të kuadrit ligjor mbi të drejtën e fëmĳëve
me AK për t‘u arsimuar sikurse moshatarët e tjerë normalë. Miratimi i saj, i hapi
rrugën arsimit gjithpërfshirës në Shqipëri. Në këtë dispozitë gjen shprehje, për herë
të parë dhe në mënyre të qartë, tendenca bashkëkohore e integrimit të fëmĳëve me AK në
shkollat e zakonshme, kundrejt veçimit të tyre në institucione speciale, dhe shpallet si
i domosdoshëm arsimi gjithpërfshirës. Në planin deklarativ, kuadri ligjor që përfaqëson
DN në fuqi vlerësohet si mjaft i përparuar, demokratik dhe i krahasueshëm me standardet e
vendeve të zhvilluara.
Por, - A e përmbush kriterin e përshtatshmërise në planin praktik ky kuadër ligjor?
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Sa efektiv është zbatimi i tĳ në terrenin shqiptar të edukimit?
Për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, do ti referohemi përvojës rajonale të zbatimit
të projektit “Arsimi Special i Integruar” (2000-2003) i cili bazuar në kuadrin ligjor
ekzistues të arsimimit të fëmĳëve me nevoja të veçanta të RSH, arriti të modelojë
variantin e parë shqiptar të arsimit gjithpërfshirës.
Projekti “Arsimi special i integruar”-“Laboratori” që vuri në provë efektivitetin e
kuadrit ligjor ekzistues për arsimin gjithpërfshirës
Projekti “Arsimi Special i Integruar”, zbatuar nga MEDPAK dhe mbështetur nga
UNICES, CAD në bashkëpunim me MASH, etj. zhvilloi veprimtarinë e tĳ në rajonet
Librazhd, Elbasan dhe Peqin. Kjo veprimtari u shtri në tre faza (2000-2001; 20012002; 2002-2003") që realisht i bashkonte i njëjti qëllim - sigurimi i barazisë arsimore për
fëmĳët me nevoja të veçanta. Si formën më të përshtatshme për arritjen e këtĳ qëllimi,
projekti zgjodhi arsimin gjithpërfshirës dhe si bazë juridike për të inicjuar këtë formë
të re edukative, ai shfrytëzoi ligjin nr. 7952, datë 21.06.1995 të Kushtetutës së RSH,
specifikuar në nenin 62/8 të Dispozitës Normative të kohës, i cili shprehet: “Në fshatra
ose qytete ku nuk ka shkolla të arsimit special, fëmĳët me paaftësi të ndryshme mund të
arsimohen në shkollat 8-vjeçare publike, 1-2 nxënës për klasë”.
Gjatë aplikimit të këtĳ ligji në praktikë, projekti u ndesh me vështirësi të cilat
konsistonin në:
• Mungesën e njohjes së ligjit për arsimimin e fëmĳëve me nevoja të veçanta nga
mësuesit dhe prindërit;
• Hezitimin e mësuesve për të pranuar fëmĳët me nevoja të veçanta në klasat e
zakonshme pranë vendbanimeve të tyre;
• Atmosferën jo mikpritëse dhe stigmatizuese të moshatarëve të tjerë normal ndaj
nxënësve me AK të përfshirë në klasat e zakonshme;
• Paaftësinë profesionale të mësuesve për të identifikuar dhe trajtuar nga ana
edukative nxënësit me AK të përfshirë në klasat e tyre;
• Mungesën e strukturave mbështetëse që lehtësojnë përfshirjen e fëmĳëve me
nevoja të veçanta në veprimtaritë zhvilluese dhe edukative brenda dhe jashtë
shkollës;
• Konfuzionin në proçesin e regjistrimit të fëmĳëve me nevoja të veçanta
•
në shkollat e zakonshme;
• Papërshtatshmërinë e programeve mësimore për t‘ju përgjigjur nevojave
• specifike të nxënësve;
• Paqartësinë e mësuesve për të vlerësuar përparimin e nxënësve me
• nevoja të veçanta;
• Mungesën e komfortit fizik të shkollës për të pritur fëmĳët me nevoja të
• veçanta;
• Mungesën e mjeteve dhe teknologjive ndihmëse për mësimdhënien efektive
• në një klasë gjithpërfshirëse;
• Mungesën e masave për të siguruar motivimin e mësuesve që punojnë edhe
me fëmĳët me nevoja të veçantPër të përmbushur deri në fund misionin e tĳ,
projekti bashkëpunoi me forcat e tjera aktive qeveritare dhe joqeveritare, të cilat
ishin të interesuara për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtës për barazi arsimore
të fëmĳëve me nevoja të veçanta. Ky bashkëpunim u konkretizua me aprovimin
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e Dispozitës Normative për Arsimin Parauniversitar, të dhjetorit 2002, e cila jo
vetëm garanton barazi arsimore për të gjithë por parashikon një sërë detyrimesh
ligjore drejtuar shkollës së zakonshme për të mbështetur me të gjitha mjetet
arsimin gjithpërfshirës.
Përmirësimi i kuadrit ligjor i dha një shtysë të re veprimtarisë së projektit “Arsimi
Special i Integruar” duke mundësuar në këtë mënyrë gjenerimin e përvojës së parë
rajonale të arsimit gjithpërfshirës për Shqipërinë.
Përfituesit e drejtpërdrejtë të kësaj përvoje, qenë fëmĳët me AK dhe vështirësi në
të nxënë (160 fëmĳë nga rrethi i Librazhdit, 110 fëmĳë nga rrethi i Elbasanit dhe 30
fëmĳë nga Peqini), nga të cilët 165 u përfshinë në shkollën e zakonshme, ndërsa 35
të tjerëve ju ofrua edukim në shtëpi. Përveç fëmĳëve me nevoja të veçanta, në këtë
kuadër, përfituan trajnim për arsimin gjithpërfshirës 150 mësues, 30 inspektorë të
Drejtorisë Arsimore të atëhershme, 30 punonjës social dhe 300 familje.
Por, në një raport studimor të ndërmarrë nga UNICEF dhe MASH për të vlerësuar
arritjet e projektit “Arsimi Special i Integruar” (dhjetor 2003) rezulton se përfitimet që
rrjedhin nga zbatimi i modelit gjithpërfshirës janë më të gjera dhe të shumfishta. Në këtë
kontekst, përmendet se:
• Kuadri ligjor për arsimimin e fëmĳëve me nevoja të veçanta pësoi ndryshime
pozitive përgjatë zbatimit të modelit gjithpërfshirës. Ai u përmirësua ndjeshëm
dhe u pasurua me nene të reja, duke shërbyer në të njëjtën kohë, si bazë juridike
për funksionimin e modelit rajonal të gjithpërfshirjes dhe si garanci për futjen e tĳ
në sistem.
• Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta ne klasat e rregullta, përmirësoi dukshëm
mundësitë e tyre për të nxënë dhe aftësitë për t‘u shoqërizuar, ngriti optimizmin
e tyre për jetën, forcoi ndjenjën e besimit dhe të qenit i dobishëm në jetë e me
dinjitet.
• Përdorimi i praktikave gjithpërfshirëse në përvojën e edukimit të zakonshëm u
shoqërua me një rritje të njohurive dhe aftësive profesionale të mësuesve të përfshirë
në projekt, si dhe me vetëdĳen e tyre për t‘i pranuar fëmĳët AK në klasën e
rregullt. Ata u njohën me ligjin, me aftësitë e kufizuara dhe trajtimin e tyre, me
teknikat e identifikimit të nevojave specifike të nxënësve, punën me prindërit dhe
komunitetin.
• Shkollat e rregullta që praktikuan gjithpërfshirjen edukative, fituan cilësi të reja
duke u bërë më të hapura, më të gatshme për të dhënë ndihmën e tyre dhe për të
bashkëpunuar me komunitetin. Ato kuptuan se u përkasin të gjithë fëmijëve, me dhe
pa AK, dhe se duhet të punojnë me ndjenjë të lartë përkujdesjeje e përkushtimi për
t‘i përfshirë të gjithë ata në programet e tyre edukative.
• Modeli rajonal i gjithpërfshirjes solli një frymë të re në partneritetin e shkollës
me familjen. Ai i ndihmoi prindërit që të zhvillohen si njerëz, duke u bërë më
të përgjegjshëm për problemet reale të fëmĳëve të tyre dhe i mbështeti ata si
individë për të siguruar kompetencat e nevojshme të prindërimit.
• Praktika edukative gjithpërfshirëse shkundi plogështinë institucionale dhe zgjoi
gatishmërinë për zbatimin e ligjit për arsimimin e fëmĳëve me AK dhe në krĳimin
e kushteve të tjera lehtësuese.
• Nga analiza e shpenzimeve, rezulton se modeli arsimor gjithpërfshirës i kushton
shoqërisë shumë herë më pak se arsimi special. Kostoja e një edukimi të tillë rezulton
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16.2 herë më pak se kostoja e edukimit të fëmĳëve me AK në klasat speciale.
• Strategjitë e shfrytëzuara për sigurimin e modelit gjithpërfshirës dhe përvoja
edukative e fituar në këtë drejtim në shkollat e zakonshme rajonale, përbëjnë një
set metodologjik tashmë të sprovuar, përdorimi i të cilit në të ardhmen garanton
sukses.
Arritjet arsimore, sociale dhe ekonomike të modelit gjithpërfshirës janë produkt i
suksesshëm i një përvoje të zellshme bashkërenduese, plot përkushtim dhe ndjenjë
të lartë përgjegjësie për ta bëre ligjin për arsimin gjithpërfshirës një realitet konkret.
Sipas drejtuesve të shoqatës MEDPAK çelsi i kësaj përvoje të suksesshme, qëndron
te:
• Ndërgjegjësimi i prindërve për misionin e tyre;
• Trajnimi i drejtuesve të degëve të shoqatës;
• Krĳimi i grupit të miqve të shoqatës;
• Prioriteti në zbatimin e përvojës së përparuar gjithpërfshirëse;
• Përqasja e modelit të ri me përvojën tonë të edukimit në shkollën e zakonshme
dhe atë speciale;
• Këmbëengulja në zbatimin e ligjshmërisë ekzistuese në fushën e arsimit dhe më
gjerë;
• Evidentimi dhe vlerësimi i gjithë fëmĳëve me AK duke plotësuar formularët e
posaçëm jo nga zyra por duke shkuar shtëpi më shtëpi, duke biseduar me çdo
prind që ka fëmĳë me AK, duke shqyrtuar gjendjen e çdo fëmĳe me AK edhe në
skajin më të largët;
• Mbajtja e statistikave të rregullta duke bashkëpunuar ngushtë me Zyrat e
Ndihmës Ekonomike në komuna dhe bashki;
• Nxitja e gjithë aktorëve përgjegjës për edukimin e fëmĳëve që të njohin dhe
zbatojnë me korrektësi ligjin për arsimin;
• Trajnimi i edukatorëve, mësuesve, drejtuesve të shkollave të zakonshme,
inspektoreve të arsimit dhe inspektorëve të zyrave të ndihmës ekonomike, si dhe
mjekve të shërbimit parësor;
• Krĳimi i lehtësirave për edukimin e gjithë fëmĳëve me AK, në klasa integruar me
moshatarët, në klasa të veçanta, në Qendrën Ditore dhe në edukimin në familje
për t‘i dhënë kësaj të fundit, ndihmesën e nevojshme për të riaftësuar fëmĳën me
AK për jetën;
• Bashkëpunimi me Zyrën e Arsimit dhe me DRA për plotësimin e nevojave të
fëmĳëve me AK në proçesin e regjistrimit të tyre, integrimit, arsimimit, edukimit të
përshtatshëm, krĳimit të një mjedisi mikpritës në klasat e zakonshme, respektimit
si njerëz, vlerësimit të arritjeve, etj. për t’i thënë JO veçimit të tyre në çdo hap të
jetës në shkollë;
• Bashkëpunimi me autoritetet e qeverisjes vendore për realizimin e të drejtave të
fëmĳëve me AK, sidomos të drejtën për përkatësi në shkollat e zakonshme;
• Krĳimi i lidhjeve të reja dhe mbajtja e kontakteve me të gjithë miqtë, vullnetarët
dhe donatorët e shoqatës;
• Lobim dhe avokati për problemet që dalin në zbatimin e të drejtave të fëmĳëve
me AK në vazhdimësi;
• Zbatimi me konseguencë i Dispozitave Normative nga të gjithë dhe për të gjithë, si
dhe përpjekja për ta përmirësuar më tej atë me qëllim që t‘i hapet rruga aplikimit
të arsimit gjithpërfshirës në të gjithë vendin;
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• Eleminimi i barrierave në tekstet dhe programet e shkollës së zakonshme duke
arritur që të mësojnë të gjithë fëmĳët;
• Eleminimi i barrierave fizike dhe mentaliteteve me qëllim që të gjithë fëmĳët me
AK të përfshihen në klasat e zakonshme pranë vendbanimeve të tyre;
• Edukimi i komunitetit për më shumë tolerancë në përfshirjen e fëmĳëve me AK
fillimisht në shkollë së bashku me të tjerët, dhe më vonë edhe në sfera të tjera të
jetës;
• Sensibilizimi i mbarë shoqërisë shqiptare për të njohur, pranuar dhe respektuar
të drejtat e fëmĳëve me AK, duke kontribuar në këtë mënyrë në përparimin dhe
emancipimin e mëtejshëm të vetvetes.
Referenca
1. Analysis of the legal framework guarantëing the education of disabled children under the
inclusive education. Research Raport from "Save the Children" and "Albanian Foundatition
for the Disabled Rights".
2. Informacione dhe materiale të marra nga Interneti.
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Karta e Performancës së Shkollës
Gentjana Nito
Mësuese, Shkolla 9 – vjecare “Neim Babameto” Durrës
Abstrakt
Karta e Performancës së Shkollës është një informacion i dobishëm për të parë arritjet e një
instuticioni dhe për të renditur atë në rang DAR /ZA. Karta e Performancës ofron të dhëna
për arritjet e shkollës gjatë një viti shkollor. Karta e Performancës së Shkollës u shërben
prindërve, drejtuesve, prindërve dhe nxënësve, njësive arsimore vendore dhe të gjithë të
interesuarve për të analizuar dhe krahasuar rezultatet e shkollës me tregues të ndryshëm të
arritjeve në një dokument të vetëm e të përdorshëm. Kur prindërit dhe komuniteti njihen me
këta tregues i bën ata që të jenë të pranishëm në shkollë dhe të jenë vendimarrës.
Njesitë arsimore vendore e përdorin Kartën e Performancës për të parë arritjet e këtyre
shkollave dhe për të bërë renditjen e shkollave në mënyrë që të shikojnë dhe cilët tregues
kanë nevojë për t’u përmirësuar.
Karta e Performancës drejtuesve u shërben si një pikënisje për të bërë analizë vjetore të
punës së tyre, dhe për tu mbeshtetur për hartimin e planit vjetor dhe përcaktimit të saktë të
objektivave. Në planin vjetor të shkollës për vitin e ardhshëm mësimor. Karta e Performancës
shërben edhe si një metodë për të parë shkollën në rang DAR/ ZA dhe për ta marrë si model
kur një shkollë është e suksesshme.
Në fund të çdo viti mësimor bëhet Karta e Performancës së Shkollës sipas formatit të kërkuar
në bazë të udhëzuesit për Kartën e Performancës ku janë të renditur saktë treguesit ku do të
përpilohet karta dhe e cila dërgohet në muajin shtator në DAR/ZA.
DAR/ZA rishikon të gjitha kartat dhe në bazë të tyre bën renditjen e shkollave në nivel ZA.
Kjo renditje u dërgohet shkollave në fillim të vitit pasardhes në mënyrë që të bëhet publike
për shkollën, prindërit, mësuesit, nxënësit, komunitetin e saj si dhe për njësinë arsimore
vendore. Nga viti 2014, zbatohet Karta e Performancës së shkollës sipas Strategjisë së Zhvillimit
të Arsimit Parauniversitar 2014-2020” Krahas hartimit dhe miratimit të kuadrit rregullator
(standardet për sigurimin e cilësisë, treguesit e arritjeve dhe instrumentet për licencimin dhe
akreditimin), një instrumentet tjetër që do të përdoret për fuqizimin e sistemit të sigurimit të
cilësisë do të jetë Karta e Performancës Shkollore.
Fjalë kyçe: Karta e Performancës së Shkollës, renditja e shkollave, shkollë e suksesshme,
tregues.

Karta e Performancës së Shkollës
Karta e Performancës së Shkollës është një risi e cila është futur në vitin 2014. Karta
e Performancës është një kartë e cila jep të dhëna për ecurinë e shkollës gjatë një viti
mësimor. Karta e Performancës bën të ditur anët pozitive dhe negative të shkollës.
Këto të dhëna janë shumë të rëndësishme për shkollën si institucion për të parë
renditjen e saj në nivel DAR/ZA.
Karta është sistem i projektuar për informacion dhe dobishmëri. Ajo ofron të dhëna
për arritjet e shkollës gjatë një viti shkollor, garanton cilësinë e ofertës së shkollës
përmes treguesve të standardizuar dhe do të shërbejë si mjet për vetëvlerësimin e
shkollës dhe për inspektimin. Karta do t‘u shërbejë prindërve, drejtuesve, mësuesve,
nxënësve, njësive arsimore vendore, komunitetit dhe gjithë të interesuarve, që
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të analizojnë dhe të krahasojnë rezultatet e shkollës me tregues të ndryshëm të
arritjeve. Njohja me rezultatet e treguesve do të ndihmojë prindërit dhe komunitetin
të gjykojnë për arritjet dhe për nevojat për përmirësim, duke mundësuar përfshirjen
reale edhe në vendimmarrje.
Për drejtuesit të cilët duke u njohur me anët negative jane më të qartë në hartimin
e objektivave që duhet të përcaktojnë për vitin e ardhshëm mësimor. Karta e
Performancës është një risi shumë e mirë sepse ajo vë në dukje arritjet dhe mosarritjet
e shkollës. Karta e Performanceës vlen edhe për të planifikuar inspektime tematike
dhe të orientuara në bazë të treguesve të paraqitura në kartë. Duke realizuar keto
inspektime bëjmë të mundur që të përmirësojmë anët e dobëta të shkollës si dhe të
vëmë në pah anët e forta të shkollës. Gjithashtu në bazë të Kartës së Përformancës
e cila hartohet sipas treguesve të cilët janë unikë për secilën shkollë sepse bazohet
te Udhëzuesi për Kartën e Performancës së Shkollës datë 06.12.2014 MAS, shpallen
shkollat e suksesshme të cilat kanë arritje të larta për këta tregues dhe mund të
përhapin përvojat e tyre të suksesshme në rang ZA. Lista e treguesve përcaktohet
nga MAS. Kjo pjesë e treguesve është e përbashkët për të gjitha shkollat e vendit.
Treguesit qendrorë përfshĳnë dhe pyetësorë për nxënës, prindër dhe mësues.
Lista e treguesve mund të ndryshohet nga viti në vit sipas përparësive të MAS.
Llojet e treguesve janë:
a)Tregues, të dhënat e të cilëve llogariten nga shkollat. Psh’’Përqindja e nxënësve të
larguar nga shkolla kundrejt nxënësve të regjistruar në fillim të vitit shkollor’’.
b) Tregues të pyetësorëve me nxënës , prindër të tyre dhe mësues.
c) Tregues që matin ndryshimin në mes një shkolle të caktuar dhe nivelit kombëtar.
P.sh për treguesin ‘’Nota mesatare e shkollës në provimet e lirimit krahasohet kjo
notë mesatare e shkollës me mesataren në nivel kombëtar.
Gjithashtu në Kartën e Performancës vendosen edhe tregues të përgjithshëm, si
emri i shkollës që shoqërohet me foto të saj, adresa elektronike e shkollës, numri i
nxënësve të shkollës të regjistruar në fillim të vitit shkollor, objektivat e planit vjetor
të shkollës. Përqindja e kalueshmërisë së shkollës në fund të vitit të kaluar shkollor
dhe nota mesatare e shkollës. Vlerësimi i shkollës nga ISHA etj.
Treguesit për renditjen e shkollave bëhen sipas udhëzuesit për Kartën e Performancës
nga MASR. Drejtoria e shkollës, bazuar në të dhënat statistikore të siguruara nga
mësuesit, nga të dhëna nga testet në nivel rajonal, të dhënat nga provime në nivel
kombëtar, si dhe nga vëzhgimet e bëra për realizimin e planit vjetor të shkollës, në
bazë të treguesve të kërkuar për plotësimin e saj. Drejtori ose nëndrejtori e plotëson
me përgjegjshmëri në bazë të udhëzuesit për plotësimin e Kartës së Performancës.
Përqindjet rrumbullakosen në numrin e plotë më të afërt, ku numrat shënohen me
pikë dhe llogaritjet bëhen në EXCEL. Përveç treguesve të mësipërm në Kartën e
Performancës janë edhe tre pyetesorë të cilët zhvillohen me nxënësit, prindërit dhe
mësuesit. Këta pyetësorë hartohen nga IZHA dhe bëhen në të njëjtën orë dhe ditë
nga DAR/ZA përkatëse në nivel kombëtar, të cilet janë bërë këtë vit shkollor. Karta e
Performancës shërben si një pikënisje për të bërë analizë vjetore të punës së drejtorisë
në shkollë.
Rëndësia e Kartës së Shkollës
Nga viti 2014, zbatohet Karta e Performancës së Shkollës sipas Strategjisë së Zhvillimit
të Arsimit Parauniversitar 2014-2020”. Karta e Peformancës së Shkollës është një sistem
i projektuar për informacion dhe dobishmëri. Fuqizon kapacitetet institucionale për
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hartimin dhe përdorimin e instrumenteve të vlerësimit të kompetencave të nxënësve
dhe për përdorimin e metodave dhe teknikave bashkëkohore të vlerësimit. Miratohet
kuadri i treguesve të cilësisë në arsim që, nga viti në vit, përparimi të bëhet i matshëm
dhe i krahasueshëm me vendet e rajonit e më tej. Aftësohen mësuesit/specialistët e
agjencive vlerësuese për hartimin e instrumenteve të vlerësimit të kompetencave dhe
për përdorimin në klasë të metodave dhe të teknikave bashkëkohore të vlerësimit.
Hartohet dhe vihet në përdorim Karta e performancës. Rikonceptohet provimi i
Maturës Shtetërore që të shërbejë si provim dalës që e pajis nxënësin me diplomën
e përfundimit të shkollës së mesme. Përdoren vlerësimet kombëtare për të siguruar
informacion në shkallë vendi për rezultatet e të nxënit sipas standardeve kombëtare,
për të identifikuar zonat ku të përqendrohet vëmendja e të gjithë aktorëve të arsimit,
për të ndërgjegjësuar publikun për çështjet e arsimit si dhe për të rritur shkallën e
përgjegjësisë dhe të llogaridhënies së institucioneve për arritjet e tyre. Zhvillohen
vlerësime kombëtare periodike në përfundim të shkallëve kurrikulare. Përmirësohen
bashkëpunimet ndërinstitucionale dhe vlerësohen si faktor kyç për përgatitjen e
raportit vjetor për performancën e SAPU-së. Në bazë të Strategjisë së Zhvillimit të
Arsimit u miratua edhe Urdhër Nr. 477,datë 06.12.2014 për miratimin e Kartës së
Performancës së shkollës dhe udhëzuesit për Kartën e Performancës së Shkollës
, në bazë të së cilit bëhët përpunimi i treguesve në kartë i miratuar nga ministri.
Që nga viti 2014 Karta e Performancës plotësohet duke u mbështetur në burimet
e mëposhtme: të dhëna statistikore të siguruara nga shkolla, të dhëna nga testet në
nivel rajonal, të dhëna nga provimet në nivel kombëtar, të dhënat e pyetësorit të
zhvilluara në nivel rajonal. Karta e Performancës së shkollës përmban: të dhëna të
përgjithshme për shkollën që nuk bëjnë pjesë te renditja e shkollës dhe treguesit e
Kartës së Performancës së Shkollës. Të dhënat e përgjithshme e shkollës paraqiten
si më poshtë: njësia arsimore ku bën pjesë shkolla, emri i shkollës numri i nxënësve,
përqindja e kalueshmërisë, nota mesatare e shkollës, synimet e planit afatmesëm të
shkollës, objektivat e planit vjetor aktual të shkollës, adresa elektronike, vlerësimi i
marrë nga ISHA në rast se ajo është ispektuar.
Ndërsa në treguesit e Kartës së Performancës së Shkollës renditen këta tregues:
- përqindja e nxënësve kalues në provimet e lirimit.
- nota mesatare e shkollës në provimet e lirimit gjatë pesë viteve të fundit,
- diferenca ndërmjet vlerësimit të provimeve të lirimit dhe vlerësimit të këtyre
lëndëve në fund të përfundimit të klasës së nëntë
- mesatarja e notës në lëndët përkatësë në provimet e lirimit dhe renditja në nivel
rajonal
- vlerësimi i shkollës për klasat e V-ta në provimin e zhvilluar nga njësia arsimore
vendore
- realizimi i objektivave të planit vjetor për vitin e fundit
- përqindja e orëve të munguara nga mësuesi, kundrejt të gjitha oreve mësimore të
një viti shkollor
- rezultatet e kualifikimit në pesë vitet e fundit në udhëzimin e Kartës së Performancës
ka edhe tregues të tjerë por meqënëse është akoma një risi numri i të gjithë treguesve
akoma nuk është vënë në zbatim. Për vitin e ri shkollor 2017-2018 mendoj se do te
futet edhe treguesi përqindja e pjesëmarrësve së drejtuesve dhe mësuesve në rrjetet
profesionale meqënëse këto rrjete gjatë këtĳ viti shkollor po funksionojnë. Lista e
treguesve për renditje të shkollave mund të ndryshohet dhe nga viti në vit në bazë të
përparësive të MASR.Në udhëzimin e fillim vitit shkollor, MASR shpall përparësitë
e saj treguesit qendrorë dhe numrin e treguesve që do të përzgjidhen mga njësitë
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arsimore vendore
Në vitin pasues shkollor, Karta përmban edhe vendin që zë shkolla në mes shkollave
të tjera për ndryshimet e ndërmjet dy viteve të njëpasnjëshme, d.m.th ndërmjet vitit
të kaluar shkollor dhe vitit shkollor paraardhës me të.
Sipas Dispozitave Normative, Kreu XXIV, neni 126/3:’’Drejtoria e çdo shkolle vendos
në vend të dukshëm për nxënësit dhe prindërit tabelën e renditjes së shkollës për çdo
tregues dhe për treguesit në tërësi.
Njësia arsimore vendore e vendos tabelën e përgjithsme të renditjes së shkollave për
cdo tregues dhe për treguesit në përgjithesi në në një vend të dukshëm për nxënësit
,dhe prindërit dhe e publikon në faqen e saj të internetit.
Siaps nenit 126/4 të D.N njësia arsimore vendore shpall shkollat e suksesshme me një
ceremoni të posacme. Njësia arsimore vendore paracakton numrin e shkollave më të
mira.
Drejtori i shkolles dërgon me shkrim te titullari i njesisë arsimore vendore të dhenat
për te gjithë treguesit e parashikuar ne udhëzues duke shënuar datën e dërgimit,
firmën e tĳ dhe vulën e shkollës. Drejtori i shkollës mban përgjegjësi për saktësinë
e cdo të dhëne që i dërgon njësisë arsimore vendore. Drejtori i shkollës ,nëndrejtori
dhe mësuesit duhet të dine se të dhënat verifikohen nga njësia arsimore vendore.
Drejtori i shkollës dorëzon te njësia arsimore vendore deri më 20 korrik të dhënat
për për të gjithë treguesit që janë parashikuar të njehsohen nga vetë shkollat. Shkollat
përgatisin Kartën e Performancës brenda datës 20 shtator të cdo viti. Në fund të
shtatorit njësia arsimore shpall renditjen e shkollave sipas një ceremonie të vecantë.
Në vitin e parë pati vështirësi në përpunimin e të dhënave të treguesve të Kartës
së Performancës për këtë u bënë trajnime të plotësimit dhe rëndësisë që ka Karta e
Performancës.
Edhe në sistemin arsimor amerikan përdoren modelet e raporteve vjetore të
performancës. Për plotësimin e tyre ekzistojnë guidat interpretative për realizimin e
raportit.
Bari Anhalt Erlichson (2013) përgjegjës për zyrën e performancës, shkruan:“Një
grup pune ku marrin pjesë inspektorë, drejtues shkollash, mësues, përfaqësues
bordi, prindër bashkë me mua, diskutojnë për disa muaj së bashku për grupin e
shkollave që do të krahasohen, për prezantimin e të dhënave dhe si këto të dhëna
mund të ndikojnë në sjelljen e mëtejshme). Ato grupoheshin rreth 30 shkolla për
tu krahasuar të cilat duhet të kishin kritere të përcaktuara saktë dhe nxënësit të
kenë karakteristika të njëjta demografike. Ky raport shërbente edhe për nismën e
një reforme kurrikulare. Në vendin tonë shkollat renditen në nivel DAR/ZA ose në
nivel vendi.
Faktorët pozitive të Kartës së Performancës
Njohja e vlerësimit të shkollës në bazë të Kartës së Performancës.
Renditja e shkollave në rang ZA.
Hartimi dhe zbatimi i Kartës së Performancës mundëson vlerësimin dhe rritjen e
cilësisë së shkollës dhe mbështetet në zbatimin e bazës ligjore.
Karta e Performancës vendos standarte të vlerësimit dhe të sigurimit të cilesisë së
arritjeve të shkollës.
Karta e Performancës zhvillon proceset e vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm të
shkollës.
Zhvillon profesionalisht shkollën .
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Mbështet sigurinë për karrierë të mësuesve dhe drejtuesve të shkollës.
Mbështet bashkëpunimet mësues-nxënës –mësues-komunitet
Roli i drejtorit të shkollës
Drejtori dërgon me shkrim te titullari i njësisë arsimore vendore të dhënat për të
gjthë treguesit e parashikuar në udhëzues duke shënuar datën e dërgimit,firmën
dhe vulën e shkollës.
Drejtori i shkollës mban përgjegjësi për saktësinë e të dhënave që përmban karta.
Drejtori I shkollës,nëndrejtori dhe mësuesit duhet të dinë se të dhënat e treguesve
verifikohen nga njësia arsimore vendore ,në rast se drejtori vë re fallsifikim të
dokumenteve zyrtare shkarkon nëndrejtorin dhe mësuesin sipas udhëzimeve
përkatëse
Drejtori i shkollës dorëzon në ZA kartën në afatin e caktuar në udhëzim.
Në bazë të Kartës së Performancës harton bashkë me mësuesit planin vjetor të
shkollës për vitin e ardhshëm shkollor.
Rekomandime për ndikimin e saj për shkollën
Karta vendos standarte të vlerësimit dhe të sigurimit të cilësisë së shkollës, ajo
zvillon proceset e vlerësimit të jashtëm dhe të brendshëm të shkollës, zhvillon
profesionalisht shkolllën, mbështet sigurinë për karrierë të mësuesve dhe drejtuesve
të shkollës gjithashtu mbështet bashkëpunimet institucionale të shkollës. Me anë
të Kartës së Performancës shkollat vlerësohen në bazë të cilësisë që ofron shkolla.
Përmes treguesve të standartizuar që sherben edhe si instrument për vetëvlerësimin
e shkolles dhe inspektim. Në këtë mënyrë, Karta e Performancës së Shkollës do të
jetë nxitëse për metoda më cilësore dhe bashkëkohore për vlerësimin e punës në të
gjtitha nivelet e sistemit arsimor , nëpërmjet krahasimit me veten dhe me shkollat e
tjera në të njëjtin rajon.
Karta e Performancës sinjalizoi nje epokë të përgjegjësisë shkolllore që nderon punën
e shkollës me veten dhe siguron një shërbim cilësor për nxënësit dhe prindërit.
Eksperienca tregon se performanca dhe aftësitë personale –profesionale, prirjet
dhe marrëdhëniet që ndërton në klasë mësuesi janë faktorët kyc që influencojnë
sjelljet, qëndrimet dhe progresin e nxënësve. Karta e Performancës nuk mund të
implementohet me sukses në shkollë në qoftë se mungon përkushtimi dhe dëshira e
mësuesit për punën që është faktori kyç po ka edhe faktorë të tjerë si infrastruktura
e shkollës, mënyra e drejtimit dhe menaxhimit nga drejtori, tekstet shkollore dhe
bashkëpunimi mësues, prindër, nxënës dhe komunitet.
Karta e Performancës bën të qartë për prindërit pikat e forta dhe të dobëta të shkollës
ku fëmĳa i tyre mëson ose do të mësojë. Prindërit dhe nxënësit do të njohin arritjet
e shkollave, por dhe problemet në bazë të kartës së performancës. Ky program i
hap rrugë procesit të rankimimit të institucioneve të arsimit parauniversitar. Karta e
Performancës të jetë nën vëzhgimin e prindërve, nxënësve dhe mësuesve në bazë të
arritjeve që bëhen të matshëm, të jenë transparent dhe të mund të orientojë ndihmën
specifike ndaj shkollave, sherben si matës edhe në rang vendi për të nxjerrë 10 – të
shkollat më të mira.
Disa rekomandime që do të shërbejnë si pikë referimi për shkollat:
Të ngrihen grupe pune për uljen e orëve të munguara.
Të rikonstruktohet shkolla për ofrimin e kushteve më të mira si: laboratore të
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ndryshme, palestra, kënde sportive, biblioteka etj, në mënyrë që shkolla të ofrojë
kushte bashkëkohore.
Mësuesit që do të kualifikohen të arrĳnë rezultate të larta.
Të realizohet cdo muaj kulifikimi I brendshëm në shkollë sipas departamenteve.
Të rritet numri i orëve të kontrollit në klasat e 5-ta dhe te 9-ta në lëndët gjuhe shqqipe,
gjuhë e huaj dhe matematikë.
Të realizohen objektivat e planit duke realizuar veprimtaritë përkatëse.
Të rritet bashkëpunimi drejtori, mësues, nxënës, prindër dhe komunitet.
Referenca
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Techniques and steps of drafting a lesson plan
Aida Semini
Abstract
A lesson plan is a plan for learning. As is true in most activities, the quality of planning
aﬀects the quality of results. Successful executives and professional people know that the
price of excellence is careful preparation. A lawyer spends hours planning a case before
appearing in court. A minister does not ad-lib a sermon but plans days or weeks in advance.
In anticipation of the big game, the coach spends hours planning the plays and watching
the team execute them. Should we attempt such a complicated process as learning with less
attention than is given to other important activities? The answer is obvious: of course not.
The eﬀective instructor devotes much time and energy in carefully planning and preparing
each lesson, whether the lesson encompasses one or several periods of instruction.
To ensure the greatest probability of learning, we must carefully select and arrange activities
that will produce the desired learning outcomes in our students. Only through careful
planning can we be certain that we include all necessary information and have our lesson plan
properly organized to achieve the lesson objective. The complete cycle of lesson planning
includes eight steps:
(1) Determine the objective
(2) Research the topic as defined by the objective
(3) Select the appropriate instructional method
(4) Identify a usable lesson planning format
(5) Decide how to organize the lesson
(6) Choose appropriate support material
(7) Prepare the beginning and ending of the lesson
(8) Prepare a final outline.
Determining the Objective: Often we will begin our lesson planning with an objective or
objectives clearly in mind. Objectives need to be student-centered.
Researching the Topic: After we have written or been provided with a teaching objective,
we are ready to decide on the main points of the lesson and gather materials about the lesson
topic.
Self: The first step in researching a lesson topic is to see what we ourselves know about the
subject.
Others: The second step in the research process is to draw on the experience of others.
Library: Modern libraries provide us with an abundance of sources: books, newspapers,
popular magazines, scholarly journals, abstracts, subject files, and microfilms.
Selecting Instructional Methods: After deciding exactly what to teach, the teacher determines
how best to teach it and what instructional method to use.
Philosophy Underlying Selection: We should choose a teaching method suited to the
student's needs as a learner.
The Selection Process: No one method is suitable for all teaching situations, because no
single method is suﬃciently flexible to meet the needs of students in every learning situation
In general, as we have seen, the nature of a learning outcome suggests the type of activity that
will be most helpful to the students in achieving that outcome.
Lesson Planning Format: Good lesson planning is essential for any systematic approach
to instruction. Although many teachers become discouraged by the time required for good
lesson planning, a well written and properly used lesson plan can be a very worthwhile
teaching aid.
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Organizing The Lesson: After we have researched the topic, selected the appropriate
instructional method, and identified the lesson planning format to use, we must decide how
to organize the lesson.

Chapter I
Overview of LESSON PLANS’ formatting components
1.1 Cover Sheet
The cover sheet is the first part of the content and components of a lesson plan.
It includes eight steps:
1.
Lesson identification
2.
Instructor's name
3.
Method used
4.
Objective (with behavioral indicators of achievement)
5.
Main teaching points or task steps
6.
References consulted
7.
Instructional aids used
8.
Handouts needed
These steps make out the general characteristics of a good lesson plan but many
authorities have diﬀerent content and forms of lesson plans. This happens because of
they should satisfy their own needs but as I wrote before many authorities agree on
essential points. These steps are used mostly in a routine form. Anyway this is only
the first part of the lesson plan that makes out the cover sheet.
1.2 Objectives
Determining the Objective
We always begin the lesson plan with an objective or some objectives planed from
us. All these objectives are related to the student or better saying to their learning.
We sometimes, shape the objective. That may happen because of the researches
and additional planning we do. In other words, although the first step of the lesson
planning process is to determine the objective, our objective may not fully evolve
until after we have completed other steps of the process.
All objectives need to be concentrated to the student. It is better not to think in terms
of what we want to teach, but rather in terms of what we want our students to learn.
We may take an example of the objective of a lesson on developing a lesson plan
that might be for each student to know the eight steps of eﬀective lesson planning as
listed in this chapter.
It is ok if we teach the lesson at a higher level than the knowledge level of the students.
Objectives are not of the same level. We should begin the lesson with the warm-up
activity. Often for warm-up activity or to warm-up the students we ask questions.
Sometimes teachers plan at home what they will ask to warm-up the students. They
plan kinds of questions and the level of questions. We always begin the lesson with
simple question. So the process of students’ thinking develops gradually. That helps
all the students of diﬀerent levels to brainstorm or put mind to work. We might want
each student to comprehend the eight steps appropriate to eﬀective lesson planning
or even to be able to apply the eight steps of lesson planning. But whatever the level,
the student-centered objective should guide our subsequent planning. If we don’t
have an objective, it is diﬃcult for us to know if our students will reach to the point
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we want or they get the knowledge they should get.
The relation between the teacher, book (or material) and the student is important.
When we choose or select a material it should be done in a useful and appropriate
way. Selecting relevant materials is important for learning. To be appropriate,
information should relate to the lesson objective and have a high possibility for
student retention. To be useful, it should aid both the instructor and the students in
the teaching-learning process. If the instructor selects material solely on the basis of
its interest, a lesson may be filled with interesting information of little learning value.
On the other hand, dry, uninteresting facts even though very important may also
defeat the instructor's purpose. Students are more likely to grasp and retain facts
and concepts enriched with interesting support material and arranged in a way to
enhance learning.
The objective, helps us to gather actual material or do research on the subject. The
sources for this material are our own experiences, the experience we gain from others
through conversation and interviews, and written or observed material. Instructors
concerned with teaching a good lesson will often draw from all of these sources.
In order for us to be a good teacher we must motivate students through carefully
selecting and arranging activities that will produce the desired to learn. Only through
careful planning we can be certain that we include all necessary information and
have our lesson plan properly organized to achieve the lesson objective.
1.3 Course/phase/lesson Identification
Teacher's name, Method used.
Another step that helps teaching-learning process is gathering materials about
the lesson topic. That begins right after we have written or been provided with an
instructional objective. After we put some objectives we are ready to decide on the
main points of the lesson and than we search and gather materials about the lesson
topic. We search and collect materials and then we match what we found to develop
objectives. What we collect is determined from the objective we chose before. What
we search may make us modify some objectives or to rearrange main points.
Normally we do not collect a mass of research materials and then develop an objective
to match the findings. Not only is this latter approach ineﬃcient, but it is also likely
to be ineﬀective. The objective should determine the research that needs to be done.
When we are making research about a lesson topic we firstly see what we ourselves
know about the subject. Our personal knowledge may suggest a tentative
organization, but more important, it will point up gaps in our knowledge where we
need further research.
The second step in the research process is to draw on the experience of others. People
who are interested in the topic may provide ideas during the course of conversation.
The most fruitful source is the expert who may help us clarify our thinking, provide
facts and testimony, and suggest sources for further research.
While personal experience provide valuable content for lessons, we must usually do
further research elsewhere. If we have properly narrowed our subject and kept the
purpose in mind, our research task will be easier.
Libraries may be helpful sources where we can find: books, newspapers, popular
magazines, scholarly journals, abstracts, subject files, and microfilms. Quantity is
no problem; quality is more diﬃcult. We must always concern ourselves with the
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accuracy and relevance of the material we select. Using an article from some time in
the past to discuss today might well lead to inaccurate, irrelevant conclusions.
The next step in the research process is to evaluate the material gathered. We will
probably find that we have enough material for several lessons. We must now
combine some ideas, eliminate others, and perhaps expand on what we found in
the research materials. We will also want to give special attention to the types of
support material we have selected (definitions, examples, comparisons, statistics,
and testimony). Later in this chapter we will discuss types of support material in
detail.
Sometimes we have an organizational pattern in mind before we start. If not, as we
gather our material, we will probably see that the ideas are beginning to form into
some type of pattern.
During the research phase, the teacher is likely to find material that students should
read to prepare for a given class session. If we keep this possibility in mind when we
begin our research, we can prepare a suggested student reading list and save time
in selecting student references. When deciding on supplementary reading for the
students, we should choose interesting and informative materials that reinforce or
support the lesson objectives.
After deciding exactly what to teach, the teacher determines how best to teach it
and what instructional method to use. When related to instruction, "method" refers
to a combination of techniques or skills used by the teacher to engage students in
meaningful learning experiences. A method is a broad approach to instruction-for
example, the lecture method or the guided discussion method. A technique, on the
other hand is a specific concrete skill or procedure used in implementing a methodfor example, the technique of using the chalkboard or of using an analogy as support
material.
We should choose a teaching method suited to the student's needs as a learner. In
making the selection, we consider the ways that people learn: by doing, by discussing,
by listening, by observing, by participating. We should select the instructional
method that will most eﬀectively guide students toward desired learning outcomes.
Our role is to select the method and the techniques that will result in a meaningful
learning experience.
No one method is suitable for all teaching situations, because no single method is
suﬃciently flexible to meet the needs of students in every learning situation In general,
as we have seen, the nature of a learning outcome suggests the type of activity that
will be most helpful to the students in achieving that outcome. If, for example, we
want students to gain skill in performing a certain task, one of the activities should
be practice in performing the task. If the desired outcome is knowledge, students
should observe, listen, or read so they can relate what they are learning to their own
experience. If students must learn to apply a principle, the teacher should ask them
to solve problems or perform tasks requiring an application of that principle.
The instructional approach we choose for one learning outcome may be diﬀerent
from the approaches that we select for other outcomes in the same lesson. Our
primary concern is to plan and select the most appropriate approach for students to
achieve each outcome.
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1 Content outline and Notes on delivery techniques as well as use of visual aids.
Instructional Methods: Activities to Include in Lesson Plans
No one student learns the same way. Each one has his/her own learning style. So
teachers should include diﬀerent methods in order to meet the needs of all students.
Even two children aren’t the same. This is true in the classroom as well as out. Each
student, after all, has his or her own unique learning style. While some students
learn by seeing, others learn by hearing and others learn by doing.
In order for a teacher to be eﬀective he must be able to reach his students using
methods that work best for them. Mixing things up in this fashion will also help
alleviate boredom, engaging students, and helping them truly retain their lessons.
Here are a few instructional methods to consider:
Direct Teaching
Direct teaching is the most common form of teaching. It occurs when a teacher
addresses the class using whatever means they choose, relaying the information to
students as a group. Lessons are well organized, and this method is eﬀective for
teaching specific facts and skills, but the format of this type of teaching can stifle
creativity.
Cooperative Learning
Group projects not only give children the opportunity to learn by doing, but allow
them to work with, teach, and learn from their peers. While some students do not
work well in groups, others excel in them.
Quality teaching:
establishes a positive learning environment;
motivates student engagement;
provides appropriate challenges;
is responsive to students’ learning needs; and
is fair in evaluating their learning.
Concretely, indicators of quality teaching can include:
eﬀective choice of materials;
organization of subject matter and course;
eﬀective communication skills;
knowledge of and enthusiasm for the subject matter and teaching;
availability to students
responsiveness to student concerns and opinions
Some characteristics are more easily measured than others. Furthermore, since
instructors are individuals and teaching styles are personal, it is all the more
important to recognize that not everyone will display the same patterns
Beginning and Ending a lesson
So far we have selected the verbal and visual material that best supports our lesson
and made necessary changes in the original tentative outline. We are now ready to
cast our lesson into a final content outline. However, we usually want to consider how
to begin and end the lesson before we outline. If the lesson is not the first in a block
of instruction, we may have little to do in the way of beginning or introducing the
lesson. If other lessons in the same block of instruction are to follow this lesson, we
may not need an extensive conclusion. But, especially if the lesson is to stand alone,
we need to give some attention toward preparing an introduction and conclusion.
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Introduction
The introduction to a lesson should serve several purposes to establish a common
ground between the instructor and students, to capture and hold attention, to outline
the lesson and relate it to the overall course, to point out benefits to the student,
and to lead the student into the lesson content. While humor may be appropriate,
the introduction should be free of irrelevant stories, jokes, or incidents distracting
from the lesson objective. It should not contain long or apologetic remarks likely
to dampen student interest in the lesson. Educators often speak of three necessary
elements in the introduction of a lesson: gain attention, motivate, and provide an
overview of lesson material.
Conclusion
The conclusion of a lesson may stick with the students longer than anything else
said. For this reason, we should give much care to its preparation. The conclusion of
most lessons should accomplish three things: summarize, remotivate, and provide
closure
Lesson Plans
Purpose
Lesson plans are not written for teachers to read to the class. They are used
to structure the lesson and to help with the flow of the class, especially when
something has occurred to distract everyone, including the teacher.
Thinking Parts
Lesson plans are first of all a thinking process. This thinking process basically is
completed in four parts.
First, determine the curriculum; that is, what the children will learn, what they will
be able to do upon completing the activities or work of the lesson.
Second, determine what the students already know, before beginning the lesson, that
can lead into the new curriculum of the day.
Third, determine at least one way to assist the students in learning the new curriculum.
Fourth, determine at least one way to evaluate the learning outcomes of the students.
Written Format
There are many diﬀerent formats that can be used to write lesson plans. Formats that
are most useful are very simple to follow and are well structured. A format can be
used very easily during class for quick references by the teacher. It can be followed
and accessed very quickly by the teacher in case there is a distraction or in case the
teacher loses his/her) train of thought.
The following is one type of format for writing lesson plans.
First, we should write the student academic behavioral learning objective based
on the thinking parts above (especially the first and fourth steps; that is, what the
students will be able to do upon completing the lesson, and what student academic
knowledge will be evaluated as a result).
Second, we should follow steps A, B, and C as follows.
A-- B-- C
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A: What the students enter the lesson already knowing (prerequisites)
Review any prerequisite knowledge that will lead easily into the new curriculum.
B: Core lesson (what the teacher and the students do)
Be sure to include the exact examples, problems, projects, or activities that will be
used.
C: The new curriculum that the students exit the lesson knowing (objective of the
lesson)
Review and stress again all of the most important points of the core lesson.
Note: The thinking parts involve thinking about A, B, and C above in this order.
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Fjalët e huaja në gjuhën shqipe, pranimi dhe mënjanimi i tyre
Donika Taullahu
mësuese gjuhe
Abstrakt
Shqipjq standard apo zyrtare, veç rrugëve fjalëformuese me prejardhje (parashtesim,
prapashtesim, parashtesim dhe prapashtesim), përbërje dhe përngjitje, gjallon edhe në sajë të
marrëdhënieve me dialektet dhe me gjuhët e tjera. Për dialektet nuk përjashtohet mundësia
që këto marrëdhënie të rezultojnë të ndërsjellta. Raste të tilla ka dhe me gjuhët e tjera. Ajo,
gjuha shqipe ushqehet prej dialekteve dhe gjuhëve të huaja dhe bashkëjeton me to. Sigurisht
parësor janë dialektet.
Kështu, shtresa qëndrore standarde ka si shtresa anësore ato të dialekteve dhe të fjalëve të
huaja. Nëse shtresimet e gjuhës i konceptojmë si rrafshe rrethorë, rrafshi standard ndodhet
midis dy të tjerëve. Nga ky këndvështrim, një gjuhë zyrtare shtetërore apo standarde
vendos marrëdhënie të brendshme me dialektet dhe të jashtme me gjuhët e tjera. Edhe pse
në pozicion qendror ndaj këtyre dy rrfasheve anësorë, për gjuhën standarde ata janë jetësorë
dhe zhvillues.

Marrëdhëniet në planin e brendshëm
Me planin e brendshëm marrëdhëniet janë të buta për arsye se vetë përdoruesit e gjuhës
standarde e zyrtare janë njëherësh edhe përdorues e bartës të fjalëve, togfjalëshave,
njësive frazeologjike, fjalëve të urta dialektore dhe nëndialektore. Kontaktet midis
tyre janë të përditshme dhe me kalime të shpeshta nga njëra situatë ligjërimore në një
tjetër. Lidhjet shoqërore,miqësore, grupet komunitare në pallat, në punë, në rrethet
intelektuale janë të hapura për këdo, gjithpërfshirëse dhe asnjëherë përjashtuese nga
ndryshesat në të folme. Po ashtu tematikat e bisedave, diskutimeve, komunikimeve
janë të lira dhe secili folës shprehet pa tundim. Pra elementet dialektorë dhe standard
familjarizohen e bashkëjetojnë në harmoni e pa trysninë e njëri-tjetrit. Kjo sjell begati
dhe pasurim të gjuhës.
Marrëdhëniet në planin e jashtëm
Me planin e jashtëm panorama është krejt tjetër. Marrëdhëniet paraqiten më të
ngurta. Pavarësisht kësaj ekzistojnë faktorë, të pashmangshëm e favorizues që
imponojnë proceset e marrjes, të futjes dhe të pranimit të fjalëve nga gjuhë të tjera.
Ndër ta mund të përmendim pranëndodhjen e shteteve, megjithë egzistencën e
kufijve fizikë, apo marrëdhëniet ndërshtetërore midis vendeve të ndryshme kur,
largësitë gjeografike në sajë të zhvillimeve të shkencës e teknologjisë, sot janë bërë të
papërfillshme. Pranëekzistenca e gjuhëve të folura dhe të shkruara, ka qenë, është
dhe do të jetë një realitet që nuk mund të mos merret në konsideratë. Në këtë plan
dhe përtej tĳ, në një shtrirje shumë më të gjerë dhe më të largët, midis vendeve me
gjuhë të ndryshme, shfaqen marrëdhëniet dhe bashkëpunimet në fushat ekonomike,
kulturore, politike, lidhjet shoqërore, sociale, familjare, profesionale, emocionale etj.
që kanë qenë e janë në linjë vazhdimësie. Mbizotërimi në gjuhën standarde, qoftë i
fjalëve që janë prurje nga dialektet, qoftë i fjalëve që hyjnë nga gjuhë të tjera, ndaj
fjalëve që janë aktualisht në përdorim, lidhet me lehtësinë komunikuese që ato
ofrojnë dhe preferencat e folësve.
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Realiteti lë për të dëshiruar
Nga të dy lëvizjet ndërgjuhësore të mësipërme, gjuhë standarde-dialekte, gjuhë
standarde-gjuhë të tjera,vetëm lëvizjet në planin e dytë, gjithmonë kur janë të
panevojshme, sjellin deformime gjuhësore, shformime të paradigmave, të sistemit
etj. Duke pranuar gjendjen reale të gjuhëfolësve, kemi një shfaqje jo të kënaqëshme
në favor të gjuhës shqipe standarde zyrtare. Ajo lë shumë për të dëshiruar, pasi
nuk janë të pakta rastet e futjes së fjalëve të huaja, kur nuk e justifikojnë plotësisht
qenësinë e tyre, apo kur për to ka fjalë gjegjëse. Nuk duhet harruar se dhënësit e
marrësit e dy gjuhëve të ndryshme,në çfarëdo lloj konteksti janë folës dhe përdorues
të gjuhëve amëtare, që pashmangshmërisht prodhojnë situata komunikuese dy e tri
gjuhëshe. Nga sa u renditën më lart dhe për shumë arsye të tjera në marrëdhënie
dygjuhësie në shumë raste, përjashto ato zyrtare, janë të pamundura vendosjet e
filtrave të komunikimit standard. Një klimë e tillë për leksikun e njërës prej gjuhëve,
asaj marrëse, këtu kemi parasysh shqipen, mbart krahas prurjeve të dobishme edhe
prurje të padobishme, pra futen fjalë dhe shprehje që pranohen, ndërkohë që ka edhe
nga ato që duhen mënjanuar.
Pse ndodh kështu ?
Ndodh kështu sepse, shumë prej përdoruesve të gjuhës pritëse, e tillë në këtë
shkrim konsiderohet shqipja, pra folësve edhe pse pajisen me dokumente shkollore
për përfundimin e një cikli, nga i ulëti deri te më i larti, apo sistemi arsimor, nga
parauniversitari deri te pasuniversitari, janë në nivele të ulëta gjuhësore. Nivelet
kulturore dhe qytetare, duke iu referuar të folurit dhe të shkruarit standard, janë larg
asaj që pretendohet. Instancat arsimore punojnë shumë pak ose aspak për ta kthyer
në normë zbatimin e rregullave gjuhësore drejtshkrimore e drejtshqiptimore. Në të
shumtat e rasteve vetë stafet pedagogjike nuk janë në lartësitë e duhura gjuhësore.
Kërkesat ndaj nxënësve dhe studentëve janë minimale e tolerante.
Shtetarët në hallka të ndryshme përfaqësimi e drejtimi, deri në ato më të lartat
kuvendore e ministrore, gjatë komunikimeve zyrtare apo spontane zbresin në nivele
të padëshirueshme ligjërimi. Punonjësit, edhe kur pozicioni e kërkon formimin
gjuhësor,nuk u nënshtrohen provimeve gjuhësorë. Institucionet qofshin zyrtare apo
private drejtohen nga punonjës që kërkesat gjuhësore nuk i renditin asgjëkundi,
pasi sukseset ose mossukseset i lidhin vetëm me interesat dhe aftësitë komerciale.
Indiferenca e tyre reflektohet si në komunikimet zyrtare edhe në hartimet e
dokumenteve. Botimet zyrtare, shkollore apo edhe të tjera, përmbajnë gabime
drejtshkrimore dhe formulime me deformime konceptuale. Po ashtu edhe botimet
letrare për fëmĳë dhe për të rritur, krĳimet e mirëfillta, përkthimet dhe përshtatjet
jo pak herë janë të pakontrollueshme prej specialistëve të gjuhës, duke sjellë kështu
edhe ulje të vlerave edukative e estetike.
Mediat e shkruara dhe mediat vizive kanë pak gazetarë profesionistë dhe me nivel
cilësor, që janë të përpiktë në të shkruar dhe në të folur. Përpos, thuajse të gjithë
vuajnë nga mania e shumëpërdorimit të fjalëvë të huaja, ku duhet dhe ku nuk
duhet, sikur garojnë kush të përdorë më tepër prej tyre. E njëjta situatë shpaloset
edhe në spektaklet televizive. Rrjetet e reklamave, ato tregëtare, dekoret dhe
tabelat orientuese janë të ngarkuara me gabime të pafalshme. Lëvizjet e popullsisë
shoqërohen me „përshtatjen“ e të folurit, pa asnjë lloj pretendimi, në mjedisin ku
jetohet dhe zhvillohet aktiviteti ekonomik. Rrethet familjare tek çdo individ krĳojnë
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shtresën e parë të fjalorit komunikues që është larg atĳ që mbahet si normë. Migrimet
dhe kontaktet me botën e jashtme, në mënyrë të imponuar apo me dëshirë, mbartin
mangësitë dhe boshllëqet e pastërtisë dhe kapaciteteve gjuhësore. Shteti, pavarësisht
kush e ka patur drejtimin e tĳ në dhjetëvjeçarët e fundit, asnjëherë nuk e ka parë
seriozisht problemin e zhvillimit të gjuhës si elementin më dallues dhe më kryesor
të ekzistencës së kombit tonë.
Me përjashtim të disa gjuhëtarëve dhe specialistëve të gjuhës, që me shumë vështirësi
u krĳohen hapësira publike në median e shkruar dhe median elektronike, për
sensibilizim dhe për të shprehur opinione në dobi të ruajtjes dhe zhvillimit të gjuhës
sipas rregullave, askush tjetër nuk shqetësohet, edhe pse ka nga ata që paguhen dhe
kanë tagër për të ndërhyrë e parandaluar çdo shkelje.
Pranimi i fjalëve të huaja
Të gjithë faktorët e mësipërm ndikojnë drejtpërdrejt dhe duhen marrë në konsideratë
për zhvillimin dhe ruajtjen e pastërtisë së një gjuhe. Problemi shtrohet që fjalët e
huaja duhet të merren prej një gjuhe tjetër vetëm atëhere kur futja e tyre është e
domosdoshme. Gjithçka lidhet me efektivitetin në fushën e përdorimit të tyre.
Pas viteve ´90 për qytetarët shqiptarë, në mënyrë të veçantë për ata brenda kufirit
shtetëror të Republikës së Shqipërisë, u krĳua një realitet i ri në të gjitha drejtimet, i
cili vazhdon të jetë dhe sot dhe do të jetë i tillë edhe në të ardhmen. Në vendin tonë
vërshuan ndihma nga të huajt, asistenca nga të huajt, firma të huaja, biznese të huaja,
specialistë të huaj, puntorë të huaj, tregëtarë të huaj, veprimtari me të huajt, emigrim
tek të huajt, punësim tek të huajt, miqësi me të huajt, shoqëri me të huajt etj, etj.
Por ky realitet perceptohej, përshkruhej, përjetohej, përcillej nëpërmjet ligjërimeve,
interpretimeve e dëgjimeve edhe me fjalë e koncepte të reja. Kështu u futën fjalë
e shprehje të reja në politikë, në ekonomi, në ndërtim, në biznes, në administrim,
në arsim, në shkencë,në mjekësi, në elektronikë,në nivel jetese,në mjete konsumi,në
turizëm etj.E këtu ka nga ato fjalë që pranohen e futen në fondin e leksikut të shqipes,
por ka edhe nga ato që duhen mënjanuar.
Mënjanimi i fjalëve të huaja
I mëshojmë faktit për mënjanimin e fjalëve të huaja, gjithmonë diskutojmë rastet kur
për to ka fjalë gjejgjëse në gjuhën shqipe, sepse ato, fjalët e huaja i përkasin fondit
leksikor të një gjuhe tjetër. Veç kësaj, në të tilla raste fjalët e huaja, që pavarësisht
se në çfarë rruge a forme hyjnë dhe kush i fut, mbartin rrezikun e shformimit të
elementeve të sistemit gjuhësor në veçanti dhe në tërësi. Gjatë „jetesës“ çdo fjalë e
fondit të gjuhës shqipe krĳon shtratin e saj në familjen e fjalëve, fushën leksikore,
kontekstet e përdorimit dhe situatat ligjërimore. Po përpiqemi, me disa shembuj të
argumentojmë më konkretisht çrregullimet që ndodhin në sistemin tonë gjuhësor
prej pranimit të tyre. Po kufizohemi vetëm tek familjet e fjalëve, që përbëhen nga
fjalët me të njëjtën rrënjë, dhe fushat leksikore të tyre.
Fjala e huaj aplikacion në shqip ka gjegjëse fjalën kërkesë. Por nëse fjala kërkesë
kalon nga fjalori aktiv në atë pasiv, apo në një të ardhme mund të dalë prej përdorimit,
kjo do të pasqyrohet edhe në fjalët e familjes së kësaj fjale, e krĳuar në dhjetra e
ndoshta qindra vite e vite me të gjitha mjetet dhe mënyrat fjalëformuese (kërkoj,
kërkim, kërkues, i kërkuar, i shumëkërkuar, kërkesëpadi etj). Më tej, sipas
kontekstit të përdorimit dhe situatës, e njëjta gjë ndodh me këto fjalë edhe në fushat
leksikore përkatëse të secilës: arsim,ekonomi, politikë,kulturë,ndërtim,art etj. Po
t´i shkojmë deri në fund zëvendësimit të plotë, a mundet në këtë rast te emri i
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përbërë kërkesëpadi të themi dhe të shkruajmë aplikacionpadi apo te mbiemri i
shumëkërkuar të shprehemi i shumëaplikuar ?!
Audiencë është një tjetër fjalë e huaj që gjegjëse në shqip ka fjalën dëgjues, e cila i
përket klasës së emrave dhe bën pjesë në familjen e fjalëve ( dëgjoj, dëgjim, i dëgjuar,
i padëgjuar, i mirëdëgjuar etj). Nuk dihet se si do të vepronin „ të pasionuarit“ e
përdorimit të fjalës audiencë, nëse do t´u kërkohej ta zëvendësonin atë në rastet e
mësipërm, që për rrënjë kanë fjalët e kësaj familjeje ?!
Kurator- kujdestar (kujdes, përkujdes, përkujdesje, i kujdesshëm, i pakujdesshëm, i
shkujdesur etj).
Anunçoj-vendos (vend,vendim,vendimtar,i vendosur,i pavendosur,vetvendos
etj). Kredibilitet-besueshmëri (besoj, besë, besim, i besueshëm, i pabesueshëm, i
besës, i pabesë, besëprerë, etj).
Donator-dhurues (dhuroj, dhuratë, dhurim, i dhuruar etj).
Relaks – çlodhje (lodh, lodhem, lodhje, çlodh, çlodhem, i lodhur, i çlodhur, i
palodhur,etj).
Inicoj – filloj (fillim, fillesë, fillestar, i filluar, i pafilluar etj).
Benifice – përfitim (fitoj, fitim, fitues, perfitoj, përfitues, etj ).
Dedikim-përkushtim (kushtoj, kushtim, përkushtoj, i përkushtuar, etj ).
Rastet e renditura, si shembuj ilustrimi, janë fare pak në raport me numërin e rasteve
të shumtë të futjes dhe përdorimit të panevojshëm të fjalëve të huaja në gjuhën
shqipe. Por këto dukuri negative vërehet në të gjitha përdorimet.
Ngushtimi i përdorimit
Një fenomen tjetër është ai i ngushtimit të rasteve të përdorimit të fjalës së huaj, në
krahasim me fjalën shqipe që zëvendëson. Zëvendësimet rrallë herë janë të plota, në
të gjitha kuptimet, pasi në më të shumën janë të pjesshme. Edhe këtë po përpiqemi
ta argumentojmë me disa raste ilustrues.
Fjala e huaj tranzicion në gjuhën shqipe përdoret si zëvendësuese ose sinonim
i fjalës kalimtarnë nocionin kohor. Fusha më e përdorshme është ajo e
ligjërimeve politike : vite tranzicioni, periudhë tranziconi, etj. Por fjala kalimtar në
gjuhën shqipe ka shtrirje shumë të gjerë përdorimi : çast kalimtar, person kalimtar,
vend kalimtar, metodë kalimatare, formë kalimtare, udhë kalimtare, shteg kalimtar
etj.
Kështu ndodh edhe me fjalën e huaj implementim, që zëvendëson edhe kjo
në të shumtat e rasteve në fjalorët e politikanëve dhe të pushtetarëve, fjalët realizim
ose përmbushje. Por shqipfolësit brenda Shqipërisë, në Kosovë, Maqedoni, Mal të
Zi, Greqi, Itali, Amerikë e kudo jetojnë flasin e shkruajnë me njëri-tjetrin edhe për
realizim e përmbushje dëshirash, realizim detyrash, realizim objektivash, realizim
endrrash etj.
Luk (look) për më tepër në fushën e modës, përdoret në vend të fjalës
shqipe pamje, vetëm kur dikush i bën komplimenta dikujt për veshjen, flokët apo
diçka që lidhet me pamjen e tĳ, ose kur mbahet parasysh pamja e një sendi a objekti.
Por, të vërejmë se sa shumë përdoret fjala pamje : pamje e pjesëshme, pamje e plotë,
më ke zënë pamjen, pamje nga Veriu, Pamje nga Jugu, pamje e kufizuar, pamje
ballore, pamje anësore, pamje horizontale, pamje vertikale, pamje nga fundi, pamje
nga e maja, pamje nga lartë-poshtë, pamje nga e majta në të djathtë etj.
Shou përdoret me kuptim të drejtpërdrejtë për një veprimatri artistike ose me
ngarkesë negative, në rastet e mospëlqimit të veprimit të dikujt, për të zëvendësuar
fjalën shqipe shfaqje. Nëse edhe këtu ecim me llogjikën e rasteve të mësipërm, ja sa
shumë shtrirje ka përdorimi i fjalës shfaqje : shfaqje e hĳshme, shfaqje e pahĳshme,
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shfaqje me nivel, shfaqje pa nivele, shfaqje e huaj, shfaqje e bukur, shfaqje e
pëlqyeshme, shfaqje e papëlqyeshme, etj.
Për të mos i lodhur lexuesit në këtë plan analitik, për mënjanimin e futjes së fjalëve të
huaja në fondin e gjuhës shqipe kur ato janë të panevojshme dhe kanë fjalë gjejgjëse,
gjykojmë se shembujt e mësipërm janë të mjaftueshëm për të parë konkretisht se
çfarë shformimesh e çrregullimesh sjellin në sistemin gjuhësor. Pë ata që kërkojnë më
shuëm raste, po sjellim edhe disa:
konsensus-marrëveshje, internet-rrjet, uikend-fundjavë, guida-drejtim, okej-mirë,
puntatë-pjesë,seri, memo-kujtesë, involvoj-përfshĳ, lavastovile-enëlarëse, kreativkrĳues, tost-bukëthekëse, vakant-i lire, etj,etj…
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Roli i trurit në mësimdhënie
Kriseida Hoxha
Elona Kitani
Mësuese, Gjimnazi “Perikli Ikonomi”, Fier
Abstrakt
Fusha e arsimit ka hyrë në një epokë të re dhe të rëndësishme ; atë të trurit. Ndërkohë që
shumë metoda mësimdhënie kanë funksionuar për dekada të tëra, edukatoret së fundmi
bien dakord se disa strategji nuk kanë qënë dhe aq të frytshme. Tradita, intuita, prova dhe
gabimet kanë qenë baza për pjesën më të madhe të mësimdhënies në klasat tona. Sot arsimi
po synon të shkojë përtej traditës për hir të traditës. Pjesa më e madhe e trajnimeve bazohen
në atë se si mësuesit duhet të veprojnë. Tani është koha të studiojmë si veprojnë fëmĳët,
si mësojnë nxënësit. Edukatorët mund dhe duhet të bëhën ekspertë të mësimnxënies. Është
koha të zbulojmë , nga perspektiva psikologjike pse strategji të caktuara mësimdhënieje kanë
funksionuar gjithmonë dhe cilat metoda të reja mësimdhënie dhe mësimnxëniedo të jenë
edhe më të suksesshme. Edukatoret që punojnë në ambiente ku truri funsionon në harmoni
me gjithcka tjetër mund të zhvillojnë një kompetence profesionale që do t`ju mundësonte
nxënësve të mblidhnin frytet e një mësimnxënie të fuqishme e të suksesshme.Klasat
moderne i shtojnë reflektimit të nxënësit elemente kritike dhe të dukshme si dhe e trajtojnë
vetëvlerësimin si pjesë të mësimdhënies.Në këto klasa të mësuarit lidhet ngushtë situata reale
të jetës.Mësimdhënia udhëhiqet nga mësuesi dhe ndërhyrja nga ana e tĳ lidhet me rezultatet
e dëshiruara.Kështu nxënësi nuk merr thjesh dĳe dhe njohuri ,por më së shumti punon duke
i zbatuar këto njohuri në mënyra të dobishme për jetën.Përpos kësaj ,nxënësit me cilësi të tillë
përdorin strategji të cilat i ndihmojnë të planifikojnë,monitorojnë dhe vlerësojnë progresin e
tyre.
Kështu nxënesit instruktohen në përdorimin e portofolëve vetjakë dhe detyrave që kanë të
bëjnë me performancen e tyre.Ata marrin përgjegjësi për të mësuarit,janë të vetë drejtuar
dhe njohin e pranojnë nivelin e njohurive të përthithura.
Në klasat moderne nxënësit janë vetë ata në krye të mësimnxënies dhe kjo është e dukshme
nga veprimet iniciatore që ata ndëmarrin.Këto klasa janë një situate ku nuk ka të humbur
përsa i takon rolit të mësuesit e të nxënësit.Ato intensifikojnë të mësuarit por edhe proçesin
e mësimdhënies duke rritur kështu cilësinë e mësimnxënies.
Fjalë kyce: mësimdhënie , mësimnxënie, strategji, edukatorë, metodë.

Hyrje
Shumë mësues po përpiqen t`i ndryshojnë praktikat e tyre për të mbështetur
zhvillimin e të menduarit kritik gjatë menduarit e të shkruarit. Ata duan që nxënësit
e tyre të mos jenë riprodhues të thjeshtë, por të vënë në dyshim, të shqyrtojnë,
krĳojnë, zgjidhin, interpretojnë e debatojnë faktet, të dhënat apo idetë që jepen në
materialet përkatëse. Një mësimdhënie e tillë pranohet sot gjerësisht si praktika më e
mirë. Studimet tregojnë se në orë mësimi aktive, të organizuara dhe menduara mirë,
të nxënët është shpesh shumë më i plotë e i frytshëm. Të nxësh ne menyrë të plotë e
të frytshme, do të thotë që të mund të mendosh për atë që mëson, ta zbatosh atë në
situata jetësore, ta përdorësh si baze për të mësuar më tej dhe të vazhdosh të mësosh
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në mënyrë të pavarur.(Gardner, 1993; Marzano, 2001)
Së pari nxënesit që shkollohen që nga parashkollori deri në shkollë të mesme kalojnë
mesatarisht më shume se 13000 orë duke zhvilluar trurin e tyre në prezencë të
mësuesve.
Së dyti, truri i tyre është vazhdimisht nën ndikimin social, fizik, konjitiv dhe
emocional. Çdo nxënës ne klasat tona ka aftësinë të ndryshojë. Gjenetika luan një
rol në ate që nxenesit janë , si sillen dhe si arsyetojnë , por secili prej tyre mund të
ndryshojë. Edhe nxënësi më i vështirë mund të ndryshojë. Truri i tyre do të zhvillohet
nga eksperienca që ata kanë në shkollë. Si prindër dhe edukatorë duhet t`i kushtojmë
vëmendje se si u kërkojmë atyre të kalojnë kohë me ne. Duhet të fokusohemi në
mësimdhenie dhe mësimnxënie që të ketë kuptim për trurin dhe që të përkojë me
mënyrën si vetë truri është krĳuar të mësojë. Në mënyrë që mësuesit të kenë impakt
të plotë mbi nxënësit e tyre, ata duhet të lidhen me ata në dy nivele njëkohësisht:
akademik dhe emocional.
Korniza katerkëndore e mësimdhënies

Mësimdhënie për të menduar

Mësimdhënia e të menduarit

Standardet për të arritur rezultate të larta
Mësimdhënia me të menduarit

Mësimdhënie rreth të menduarit

Korniza katërkëndore përfaqeson risitë e shumta qe përmbajnë të kuptuarit
e pedagogjisë dhe praktikën më të mirë. Kjo skemë fokusohet mbi sjelljen e
mësimdhënies. Një klasë ku truri ka nje rol gjithpërfshirës dhe është në harmoni me
çdo gjë tjetër është ajo klasë ku mësuesi krĳon nje klimë pozitive për të menduar, ku
ai iu mëson nxënësve aftësinë dhe konceptin e të menduarit, nxit ndërveprimin me
të menduarin dhe mendon rreth të menduarit.
1-Mësimdhënie për të menduar: të krĳosh klimë pozitive
Kjo do të thotë të krĳohet një ambient që ofron një vend të qetë e të sigurt për të gjithë
nxënësit pavarësisht racës, ngjyrës së lëkurës,moshës, sjelljes, aftësive. Nxënësit
kuptojnë se të mësosh do të thotë të bësh gabime , por edhe të përjetosh sukses.
Mjedisi ideal për të mësuar është ai me një klimë të pasur dhe që stimulon nxënësit
të eksplorojnë, investigojnë dhe të hulumtojnë.Emocionet janë rojet e portave të
intelektit. Emocionet pozitive janë të nevojshme për mësimnxënien afatgjatë. Ato
negative mund ta bllokojne mësimnxënien e të bëhen pengesë për të mësuar. Kështu
ngrihet me të drejtë pyetja : “A lindin njerëzit me një intelekt/mendje ose tru të
pandryshueshëm apo nxitja dhe përkujdesja përmes një ambienti të pasur ndikon në
trurin tonë dhe rrit në fakt aktivitetin intelektual?” Një nga principet e mësimdhënies
qe lidhet me vendosjen e klimës është ( Caine and Caine 1991,1993):
”Mësimdhënia përmirësohet nga sfidat dhe zhvillohet si pasojë e ngacmimit”
Truri mëson në mënyrë optimale kur sfidohet në mënyrën e duhur. Kështu, një
ambient i pasur ushqen një ndjenjë mprehtësie për të mësuar. Mendja fillon e
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angazhohet në zgjidhjen e problemeve e merr vendime. P.sh nëper laboratore
mësuesit i udhëheqin ose instruktojnë nxënësit si të veprojnë më shumë se sa i thonë
çfarë duhet të bëjnë. Nxënësit e zbulojnë rezultatin dhe rrugën e duhur në proces e
sipër.Në fakt ata mësojnë në mënyrë natyrale jashtë strukturës formale shkollore.
Disa mënyra për të vendosur klimë pozitive në klasa:
Merr parasysh sjelljet verbale dhe joverbale
Dallo inteligjencën emocionale dhe morale
Drejto pyetje të nivelit të lartë
Grupo nxënësit në mënyra të ndryshme ( sipas moshës, aftësisë etj.)
Krĳo një ambient të pasur ( pajisje, material ekstra)
2-Mësimdhënie e të menduarit: aftësitë
Të mësosh aftësinë e të menduarit përfshin aftësitë qe na duhen në jetë dhe konceptet
përmes gjithë përmbajtjes së lëndëve në bazë kurrikule. Këto aftësi variojnë që
nga komunikimi dhe aftësitë sociale deri te të menduarit e reflektuarit në aftësinë
teknologjike të epokës së informacionit, aftësitë që nevojiten në zgjidhjen e
ekuacioneve, programimin etj. Principet që lidhen me mësimdhënien e të menduarit
janë dy: “1- Truri e proceson informacionin duke e marrë pjesë - pjesë si dhe duke e
trajtuar si një i tërë dhe kjo ndodh në të njëjtën kohë. 2 - Truri ka një sistem kujtese
të lindur natyrshëm si dhe një set sistemesh për të mësuarit me bazë përsëritjen”.
Egziston një kujtesë natyrale që nuk ka nevojë për përsëritje dhe që përballon
memorizimin e menjëhershëm sic ka dhe fakte dhe aftësi që kanë nevojë të përsëriten
dhe praktikohen periodikisht. Kështu kur truri ndjen që nuk ka nevojë të kujtojë, ai e
lë informacionin të kalojë pa u memorizuar. Kështu memorizimi i detajeve ose fakteve
të vecuara ka nevojë për praktikë periodike për të sjellë në kujtesë informacionin.
Disa mënyra për të mësuar aftësitë:
Promovo bashkëpunimin ( lidershipi, komunikimi, puna në skuadër)
Ushqe të menduarit kritik dhe kreativ
Përfshi teknologjinë (literaturë, grafikë)
Ndërto një bazë dĳesh/punë kërkimore
3. Mësimdhënia me të menduarit : të nxitësh ndërveprimin
Kjo do të thotë të modelosh ndërveprimin me aktivitete që provokokjnë të menduarit
dhe që kërkojnë përfshirje intensive nga ana e nxënësit. Të mësuarit merr formë nga
një proces i brendshëm dhe nga ndërveprimi social. Kjo përfshin përdorimin e të
mësuarit bashkëpunues, të organizuesve grafikë dhe inteligjencat e shumëfishta.
Principet që lidhen me këtë të mësuar janë tre :1- “Truri është një procesor paralel”
Mendimet, emocionet, imagjinata operojnë në mënyrë simultane. Kështu, rezultate
optimale të të nxënit arrihen vetëm nga orkestrimi i veprimeve të shumëfishta në
tru. Psh, detyra të tilla si vënia në skenë e një drame, projekte autentike si krĳimi i
një reviste, broshure etj janë ato që e angazhojnë trurin plotësisht. 2-“Të mësuarit
angazhon gjithë psikologjinë” Të mësuarit është po aq natyral sa te marrit frymë,
megjithatë ndërveprimi emocional lidhet në mënyrë integrale me percepeptimin dhe
interpretimin e eksperiencave; keshtu, menaxhimi i stresit, të ushqyerit, aktiviteti
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fizik dhe relaksimi behen fokus i mësimdhenies dhe mësimnxënies. 3- “Çdo tru ështe
unik” Edhe pse çdo tru funksionon njëlloj për të ndier dhe menduar, ai integrohet në
menyra të ndryshme në njerëz të ndryshëm. Në këtë mënyrë, mësimdhënia përballet
me opsione të ndryshme për nxënësin për të mësuar optimalisht. Psh, klasat ku
krĳohet liri zgjedhjeje brenda një strukture të caktuar janë ato ku nxënësit përqafojnë
diversitetin dhe të qenit i vecantë.
( Gardner 1993; inteligjenca e shumëfishtë- verbale, vizuale, matematikore, muzikore,
personale dhe ndërpersonale)
Disa mënyra për të nxitur ndërveprimin janë:
Përdor të mësuarin bashkëpunues
Përdor harta dhe grafikë
Targeto /shënjestro inteligjencat e shumëfishta
Krĳo një kurrikul të integruar
4- Mësimdhënia rreth të menduarit: kontrolli i procesit të njohurive
Të mësosh dhe reflektosh rreth të menduarit do të thotë të te vetëpërcaktosh
rregulla dhe të vetëvlerësosh. Kjo ka të bëjë me vetëndërgjegjësimin, procesin
vetërregullator dhe të qënët i aftë për vetëvlerësim. Ky është elementi kyc ne
klasat me mësimdhënien moderne ku nxënësit i kërkohet të vendosë vetë qëllime
dhe objektiva, të vetëmonitorojë punën e tĳ dhe të reflektojë për veprimet e veta
si dhe ato të mësuesit te vet kundrejt mësimnxënies nga ana e tĳ. Është koncepti i
të mësuarit me në qendër nxënësin që nxit aplikimin dhe transferimin e njohurive.
Principet që lidhen me këtë të mësuar janë dy: 1- “Dëshira për të kuptuar dicka është
e lindur.” Dëshira për të kuptuar nuk mund të ndalohet; ajo i mund të drejtohet
dhe t’i caktohet një objekt fokusimi. Disa ilustrime se si mësuesit mund të ushqejnë
këtë lloj të mësuari mund të jenë inkurajimi i nxënësve për të parë e krĳuar modele,
koncepte, riorganizimi i informacionit në mënyra të ndryshme kuptimplote ose
lidhja e njohurive të mëparshme me ato të sapomarra përmes pyetjeve të caktuara.2“Të mësuarit është një proces i vetëdĳshëm por edhe i pandërgjegjshëm.”Shumë
informacione kalojnë në subkonshience dhe nuk arrĳnë të përdoren, kështu
mësimdhënia duhet organizuar në mënyrë të tillë që të përfitohet maksimalisht nga
procesimi i informacionit në tru.
Disa mënyra për të mësuar rreth të menduarit janë:
Krĳo lidhje personale gjatë shpjegimit
Strukturo njohuritë
Nxit të kuptuarit dhe domethënien
Bëj përgjithësime
Promovo angazhim të përgjithshëm
Kontrollo përthithjen e njohurive (vlerësim tradicional,vetëvlerësim).
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Përshkrimi i klasave gjithëpërfshirëse
1. Të mësosh aftësi(talente)të
1. Të krĳosh klimën e mirë për
veçanta të të menduarit.
të menduar.
2. Të mësosh talente dhe
2. Të krĳosh një ambient
konceptet e jetës duke
te pasur dhe nje klimë
filluar nga niveli amator
emocionalisht te sigurtë.
deri ne nivelin profesionist.

Standardet për të arritur rezultate të larta

1. Të nxitësh ndër veprimin me
mendimin.
2. Të strukturosh mendimin në
mënyrë efikase.
3. Të jetë fryma gjithëpërfshirëse.

1. Të mësosh rreth mendimit.
2. Të nxisi aplikimin dhe
transmetimin me shkrirjen e
shumë njohurive.

Përdorimi në klasë i inteligjigjencës emocionale dhe inteligjencat e shumëfishta është
një sfidë që duhet fituar nëse dëshiron që mësimdhënia të jetë efektive dhe nxënësit
të mos ndihen të frustruar gjatë orës së mësimit. Gjendja emocionale e nxënësit
përbëhet nga pesë elementë. Këta janë janë vetëndërgjegjësimi, vetërregullimi,
motivimi, empatia dhe adaptimi në shoqëri.
Mësuesit që krĳojnë një klimë të tillë që nxënësi nuk ndihet i frikësuar apo i
kërcënuar nxisin dhe promovojnë vetëbesimin e nxënësve të tyre,i ndihmojnë ata
të kontrollojnë sjelljen impulsive dhe të kenë kontroll të plotë nga emocionet.Këta
mësues janë ata që i ndihmojnë fëmĳët që të kujdesen për të tjerët deri në atë shkallë
që ata të kuptojnë ndjenjat e tjetrit si dhe të ushqejnë frymën e punes ne skuadër por
dhe frymën e lidershipit.
Pesë elementet e inteligjences emocionale
1. Vetëndërgjegjësimi: “Ndihem paksa në humor të keq sot.”
2. Vetërregullimi: “Mendoj se do të ndihem më mirë nëse shkoj në palestër.”
3. Motivimi : “Jam i emocionuar për punën e re që do të filloj”
4. Empatia : “ E kuptoj dhimbjen tende.Duhet te ndihesh vërtet keq !”
5. Adaptimi shoqëror: “E vlerësoj që më kërkove të falur.Ndihem më mirë”
Respekti për veten dhe të tjerët merr formë me zhvillimin e inteligjencës morale.
Familjet duhet të ekspozohen drejt moralit,vlerave dhe formimit të karakterit të cilet
do t’i modelojnë ata drejt një rruge të drejt për tu zhvilluar në persona adultë të
mirëformuar.Edhe pse këto nuk janë ide të reja, përcaktimi i karakterit si inteligjencë
morale krĳon një dritare të re mbi moralin dhe vendin e tĳ në arsimin shkollor të
fëmĳëvë tanë.A ekziston inteligjenca morale dhe nëse po cili është impakti i saj në
klimën që vendoset në klasë?
Koha e pritjes (për përgjigje)
Drejtimi i pyetjeve gjatë mësimit nuk e përmbush qëllimin për të aktivizuar të gjithë
nxënësit në diskutim.Nëse ka një metodë që rrit në mënyrë të ndjeshme përfshirjen
dhe ndërveprimin kjo metodë është koha e pritjes.Mësuesit mund të presin 3-10
sekonda pasi drejtojnë një pyetje.Kjo rrit jo vetëm gjatësinë e përgjigjes së nxënësit
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,por edhe propabilitetin për të zgjeruar,justifikuar ide dhe mendime.Rritet gjithashtu
niveli i bashkëbisedimit në lidhje me temën.Nxënësit fillojnë të dëgjojnë njëri-tjetrin.
Ndërkohë që nxënësit që janë duke pritur për verifikim dhe korrigjim nga ana e
mësuesit dhe nuk e marrin atë të menjëhershëm,nxënësit mbrojnë dhe mbështesin
idetë dhe argumentet e tyre sipas pikëpamjeve respektive.Ata bashkëpunojnë,japin
shembuj të rinj ose të dëgjuar më parë,fillojnë të lidhin konceptin e ri me njohuritë
e marra më parë duke demostruar kështu aftësit e të menduarit.Disa rezultate të
kohës së pritjes:
Sjellja e nxënësit
1-Gjatësia e përgjigjeve të nxënësve rritet.
2-Numri i përgjigjeve në klasë rritet.
3-Numri i atyre që përgjigjen “Nuk e di” ulet.
4-Përgjigjet nën zë ulen në numër dhe nxënësit janë me te sigurt ne atë që flasin.
5-Numri i përgjigjeve spekulative rritet kështu që nxënësit janë më të predispozuar
të vënë në punë imagjinaten dhe njohuritë e mëparshme.
6-Nxënësit bashkëpunojnë më tepër me njëri-tjetrin duke krahasuar të dhënat.
7-Nxënësit bëjnë më shumë hamendësime logjike bazuar në fakte.
8-Shpeshtësia e pyetjeve të bëra nga nxënësit rritet.
9-Shpeshtësia e përgjigjeve nga nxënësit që janë vlerësuar si relativisht jo aktiv prej
mesuesit rritet.
Sjellja e mësuesit
1-Mësuesit bëhen më elastik në përgjigjet e tyre psh; ata jan ë më të predispozuar
të dëgjojnë shumëllojshmëri përgjigjesh dhe të rivlerësojnë pyetjet që kanë drejtuar.
2-Mënyrat e të pyeturit nga mësuesit bëhen më të menaxhueshme.pyetjet ulen në
numër por rriten në cilësi dhë llojshmëri.
3-Disa mësues rritin pritëshmërinë nga nxënës që janë etiketuar më parë relativisht
të ngadaltë.
Potenciali njerëzor mund të lidhet me preferencat e secilit për të mësuar.Kështu,
secili ka një përsëritje unike të aftësive dhe inteligjencave.Kështu mund të themi që
nuk ekziston një nxënës perfekt për sa kohë të gjithë mund të jenë perfekt në një
ose disa inteligjenca te caktuara.Në mbështetje të teorisë së Gardner, nëse merret
parasysh ,merita inteligjencat dhe potenciali e nxënësve,kjo mund të ndihmojë
mësuesit të personalizojnë mësimdhënien, si dhe metodat e vlerësimit.
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Ndikimi i personalitetit në rezultatet akademike: roli ndërmjetësues i stileve
të të nxënit
Xhoana Meçani
Brunilda Gogaj
Entela Tiku
Abstrakt
Personaliteti dhe stilet e të nxënit, të dyja kanë gjasatë luajnë një rol domethënës në ndikimin
e rezultateve akademike. Studentë të viteve të para në tre universitetet kryesore publike në
qytetin e Tiranës (240 studentë) plotësuan Inventarin Pesë Faktorial të Personalitetit dhe
Inventarin e Proceseve të të Nxënit dhe raportuan notat e tyre mesatare(të shkollës së mesme,
të provimeve të shtetit dhe mesataren aktuale në universitet). Tiparet e personalitetit kanë
ndikim në rezultatet akademike. Tipari i vetëdĳshmërisë ka lidhje pozitive me mesataren e
shkollës së mesme dhe me mesataren e provimeve të shtetit. Gjithashtu ka një lidhje pozitive
të tiparit të ekstraversionit me këtë mesatare. Nga ana tjetër tiparet e personalitetit ndikojnë
gjithashtu në stilet e të nxënit të studentëve, përkatësisht tipari i personalitetit dakordësia ka
lidhje pozitive me stilin e të nxënit metodat e studimit si dhe tipari i vetëdĳshmërisë ka lidhje
negative me stilin e të nxënit sintezë-analizë, ndërsa neuroticizmi ka lidhje pozitive me këtë
stil. Përsa i përket lidhjes ndërmjet stileve të të nxënit me rezultatet akademike, rezultoi se
stili i të nxënit metodat e studimit ka lidhje pozitive me mesataren e universitetit. Gjetje tjetër
e studimit ishte diferenca gjinore në rezultatet akademike, ku vajzat kanë mesatare më të
lartë sesa djemtë në provimet e shtetit. Këto rezultate nxjerrin si përfundime që tiparet e
personalitetit kanë lidhje me rezultatet akademike dhe me stilet e të nxënit.
Fjalët kyçe: Personalitet, Teoria Pesë Faktoriale e Personalitetit, stilet e të nxënit, rezultate
akademike.

Hyrje
Cilësia e mendimeve të studentëve është kritike te të mësuarit dhe kjo potencialisht
përcakton rezultatet akademike të tyre. Studentët ndryshojnë në mënyrës sesi ata e
procesojnë, kodojnë, organizojnë dhe aplikojnë informacionin që ata mësojnë; disa
mësojnë në mënyrë të zhytur/mendueshëm dhe të tjerë e procesojnë informacionin në
mënyrë sipërfaqësore. Ekspertët e kanë përshkruar lidhjen e tipareve të personalitetit
me rezultatet akademike dhe kryesisht dominante është qasja e përshkruar si Pesë
Faktoriale.
Kuadri i Pesë tipareve të mëdha të personalitetit (Costa & McCrae,1992) u bashkua
si një model i fuqishëm për të kuptuar marrëdhënien ndërmjet personalitetit dhe
sjelljeve akademike të ndryshme të studentëve.
Përveç personalitetit, stilet e të nxënit janë faktorë të ndryshëm individual që
përfaqësojnë qasje të mbështetura dhe të qëndrueshme të procesimit të informacionit
(Snyder, 2000). Megjithëse janë disa modele konceptuale të stileve të të nxënit, në
studimin aktual u përvetësua modeli i Schmeck, Ribich, dhe Ramanaiah (1977) pasi
ky model identifikon strategjitë që janë të mundshme për të rritur të nxënit dhe
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rezultatet akademike nga një kuadër i procesimit efektiv të informacionit.
Sipas Schmeck (2003), shumë profesionist e lidhin të nxënit me personalitetin,
qëndrimet dhe të menduarin e një personi. Të nxënit mund të vërehet nëpërmejt
matjeve të stileve dhe strategjive të të nxënit nga aspekti për të lidhur të menduarin
dhe ndryshimet personale. Rëndësia e matjes së stileve të të nxënit dhe strategjitë e të
nxënit qëndron në faktin që ato marrin pjesë në rezultatet e të mësuarit në kontekstin
e qasjeve të ndryshme të edukatorëve ndaj nxënësve/studentëve.
Qëllimi i studimit është të shikojë ndikimin e tipareve të personalitetit në rezultatet
akdemike, si dhe rolin ndërmjetësues të stileve të të nxënit në këto rezultate.
Studimi aktual ka karakter sasior. Ky punim fillon me rishikimin e literaturës mbi
teoritë e persoanlitetit dhe bazohet në teorinë e tipareve të personalitetit si teori
qëndrore të studimit. Teoria qëndrore e studimit mbështetet gjithashtu nga shqyrtimi
i literaturës mbi stilet e të nxënit si dhe nga artikujt shkencor që kanë si qëllim
ndikimin e tipareve të personalitetit në rezultatet akademike dhe rolin e stileve të të
nxënit si ndërmjetësues në rezultate.
Metodologjia e studimit përshkruan pjesëmarrësit, instrumentat e përdorur dhe
procedurën e përzgjedhjes dhe aplikimit të paketës së instrumentave. Rezultatet e të
dhënave të studimit paraqiten në kapitullin vĳues, ku analizat kryesore të përdorura
janë analiza e variancës, analiza korrelacionale dhe analiza e T-test. Më tej vĳohet me
kapitullin e diskutimeve të gjetjeve kryesore.Përfundimet dhe rekomandimet janë
pjesa përmbyllëse e studimit, duke bërë sugjerimet për studime të mëtejshme.
Rëndësia e këtĳ studimi qëndron në eksplorimin e ndikimit të tipareve të personalitetit
në rezultatet akademike dhe rolin që luajnë stilet e të nxënit në këtë marrëdhënie.
Studimi aktual mund të shërbejë si një pikënisje për studime të mëtejshme në këtë
fushe, ku ndërthuret psikologjia shkollore me edukimin.
Shqyrtimi i literaturës
2.1 Personaliteti
Studimi i personalitetit është shumë i rëndësishëm për të kuptuar natyrën e njeriut dhe
ka zënë gjithmonë një pozitë të shquar në psikologji. Në përkufizimin e personalitetit
përfshihen gjithashtu shumë atribute të individit, një përmbledhje e karakteristikave
të ndryshme që shkojnë përtej cilësive sipërfaqësore fizike. Personaliteti gjithashtu
përfshin një mori të cilësive subjektive sociale dhe emocionale, si dhe ato cilësi që ne
nuk jemi në gjendje ti shohim në mënyrë të drejtëpërdrejtë, të cilat individi i mban
të fshehura nga njerëzit përreth. Studimi i personalitetit ka filluar në psikologjinë
amerikane që në vitin 1930. Psikologët e interesuar mbi personalitetin bënë më shumë
sesa thjeshtë formulimin e teorive për të përcaktuar natyrën e tĳ. Ata i kushtuan
kohë dhe përpjekje të konsiderueshme matjes dhe vlerësimit të personalitetit duke
kryer studime mbi aspekte të ndryshme të tĳ.
Një teori ofron një kornizë për thjeshtësimin dhe përshkrimin e të dhënave në një
kuptim më të plotë. Teoritë e personaliteiti duhet të jenë të testueshme, të qarta dhe
të shpjegojnë të dhëna të personalitetit, me qëllim për të kuptuar dhe parashikuar
sjelljen. Teoritë e personalitetit më kryesore janë teoria psikoanalitike, teoritë
neopsikoanalitike, teoria konjitive, teoria humaniste, teoria biheviorale si dhe teoritë
e tipareve të personalitetit (Schultz, 2005). Teoria mbi të cilën mbështet ky studim
ështëTeoria Pesë Faktoriale e personalitetit.. Robert McCrae dhe Paul Costa në
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punën e tyre në Qendrën e kërkimeve Gerontologjike në Institutin Kombëtar të
Shëndetit në Baltimore, nisën një program të gjerë kërkimorë, i cili identifikoi pesë
fakotrët e mëdha të perosnalitetit. Këta faktorë janë: ekstraversioni, neuroticizmi,
të qënit i hapur, dakordësia dhe vetëdĳshmëria (McCrae, Costa, 1987). Faktorët u
konfirmuan përmes një sërë teknikash të vlerësimit duke përfshirë testet objektive,
vetë-vlerësimet dhe raportet vëzhguese. Si McCrae dhe Costa vunë në dukje se pesë
faktorët e personalitetit dhe tiparet e tyre përfaqësojnë një strukturë të përbashkët
të personalitetit të njeriut, që kapërcen dallimet kulturore. Modeli Pesë-Faktorial i
personalitetit është një nga modelet më të shquara në psikologjinë bashkëkohore
dhe përcakton personalitetin në drejtim të pesë faktorëve të gjerë, ku secili prej tyre
përbëhet nga karakteristikat përkatëse. Ekstraversioni është një tipar që karakterizon
individët social, që flasin shumë dhe që janë të sigurt (asertiv). Dakordësia është një
tipar tjetër që i referohet indivdëve, të cilët janë bashkëpunues, të besueshëm dhe
që bien dakort me të tjerët. Vetëdĳshmëria është tipar, i cili gjëndet tek individët
që janë të përgjegjshëm, të rregullt dhe të besueshëm. Neuroticizmi është një tipar
tjetër që karakterizon individët që janë ankthioz, të prirur për depression dhe që
shqetësohen shumë. Tipari tjetër i personalitetit është të qënit i hapur që karakterizon
ata individë që janë imagjinar, mendjehapur dhe kanë të menduar divergjent. (John,
Nauman, Soto, 2008). Kuadri i Pesë tipareve të mëdha të personalitetit është një
model i fuqishëm për të kuptuar marrëdhënien ndërmjet personalitetit dhe sjelljeve
akademike të ndryshme (Poropat, 2009).
2.1.1. Personaliteti dhe rezultatet akademike
Tiparet e personalitetit gjithashtu ndikojnë rezultatet akademike. Për shëmbull, të
qënit i vetëdĳshëm është shfaqur vazhdimisht si një parashikues i qëndrueshëm
i performancës në provim dhe rezultateve akademike. Kryesisht, të qënit i
vetëdĳshëm dhe të qënit i hapur parashikojnë drejtimin e performancës dhe të qënit
dakort, i vetëdĳshëm dhe të qënit i hapur parashikojnë performancën akademike
të përgjithshme. Ekstraversioni, të qënit i hapur dhe i vetëdĳshëm janë gjetur
gjithashtu të parashikojnë rezultatet akademike, veçanërisht kur studentët aplikojnë
njohuri të grumbulluara të mëparshme në parametrat e jetës reale. Në të kundërt,
neuroticizmi ose paqëndrueshmëria emocionale është e lidhur negativisht me
rezultatet akademike (Komarraju, Karau, Schmeck & Avdic, 2011).
2. 2 Stilet e të nxënit
Termi “stilet e të nxënit” nuk ka vetëm një përcaktim. Në pjesën më të madhe të
literaturës është përdorur me terma të tillë si, “stilet e të menduarit”, “stile konjitive/
njohëse” dhe “mënyrë e të mësuarit”. Gjithashtu ka teori të shumta dhe përfundime
mbi përkufizimin e stileve të të nxënit. Në studime të ndryshme stilet e të nxënit
përkufizohen, si mjedisi i preferuar i një individi për të mësuar ose aftësia për t’u
përshtatur në një mjedis të posaçëm për të nxënë në mënyrë individuale dhe për
të përpunuar informacionin. Sipas Pashler, Mcdaniel , Rohrer dhe Bjork (2009),
termi stilet e të nxënit i referohet faktit se njerëzit mësojnë informacionin në mënyra
të ndryshme. Pra, mund të themi se të nxënit ka të bëjë me mënyrën se si ne e
perceptojmë dhe e kuptojmë botën, si dhe përfshinë zotërimin e parimeve abstrakte,
të kuptuarit e argumentave, rikujtimin e informacionit faktit, njohjen, arsyetimin,
diskutimin e ideve dhe zhvillimin e sjelljeve të duhura në situata specifike (Fry,
Ketteridge, & Marshall, 2009).
Modelet e stileve të të nxënit. Literatura bashkëkohore paraqet një sërë modelesh të
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stileve të të nxënit, të cilat bazohen kryesisht në teoritë kryesore të të nxënit. Në vĳim
paraqiten dy modele të rëndësishëm mbi stilet e të nxënit.
Modeli i Schmeck, Ribich, dhe Ramanaiah i stileve të të nxënit. Përveç personalitetit,
stilet e të nxënit janë faktorë të ndryshëm individual që përfaqësojnë qasje të
mbështetura dhe të qëndrueshme të procesimit të informacionit. Megjithëse janë
disa modele konceptuale të stileve të të nxënit, ne përvetësuam modelin Schmeck,
Ribich, dhe Ramanaiah (1977), sepse identifikon strategjitë që janë të mundshme
për të rritur të nxënit dhe arritjet akademike nga një kuadër i procesimit efektiv
të informacionit. Ky model përvetson pikëpamjen që kujtesa është një produkt i
të menduarit të kujdesshëm dhe procesimit të thellë. Përveç kësaj, më tepër sesa
përpjekja për ti klasifikuar të mësuarit brenda kategorive ekskluzive reciproke, kjo
strukturë sugjeron që studentët priren të përvetësojnë çdo procesim sipërfaqsor (me
qëllim arritjen e performace e të bërit mirë të një testi) ose procesimi reflektues/
thellë (me qëllim zotërimin e një të kuptuari të thellë dhe mbajtjes afat-gjate). Ky
model i përcakton strategjitë e të nxënit se si aktivitetete e përpunim-informacionit
janë përdorur për të përgatitur një test të parashikuar të kujtesës. Schmeck dhe të
tjerë (1977) përshkruajnë katër procese kyç të të nxënit: 1. Sintezë-Analiza: thellësia e
përpunimit dhe organizimit të informacionit dhe në këtë mënyrë përcakton proceset
e konceptualizmit, kërkimi i kuptimit, krahasimin dhe kontrastin, kategorizimin,
organizimin dhe vlerësimin kritik, 2. Procesimi përpunues: aftësia e studentit për të
deshifruar informacionin, nëpërmjet mënyrave të tilla si, vetë-përfshirja; ka të bëjë me
procesin e personalizuar të informacionit dhe përkthimin ee tĳ në fjalët dhe përvojat
e vetë studentit, si dhe zbatimin praktik dhe përdorimin e imagjinatës vizuale, 3.
Ruajtja e fakteve:prirja e studentit për të mësuar përmendësh faktet dhe detajet;
ruajtjen e informacionit faktik, faktet, emrat, datat, formulat dhe përkufizimet; 4.
Metodat e studimit: zakonet konvencionale të studimit ose sa shpesh një student
studion dhe përdorimi i teknikave të studentit “si” të studiojë (dmth, ato teknikat që
besohet se të çojnë për të fituar nota të larta) (Ëilliamson, Ëatson, 2006).
2.3 Rezultatet akademike
Përveç vlerës së saj teorike, ka vlera të konsiderueshme praktike për të parashikuar
statistikisht performancën akademike.Në studime të ndryshme përkufizimi i
arritjeve akademike jepet përmes notës mesatare dhe performanca akademike
është përkufizuar si: nota mesatare e secilit nxënës që është pranuar në një kurs
studimi ( degë të caktuar ). Ato maten përgjithësisht nga provimet apo dhe nga
vlerësimet e vazhdueshme që realizohen në shkollë. Dallimet individuale në arritjet
akademike kanë qënë të lidhura si me stilet e personalitetit ashtu dhe me stilet e të
nxënit që çdo individ ka dhe si të tillë ndikues dhe arritjet akademike do të jenë të
ndryshme në individë të ndryshëm. Studimet thkesojnë faktin që fillimi i arsimit
të lartë e përball nxënësin me një sërë çështjesh të cilat e ndikojnë atë në arritjet
akademike, disa prej të cilave janë: zgjedhja e shoqërisë së rë, përballjame një mjedis
të ri, mësimdhënia nga petagogë të rinj. Problemet sociale shpesh janë shikuar si
një ndikues i rëndësishëm në arritjet akademike, pasi ato krĳojnë një marrëdhënie
negative me arritjet akademike. Në sistemin tonë arsimorë, rezultatet akademike të
nxënësve dhe studentëve janë rezultat i mesatares së notave të marra gjatë një cikli
studimi, si në shkollën e mesme ashtu edhe në universitet. Treguesit kryesorë të
rezultateve akademike të studentëve, bazuar në notë, janë mesatarja e shkollës së
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mesme, e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje, si dhe mesatarja e universitetit
në degën përkatëse. Sistemi i vlerësimit me notë varion nga nota më e ulët, nota 4,
në notën më të lartë, nota 10. Vlerat e rezultateve akademike do të jenë brenda këtĳ
intervali notash të përcaktuar nga sistemi arsimorë shqiptarë.
2.5 Qëllimi dhe hipotezat e studimit
Qëllimi i studimit:
Qëllimi i studimit është të shikojë ndikimin e tipareve të personalitetit në rezultatet
akdemike, si dhe rolin ndërmjetësues të stileve të të nxënit në këto rezultate.
Hipotezat e studimit:
1. Tiparet e personalitetit të studentëve ndikojnë në rezultatet e tyre akademike.
a. Vetëdĳshmëria si një tipar personaliteti që karakterizohet nga një etikë e lartë
pune lidhet me rezultate të larta akademike.
2. Stilet e të nxënit të studentëve ndikojnë në rezultatet e tyre akademike.
a. Stilet e të nxënit sintezë-analiza dhe procesimi përpunues do të jenë pozitivisht
të lidhura me rezultatet akademike.
3. Tiparet e personalitetit ndikojnë në stilet e të nxënit të studentëve dhe rezultatet
akademike.
a. Të qënit i vetëdĳshëm do të lidhet pozitivisht me stilin e të mësuarit sipërfaqësor
që karakterizohet nga studimi metodik dhe ruajtja e fakteve.
b. Dakordësia si një tipar personaliteti që karakterizohet nga bashkëpunimi,
besimi dhe ndihma do të lidhet pozitivisht me të katër stilet e të nxënit dhe me
rezultatet e larta akademike.
c. Të qënit i hapur duhet të jetë i lidhur pozitivisht me stilin e të mësuarit refelektiv
(sintezë-analizë dhe procesimi përpunues) dhe me rezultatet akademike.
d. Neuroticizmi duhet të jetë i lidhur negativisht me të katër stilet e të nxënit si
edhe me rezultatet akademike.
Metodologjia
3.1 Pjesëmarrësit
Pjesëmarrës në studim ishin 240 studentë, 185 femra (77.1%) dhe 55 meshkuj (22.9
%), me moshë mesatare 18.93 vjeç (DS = 0.71, shtrirja e moshës 18-23 vjeç). Studentët
ndiqnin kurse të vitit të parë në Sociologji (60, 25 %) në Fakultetin e Shkencave Sociale
(UT), në Infermieri (60, 25 %) në Fakultetitn e Shkencave Mjeksore Teknike (UM), në
Inxhinieri Matematikë-Informatikë (60, 25 %) në Fakultetin e Shkencave të Natyrës
(UT), në Gjeodezi (30, 12.5 %) në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, në degën
e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit-TIK (30, 12.5 %) në Fakultetin
e Teknologjisë së Informacionit (UPT). Pjesëmarrësit u përzgjodhën rastësisht me
përkatësi fetare si në vĳim: myslyman (156, 65 %), të krishterë ortodoks (32, 13.3 %),
asnjë fe (17, 7.1 %) dhe tjetër (14, 5.8 %). Pjesëmarrja në studim ishte vullnetare.
3.2 Instrumentat
3.2.1 Inventari Pesë Faktorial i Personalitetit (Big Five Inventory-BFI).Inventari Pesë
Faktorial i personalitetit është një inventar vetë-raportues i dizenjuar për të matur
pesë dimensionet e mëdha të personalitetit-Ekstraversioni (8 pohime), Dakordësia (9
pohime), Vetëdĳshmëria (9 pohime), Neuroticizmi (8 pohime) dhe Të qënit i/e Hapur
(9 pohime) (John, 1999).
3.2.2 Inventari i Proceseve të të Nxënit (Inventory of Learning Procesess-ILP).
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Inventari i proceseve të të nxënit është një inventor i përbërë nga 62 pohime që
kanë si qëllim matjen e sjelljes së studentëve dhe proceset konceptuale që lidhen
me detyrën e të nxënit. Ky inventar matë katër dimensione të të nxënit: SintezëAnaliza (18 pohime), Metodat e studimit (23 pohime), Ruajtja e Fakteve (7 pohime)
dhe Procesimi Përpunues (14 pohime). Alternativat e përgjigjeve për secilin pohim
janë e Vërtetë (1) dhe e Gabuar (0).
3.2.3 Matja e rezultateve akademike. Rezultatet Akademike në këtë studim janë
matur me anë të vetë-raportimeve të studentëve të mesatares së shkollës së mesme,
mesatares së provimeve të Shtetit dhe mesatares aktuale në Universitet. Këto tre
matje na japin një pasqyrim më të qartë të rezultateve akdemike të studentëve.
Rezultatet
Të dhënat demografike. Pjesëmarrësit në studim ishin me moshë mesatare 18.93 vjeç
(DS = 0.71, shtrirja e moshës 18-23 vjeç). Gjithashtu nga tabela shohim që mesatare e
shkollës së mesme e të gjithë kampionit të studimit është 9.325 (DS = 0.84), mesatare
e provimeve të shtetit është 8.754 (DS = 0.63) dhe mesatare e universitetit është 7.729
(DS = 1.01). Në studim morën pjesë 240 studentë, nga të cilët 185 ishin femra (77.1%)
dhe 55 ishin meshkuj (22.9 %).Gjithashtu pjesëmarrësit u përzgjodhën rastësisht me
përkatësi fetare si në vĳim: myslyman (156, 65 %), të krishterë ortodoks (32, 13.3 %),
asnjë fe (17, 7.1 %) dhe tjetër (14, 5.8 %).Në studim morën pjesë 240 studentë, 185
femra (77.1%) dhe 55 meshkuj (22.9 %), me moshë mesatare 18.93 vjeç (DS = 0.71,
shtrirja e moshës 18-23 vjeç).Kampioni i studimit tonë përfshin studentë të viteve
të parë në universitet, në qytetin e Tiranës. Studentët pjesëmarrës ndiqnin kurse të
vitit të parë në Sociologji (60, 25 %) në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Infermieri
(60, 25 %) në Fakultetitn e Shkencave Mjeksore Teknike, në Inxhinieri MatematikëInformatikë (60, 25 %) në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Gjeodezi (30, 12.5 %)
në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, në degën e Teknologjisë së Informacionit
dhe Komunikimit-TIK (30, 12.5 %) në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit.
Analiza korrelacionale e tipareve të personalitetit dhe rezultateve akademike. Për
të parë nëse ka lidhje ndërmjet tipareve të personalitetit dhe rezultateve akademike
(si një nga hipotezat e studimit tonë), në tabelën 5 paraqitet analiza korrelacionale
ndërmjet tipareve të personalitetit dhe rezultateve akdemike.Rezulton që tipari i
personalitetit vetëdĳshmëria ka korrelacion pozitiv me mesataren e shkollës së
mesme r = 0.340 (p< 0.01) dhe nuk ka asnjë korrelacion me mesataren e provimeve
të shtetit dhe me mesataren e universitetit. Individët me pikë të larta në tiparin e
vetëdĳshmërisë kanë rezultate më të larta në mesataren e shkollës së mesme sesa
individët që nuk kanë pikë të larta në këtë tipar.
Analiza korrelacionale e stileve të të nxënit dhe rezultateve akademikeRezulton
vetëm që stili i të nxënit metodat e studimit ka lidhje pozitive me mesataren e
universitetit r = 0.149 (p<0.05) dhe nuk ka asnjë korrelacion me mesataren e shkollës
së mesme dhe mesataren e provimeve të shtetit. Studentët me stilin e të nxënit
metodat e studimit kanë mesatare më të lartë në universitet sesa në mesataren e
shkollës së mesme dhe provimeve të shtetit.
Analiza korrelacionale e tipareve të personalitetit dhe stileve të të nxënit. Rezulton
që tipari i personalitetit dakordësia ka korrelacion pozitiv r = 0.239 (p< 0.01) me stilin
e të nxënit metodat e studimit dhe nuk ka korrelacion me asnjë nga stilet e tjera të
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të nxënit. Gjithashtu shohim që tipari i personalitetit vetëdĳshmëria ka korrelacion
negativ r = - 0.171 (p< 0.05) me stilin e të nxënit sintezë-analizë dhe nuk ka asnjë
korrelacion me stilet e tjera të të nxënit. Tipari tjetër i personaliteit neuroticizmi ka
korrelacion pozitiv r = 0.164 (p< 0.05) me stilin e të nxënit sintezë-analizë dhe nuk ka
asnjë korrelacion me stilet e tjera të të nxënit.
Analiza e variancës për tiparet e personalitetit dhe rezultateve akademike.
Rezulton që mesataret e provimeve janë të ndryshme nga mesataret e tjera të
rezultateve akademike përsa i përket tipareve të personalitetit. Duke qënë se
ndryshimi i mesatares së provimeve të shtetit rezultoi statistikisht i rëndësishëm,
në grafikun e mëposhtëm paraqiten notat mesatare të provimeve të shtetit për
secilin tipar të personalitetit.Rezulton që, individët me tiparin e ekstraversionit dhe
vetëdĳshmërisë kanë rezultate më të larta në provime të shtetit se individët që kanë
tiparin e neuroticizmit, por nuk kanë rezultate më të larta sesa individët që kanë
tiparin e dakordësisë dhe tiparin e të qënit i hapur.
Analiza e variancës për stilet e të nxënit dhe rezultatet akademike. Përsa i përket
e ndryshimeve të mesatareve të rezultateve akademike (ndërmjet mesatareve të
shkollës së mesme, mesatareve të provimeve të shtetit, mesatareve të universitetit
dhe mesatareve finale) përsa i përket stileve të të nxënit shohim që nuk ka asnjë
dallim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre.
Diskutimi
Pavarsisht se në cilat rezultate në mënyrë specifike (mesatare eshkollës së mesme,
e provimeve të shtetit dhe universitetit), shohim që tipari i vetëdĳshmërisë dhe
ekstraversioni kanë lidhje pozitive me rezulatet akademike. Bazuar në këto
përfundime, rezulton që është vërtetuar hipoteza se tiparet e personalitetit të
studentëve ndikojnë në rezultatet e tyre akademike. Në këtë linjë mendimi, shohim
që është vërtetuar nënhipoteza që vetëdĳshmëria si një tipar personaliteti që
karakterizohet nga një etikë e lartë pune lidhet me rezultate të larta akademike. Përsa
i përket tiparit të personalitetit, të qënit i hapur, rezulton që nuk ka asnjë lidhje me
rezultatet akademike në studimin tonë, për numrin e kampionit që kemi marrë në
studim. Duke iu referuar nënhiptoezës së parë shohim që nuk vërtetohet.
Nëse në studim do të përfshihej një numër më i madh kampioni me shpërndarje
gjerografike më të madhe (edhe në qytete të tjera të shqipërisë) mund të merrnim një
rezultat që mund të na tregonte një marrëdhënie të tillë, ashtu siç e kemi parashikuar
në hipotezat e studimit aktual. Duke iu referuar studimeve në lidhje me ndikimin
e tipareve të personalitetit në arritjet akademike, shohim që tipari i të qënit i hapur
lidhet me rezultatet akademike.
Përfundime
Qëllimi i këtĳ studimi ishte të shikonte ndikimin e tipareve të personalitetit në
rezultatet akademik dhe rolin ndërmjetësues të stileve të të nxënit.
Përfundimet e këtĳ studimi janë:
1.
Tiparet e personalitetit kanë ndikim në rezultatet akademike.
a.
Tipari i vetëdĳshmërisë ka lidhje pozitive me mesataren e shkollës së mesme.
b.
Individët me tiparin e ekstraversionit dhe vetëdĳshmërisë kanë rezultate më
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të larta në provime të shtetit se individët që kanë tiparin e neuroticizmit, por nuk
kanë rezultate më të larta sesa individët që kanë tiparin e dakordësisë dhe tiparin e
të qënit i hapur.
2.
Tiparet e personalitetit ndikojnë në stilet e të nxënit të studentëve
a.
Tipari i personalitetit dakordësia ka lidhje pozitive me stilin e të nxënit
metodat e studimit.
b.
Tipari i personalitetit vetëdĳshmëria ka lidhje negative me stilin e të nxënit
sintezë-analizë.
c.
Tipari i personaliteit neuroticizmi ka lidhje pozitiv me stilin e të nxënit
sintezë-analizë.
3.
Stili i të nxënit metodat e studimit ka lidhje pozitive me mesataren e
universitetit.
4.
Vajzat kanë mesatare më të lartë sesa djemtë në provimet e shtetit.
Rekomandime
Rezultatet e këtĳ studimi japin ide të mëtejshme për eksplorimin e ndikimit që kanë
tiparet e personalitetit në rezultatet akademike dhe rolin ndërmjetësues të stileve të të
nxënit në këto rezultate. Në studime të ardhshme mbi këto ndikime rekomandohet:
1.
Të ketë një përfshirje të barabartë mes meshkujve dhe femrave në studim,
pasi përzgjedhja rastësore e kampionit në këtë studim solli përfshirje jo të barabartë
të tyre.
2.
Të shikohen diferencat gjinore në rezultatet akademike,pasi nuk ishte qëllim
i studimit aktual evidentitmi i këtyre diferencave.
3.
Numri i kampioni të jetë më i madh, me qëllim që të merren rezultate të
rëndësishme statistikore.
4.
Përfshirja e një numri më të madh fakultetesh me drejtim të barabartë
shkencor dhe shoqërorë, në mënyrë që të arrihet përgjithësimi i rezultateve.
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Biodiversiteti ose larmia biologjike e botës bimore dhe shtazore në Parkun
Kombëtar Divjakë
Ms. Algerta Sulko
Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër
Abstrakt
Biodiversiteti përfshin të gjithë larminë e organizmave të gjalla, bimore dhe shtazore si dhe
ekosistemet ku ato jetojnë. Ekosistemet me nje biodiversitet te lartë, siç na rezulton Parku
Kombëtar Divjakë, karakterizohen nga nje numër i madh llojesh, fakt ky që i jep mundësi
“seleksionimit natyror” të përzgjedhë dhe të favorizojë ato lloje që janë të afta të përballojnë
shqetësimet që vĳnë nga mjedisi i jashtëm. Pikërisht në këtë artikull do të trajtojmë disa
rezultate në të cilat kanë konkluduar kërkimet tona mbi Florën dhe Faunën që popullon
parkun kombëtar Divjakë, kaq unik dhe të papërsëritshëm në Shqipëri e më gjerë. Kemi
mundur të shohim nga afër këtë pasuri që ruan në vetvete Parku Kombëtar i Divjakës me
ndërthurjen e ekosistemeve natyrore të tilla si: pyjore, lagunore, estuare, detare. Këtu gjendet
ndërthurja shumë e rrallë e disa habitateve si: lumenj, laguna, duna ranore, bimësi, pyll me
pisha të buta dhe të egra dhe një shumëllojshmëri gjallesash uji, toke e ajëri, që e bëjnë këtë
park një perlë të vërtetë të Shqipërisë e të Mesdheut. Ky park është kompleksi më i madh
ligatinor në Shqipëri, i cili përbëhet nga këto njësi përbërëse: Laguna e Karavastasë, Bregdeti
i Divjakës, Pylli me pisha, Kordoni litoral si dhe godulla të shumta. Kjo zonë është zona më
e rëndësishme e shqipërisë. Sigurisht që ne nuk kemi pasur synim, por edhe mundësi që të
bënim një qasje shteruese në lidhje me biodiversitetin biologjik bimoro-shtazor që popullojnë
këto ekositeme. Ndaj ne do të përqëndrohemi te biocenoza më tipike e Parkut kombëtar
Divjakë.
Fjalët kyçe: biodiversitet, ekosisteme, Parku Kombëtar Divjakë, biocenozë, habitate

Hyrje
Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta bën pjesë në qarkun e Fierit dhe rrethin e
Lushnjes. Është cilësuar i tillë që në vitin 1995. Sipërfaqja e këtĳ parku arrin 20223
hektarë dhe ndodhet 4 km larg nga qyteti i divjakës dhe 40 km larg nga qyteti i
Lushnjes. Ky park është zona më e rëndësishme gjatë vĳës bregdetare shqiptare dhe
ndër me te rëndësishmet në Mesdhe.
Karakteristikë e këtĳ parku është ndërthurja shumë e rrallë e disa habitateve si:
lumenj, laguna, duna ranore, bimësi, pyll me pisha të buta dhe të egra dhe një
shumëllojshmëri gjallesash uji, toke e ajëri, që e bëjnë këtë park një perlë të vërtetë të
Shqipërisë e të Mesdheut. Ky park është kompleksi më i madh ligatinor ne Shqipëri,
i cili përbëhet nga këto njësi përbërëse: Laguna e Karavastasë, Bregdeti i Divjakës,
Pylli me pisha, Kordoni litoral si dhe godulla të shumta. Kjo zonë është zona më e
rëndësishme e shqipërisë.
Përsa i përket biodiversitetit ajo strehon rreth 5000 shpendë, 500 çifte folenizuese,
rreth 89 lloje insektesh, amfibësh e zvarranikësh. Rreth 42 specie të këtĳ parku i
përkasin listës së specieve në zhdukje, ku më i rrezikuari është pelikani kaçurrel i cili
është një ndër shpendët më të rrallë në botë. Është një shpend grabitqar dhe peshon
16 kg, ai ka ngjyrë të bardhë dhe pulla gri. Ushqimi i tĳ janë peshku i lagunës, por
220

edhe shumë gjallesa të tjera të parkut. Hapja e krahëve të tĳ gjigand arrin deri në 3,2
m. Prej gjallesave ajërore nuk është pelikani i vetmi në këtë park, por këtu gjenden
shumë lloje shpendësh shtegtar.
Përsa i përket bimësisë Pylli i Divjakës prej qindëra hektaresh i jep një veçanti shumë
te madhe këtĳ parku. Pylli është i përbërë nga pisha të buta e të egra, por edhe nga
një shumëllojshmëri bimësh, lulesh, shkurresh e drurësh .
Këtu pylli, laguna, deti, por edhe traditat bashkë me zakonet ndërthuren në një
mënyrë perfekte. Në këtë park duket sikur gjithçka rrezaton bukuri e paqe .Ajo çka
mund të vërehet lehtësisht është se harmonia, qetësia dhe bukuria nuk janë larguar
ende nga kjo mrekulli e natyrës shqiptare, e cila nuk është vepër e njeriut, por një
vepër e mahnitshme e vet natyres.
I. Zhvillimi i ekosistemeve ne park
Biodiversiteti perkufizohet si: -Ndryshueshmëria midis organizmave të gjalla që
jetojnë në ekosisteme tokësore, detare, si dhe ekosisteme të tjera ujore bashkë me
komplekset ekologjike në të cilat ato bëjnë pjesë. Pra biodiversiteti përfshin të gjithë
larminë e organizmave të gjalla, bimore dhe shtazore si dhe ekosistemet ku ato
jetojnë. Parku Divjakë- Karavasta është shprehje e ndërthurjes së këtyre ekosistemeve
me specifikat përkatëse të kushteve klimaterike dhe të agjentëve atmosferikë. Sipas
të dhënave sasia e oksigjenit të tretur ne ujin e lagunës, ashtu si ne ujërat e tjera është
lidhur ngushtë me temperaturën. Faktorë të tjerë, por jo më pak të rëndësishëm për
ujin e lagunës, janë procesi i fotosintezës dhe procesi i oksidimit të lëndës organike
që ndodhet në ujë. Gjatë kohës së ftohtë sasia e oksigjenit të tretur shtohet për efekt
të temperaturës së ulët, sepse në këto temperatura nuk zhvillohen keto procese. Në
verë sasia e oksigjenit të tretur në ujin e lagunës zvogëlohet, por nuk do të thotë se
jemi nën përqindjen e ngopjes. Temperatura në lagunën e Karavastasë ka amplitudë
ditore dhe vjetore më të madhe se në ujin e detit. Një farë barazimi midis temperaturës
së ujit të detit dhe të lagunës arrihet vetëm në muajin mars. Në muajt janar, shkurt,
nëntor dhe dhjetor ujërat e lagunës së Karavastasë janë më të ftohta se ujërat e detit,
kurse nga muaji prill deri në fund të tetorit janë më të ngrohta. Në rastin e aktivitetit
të fotosintezës luhatjet e pH janë të lidhura me luhatjet e oksigjenit te tretur. Vlera
zotëruese e pH në ujin e lagunës është 8.20 deri 8.40 pra më i lartë se uji i detit.
Nëpërmjet vrojtimeve 24 orëshe gjatë muajit qershor për të parë efektin e fotosintezes
dhe ecurinë e temperaturës, oksigjenit dhe pH rezultoi se temperatura pati një luhatje
nga 25-22°C, oksigjeni i tretur nga 9-6 mg/l kurse pH midis 8-7. Në orën 13°° kishim
temperatura oksigjeni dhe pH afër vlerave më të mëdha. Ngritja e temperaturës
arrihet më së shumti rreth orës 15°°. Rritja e oksigjenit të tretur shoqërohet me rritjen
e pH. Me uljen e rrezatimit diellor fillon dhe ulja e temperaturës, kurse permbajtja
e oksigjenit dhe pH ulet gradualisht mbas perendimit te diellit. Theksojmë se gjatë
kësaj kohe elementet ushqyese pothuajse mungojnë fare dhe të vetmet burime që
mund te ushqejnë këtë lagunë janë ujërat e kanalit të Myzeqesë. Është kjo situatë
klimaterike që mundëson ndryshueshmërinë midis organizmave të gjalla që jetojnë
në ekosisteme të tilla tokësore, ujore dhe komplekset ekologjike në të cilat ato bëjnë
pjesë, duke e përfshirë edhe atë që ne e konsiderojmë diversitet brenda llojit, midis
llojeve dhe ekosistemeve. Pra biodiversiteti përfshin të gjithë larminë e organizmave
të gjalla bimore dhe shtazore, si edhe ekosistemet ku ato jetojnë. Këtu ne mund të
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flasim për lidhjen biocenozë-biotop, ose lloj-habitat, ku të gjitha ndërlidhen nga një
varësi reciproke.
Koncepti biodiversitet mund të trajtohet në nivele të ndryshme si: të ekosistemit, të
biocenozës, të popullimit. Ekositemet me një biodiversitet të lartë karakterizohen nga
një numër i madh llojesh. Ekziston edhe mundësia që ndërmjet këtyre llojeve të ketë
edhe lloje me aftësi përshtatëse të larta. Ky fakt i jep mundësi seleksioninimit natyror
të përzgjedhë dhe të favorizojë këto lloje që janë të afta të përballojnë shqetësimet, pak a
shumë të mëdha, që vĳnë nga mjedisi i jashtëm, pra të ruajë gjendjen e tĳ të qëndrueshme.
Vlera e biodiversitetit në ekosistemet e degraduara ose të kërcënuara zvogëlohet. si
i tillë biodiversiteti përfaqson një parametër për studimin e çfarëdo lloj komuniteti,
duke qenë se vlera e tĳ përbën një tregues të rëndësishëm mbi gjendjen e një ekosistemi
nën hetim. Në kushte të veçanta strehimi (ujëra të ndotura, mjedise anaerobe dhe të
mbuluara nga alga të shumta) vetëm pak lloje mund të mbĳetojnë duke çuar në vlera
të ulëta biodiversditetin. Ndërsa mjediset favorizuese për speciet, karakterizohen nga
vlera të larta të biodiversitetit, ashtu sikurse është edhe Parku Kombëtar i Divjakës.
Parku është shtëpia e shumë gjallesave te cilat krĳojnë një larmi të mrekullueshme
së bashku edhe me mjedisin. Për më tepër ka specie që janë tipike dhe vetëm të kësaj
zone, të cilat popullojnë prej vitesh parkun. Kafsha që haset më shpesh është lepuri
i egër. Kur hynë brenda rezervatit, çdokush mund të gjejë një baldozë, nuselalë,
dhelpër, shqarth dhe disa lloje lakuriqësh nate që rezultojnë si specje të rrezikuara. E
rëndësisë së veçantë për zonën është dhe shfaqja e buallit të ujit. Kaprolli, dhia e egër
dhe derri i egër janë te zakonshëm ne disa krahina. Po ashtu pyjet e gjera te ahut,
pishës dhe dushkut u japin strehë ujkut, dhelprës, çakallit.
Pylli ka një ornitofaunë të pasur. Përveç pulave dhe zogjve të ujit një listë e gjatë
speciesh është e lidhur me pyllin. Pëllumbi i egër, gugashi, qukapiku i gjelbër,
dervishi, bengu, bilbilthi fshikullues. Ne pyjet e dendura te pishës jetojnë dy lloje të
rralla të gjelit të egër dhe qukapikut. Në shumë lokalitete janë të zakonshëm zogjtë
grabitqarë. Ndër ta përmendim: hutat, skifterët dhe disa lloje të bufit, duke përfshirë
edhe bufin me mjekërbufin me bri dhe kukuvajkën e vogël.
Mund të ndeshni me shumicë zvarranikë siç janë: gjarpërinjtë e ujit, beronja, nepërka
helmuese dhe amfibë si: breshkujëza, breshka e zakonshme, bolla me katër vĳa,
bullari triton i zakonshëm, salamandra, bretkoca e drurve, bretkoca, thithlopa, zhaba
e gjelbër. Pylli ka njëkohësisht nje entomofaunë karakteristikë me mushkonja Culex
dhe Anopheles që janë të shumtë në përiudhën e verës. Ekosistemet e ujërave të
ëmbla formohen prej grykderdhjeve të lumenjve Shkumbin dhe Seman si dhe nga dy
kanale kryesore bonifikues të Tërbufit dhe Myzeqesë. Prurjet e lumit karakterizohen
nga një lloj flore shumë të pasur dhe interesante. Përgjatë brezit të poshtëm të lumit
të Shkumbinit është krĳuar një mjedis natyror me diversitet shumë të lartë në të cilin
specie të ndryshme bimore (halofite, hidrofile, psamofile) mbivendosen. Pasuria dhe
bukuria e krahinave fshatare dhe pyjeve shpesh u kanë dhënë mundësi vizitoreve te
gjejnë krĳesa dhe kafshë që rrallë të qëllon ti hasësh.
Por për fat te keq e gjitha kjo nuk është parë vetëm në këndvështrimin e një pasurie
dhe nuk është çmuar siç duhet, pasi shumë e kanë konsideruar zonën një mundësi
shfrytëzimi. Në një periudhë te gjatë kohore ekosistemet e zonës u vunë në shënjester
të prerjes së pemëve pa kriter, gjuetisë së pa kontrolluar, peshkimit dhe për më
tepër edhe të ndotjes. Kjo mungesë e ndergjegjësimit u bë shqetësim që kërkonte një
zgjidhje. Fatmiresisht u morën masa qe arritën disi të normalizonin gjendjen. U ndalua
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rreptësisht gjuetia dhe u vu kontroll për veprimtaritë e paligjshme që gjenin zbatim.
Aktualisht shihet se gjendja është përmirësuar. Ndalimi i gjuetisë ka çuar ne shtimin
e shpendëve të egër kudo në zonë, si dhe shpëtoi shumë të tjerë nga zhdukja,
siç është rasti i dallëndyshes së vogël të detit dhe pelikanit kaçurrel. Ky i fundit,
tashmë, mbretëron lagunën serish. Kontrolli mbi prerjen e pemeve ndaloi të
ndodhte një tjetër masakër si ajo e viteve ‘90 -të. Të gjitha këto ndryshime kanë
sjellë një normalizim te zinxhirit ushqimor në ekosistem. Gjithashtu janë vendosur
njësi për kontrollin dhe kujdesin ndaj zonës, te cilat në këtë mënyrë arrĳnë të
mbrojnë pasuritë natyrore, dhe të arrĳnë ndergjegjesimin e vetë popullsisë.

2.Flora në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta
2.1 Shumëllojshmëria drurëve dhe luleve
Parku kombetar i Divjakës, pjesë edhe e konventës Ramsar, si zonë e mbrojtur
përfshin në vetvete një ekosistem pyjor te larmishëm, gjë që ia shton edhe më shumë
rëndesinë që kjo zonë ka bashkë me Lagunën e Karavastasë. Si një rajon Mesdhetar
nuk mund të mungojnë pishat e buta dhe te egra, dushqet, shkurret mesdhetare,
marinat, shqopat, maret, akaciet etj. Duke bërë të mundur në këtë mënyrë që Parku
i Divjakes të përbëjë mushkrinë e gjithë Myzeqesë. Në këtë rajon perfshihen zonat
kripore si lulja e kripthit dhe shumë të tjera. Me ekosistemin e pasur bëhet e mundur
edhe krĳimi i habitateve në interaktivitet me kafshët. Në këtë mënyrë ne afirmojmë
edhe një herë larmishmërinë dhe llojet e veçanta të ekosistemit që përmban në
njësinë e tĳ ky park.
Prania e shumëllojshme e luleve e bën me te bukur këtë park. Ia vlen të përmendim
dy tipet e orkideve, që janë tipike të këtĳ parku:
1-Ophrys Spruneri, orkidea e Divjakës e quajnë ndryshe, është një bimë endemike.
Ajo futet tek klasa e Angjiospermeve, rendi Orchidales familja Orchidacea, gjinia
Ophrys, lloji Ophrys Spruneri. Tipare karakteristike të këtĳ rendi janë ndërtimi i
androceut dhe ginoceut, prania e dy thekëve, ngjitja e fillit të thekut me shtyllën e
vezores duke formuar gjinostemin. Përfaqësuesit e kësaj familje paraqesin një larmi
të madhe formash lulore por që kanë një plan lulor të vetëm, gjethet i kanë të
këmbyera dhe me buzë të plota. Lulet janë të tipit zigomorf, dyseksore me rrethuke
me pjesë petëlngjashëm të përbërë nga dy qerthuj me nga tre pjesë. Tek kjo familje
ka një numër të madh përshtatshmërish midis formës së lules dhe asaj të insektit
pjalmues. Ajo merr forma të gjallesave të tjera dhe çel në qershor. Ngjyra e lules
është vjollcë e errët që e bën të dallueshme nga lulet e tjera, si dhe më të veçantë.
2-Ophrys apifera është tipi tjetër i orkidesë, me nënpetla ngjyrë vjollcë të lehtë me
cirkat dhe lulesat e saj dallohet shumë lehtë se duket si një kokë insekti.
Një tjetër lule është Asphodelus macrocarpus: -rendi-Asparagales, familjaAsphodelaceae, gjinia-Asphodelus, lloji-Asphodelus macrocarpus. Kjo çel në
periudhën prill-qershor. E njohim me emrin popullor Preshi i Malit. Është një bimë,
mbase dominante, në shkallë kombëtare. Në këtë zonë Asphodelus macrocarpus
lulëzon shumë më përpara se në zonat e tjera dhe është një bimë me vlera të larta.
Lulesa është në formë kalliri, kërcelli shkon deri në gjatësinë 1,3 m me gjethe të
gjata me nervura paralele që dalin nga toka, rrënjët e kësaj bime kanë formën e
zhardhokëve të zgjatur si tek patatja.
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Viola odorata bën pjesë në klasën-Rosides, rendi-Malpighiales, familja-Violaceae,
gjinia -Viola, lloji -Viola odorata. Karakteristikë e kësaj luleje në park është çelja e saj,
ndër të parat që lulëzon, ka një aromë shumë tërheqëse, prandaj themi që simbolizon
ardhjen e pranverës.
Narcissus tazetta çel në fillim marsi me lulesë të rregullt, kërcell që arrin deri 0.5
m, gjethet me nervura gjatësore, rrënjet në formë bulbi, kanë aromë të këndëshme,
tërheqin një shumëllojshmëri insektesh. Është një lule në zhdukje, ndaj në park
gjenden të kufizuara, jo shumë të shpërndara.
Anemone hortensis e quajtur ndryshe lulja e kurorës bën pjesë në klasën e
Dikotiledoneve, nënklasa-Magnolidae, mbirendi -Polycarpicae, rendi -Ranunculales,
familja- Ranunculaceae, gjinia -Anemone, lloji -Anemone hortensis.
2.2 Shumëllojshmeria e kërpudhave
Karakteristikë e Parkut Kombëtar të Divjakës janë edhe kërpudhat ku mund të
përmendim tipin e kerpudhave -Basidiomycotae, perfaqesues kemi-Kerpudhat çomange
që rriten në fundin e trungjeve. Këto kërpudha nuk kanë një formë të rregullt prandaj
quhen në gjuhën popullore kërpudha me kapele. kërpudhat çomange riprodhohen
ne rrugë seksuale me anë të sporeve dhe në rrugë joseksuale përmes copëzimit te
micelit, ato jetojnë në simbiozë me mjedisin.
Kerpudhat joperfekte, te quajtura ndryshe Deuteromicete, e kane marre kete emër jo se
ato nuk janë të përsosura, por sepse kërkuesit ende nuk e njohin mirë ciklin e tyre
jetësor. Në këtë grup përfshihen shumë lloje heterogjene që mund të konsiderohen si
kërpudha trastëzore, në formën e çomanges etj. Riprodhimi kryhet në rrugë seksuale.
Ne park gjendet -Morchella conica për nga forma që ka njihet me termin kerpudha e
dashit. Bazidiomicetet jane kërpudhat e zakonshme me kapele, të ngreneshme, si p.
sh Buletus edulis dhe helumese te cilat shkaktojne vdekjen si Amanita Citrina apo
Amanita Muskaria, që është kërpudheë me pamje shumë të bukur. Këto kërpudha
quhen kështu, sepse në pjesën e poshtme të kapeles, në petëzat e holla të saj ka disa
struktura të veçanta që quhen bazide. Cdo bazid formon katër spore te cilat pasi
piqen, shkëputen dhe shpërndahen me anë të erës.
3. Fauna në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta
3.1 shumëlojshmëria e Shpendëve
Nje nga pasuritë e mëdha te këtĳ Parku, pa dyshim që janë edhe shpendët e llojeve
të ndryshme. Duke filluar nga shpendët shtegtarë e deri tek ata që kanë ngritur
fole përgjithmonë aty. Nese do te permendnim disa prej tyre, padyshim do të ishin
Pelikani Kaçurrel, pulëbardha, gushëkuqi, krillat, shapkat, roast e egra, fazani, pata e eger,
çafka, bilbili etj.
Te flasim ne vecanti per disa prej tyre:
-Gushëkuqi është tepër i veçantë, i cili perfshihet ne grupin e shtegtarëve dhe te
zogjve që gjenden në Pyllin e Divjakës.
-Krillat ose flamingot jane nje nga llojet e shpendeve që është parë të jetë kohët e fundit
i pranishem ne Lagunen e Karavastasë. Mendohet se ata kanë qenë në shtegetim por
ndoshta erërat e forta i kanë sjellë në këtë destinacion, këto dhe shume lloje te tjera e
zbukurojnë edhe më shumë Lagunën e duke ia plotësuar vlerat si monument natyre
dhe zonë e mbrojtur.
-Pelikani Kacurrel, simboli i Parkut Kombetar Divjake-Karavasta, si dhe një nga
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shpendët më të rralla në botë që me fluturimin e tĳ spektakolar të lë te mahnitur dhe,
padyshim, shumë për të dëshiruar. Ky shpend strehohet dhe shumohet ne ishullin
me të njëjtin emër në mes të lagunës së Karavastasë, i cili ndodhet ne lartesinë 0.5 m
mbi nivelin e detit. Ky ishull është i ndërtuar nga akumulimet e mbetjeve organike,
në te cilin është formuar një ekosistem dhe ku dallohet një botë shumë e pasur bimore
e barishtore, si dhe padyshim kolonia e pelikanëve të cilët jetojnë në këtë ishull. Në
të vërtetë Pelikani Kaçurrel ka qenë i vendosur ne Kënetën e Tërbufit, por me tharjen
e saj, ky shpend u detyrua te shtegetojë në lagunën më të afërt, pasi ekosistemi dhe
bota e gjallë në këtë kënetë u shkatërrua, ndaj Pelikani Kaçurrel u vendos ne Lagunën
e Karavastasë. Ketu Pelikanët Kaçurrel gjetën kushte te pershtatshme për të jetuar dhe
mbarështuar dhe shumë shpejt u rritën në numër duke krĳuar kolonitë e tyre e duke
kolonizuar mjaft ishuj në lagunë, në të cilët krĳuan foletë e tyre.
Pelikani Kaçurrel rritet e zhvillohet ne lagunë e nuk shtegeton. Ky shpend ka nje gjatësi
që shkon deri ne 1.9 metra nga sqepi deri te bishti dhe peshon rreth 20 kg, ka ngjyrë
të bardhë me pulla gri dhe ushqehet me peshq e gjallesa te tjera deti. Ky shpend i
rrallë, gjatë periudhës së tranzicionit, rrezikoi të zhdukej për shkak te gjuetisë se
paligjshme dhe dëmtuesve te çerdheve të tyre. Por me shpalljen e memorandumit,
prej disa vitesh ndalohet gjuetia në teritorin e Shqipërisë dhe nga kjo edhe Pelikani
Kaçurrel ka filluar te shumohet e të kthehet përsëri në origjinë. Por lundrimi shumë
afër ishullit edhe sot është një problem shqetësues për këtë lloj pelikani, pasi për
të është shumë e nevojshme që të krĳohet qetësia e duhur për riprodhim dhe që
te rikthehet në ditët e tĳ me të mira. Çdo zhurmë afër ishullit largon pelikanet nga
vezët e tyre. Shtatë minuta është koha kur veza mund te qëndrojë në rrezet e diellit
dhe nëse pelikani nuk kthehet sërish në fole, brenda kesaj kohe embrioni ngordh.
Shumimi natyral i tĳ është paksa delikat, sepse femra ngroh dhe çel vetem dy vezë,
duke i depozituar ato në Ishulin e Pelikanit ku ndodh edhe procesi i ngrohjes së tyre,
deri ne momentin kur dalin te vegjelit.
Ne këtë pjesë vetë qeveria shiptare ka ndërmarrë një nismë, vendosjen e rojeve me
shërbim 24 ore, ne menyre qe Pelikani Kacurrel, i cili konsiderohet si ‘mbreti i lagunes’,
të mos rrezikohet. Rojet mbajnë nën kontroll ishullin e pelikanit si dhe nje platformë
artificiale, si ishull i dytë, të ngritur afër tĳ për të shtuar numrin e foleve. Por puna e
palodhur e rojeve nuk mbaron këtu. Përveç vrojtimit dhe ruajtjes, ata ndërtojnë edhe
foletë e pelikanit, me bar e kripth të transportuar me varkë për në ëishull e platformë.
Fole kripthi çohen në ishullin ekzistues duke e ngritur atë rreth 30 cm më shumë për
të eleminuar ujin që ngre laguna nga batica. Pjesa tjetër zhvendoset në platformë.
Drejtuesit e Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta dhe organizatat për mbrojtjen dhe
ruajtjen e mjedisit natyror të Shqiperisë PPNEA kanë konkluduar se në vitin 2014 aty
ishin 37 çifte riprodhues pelikanësh, që dhanë 21 zogj te rinj, në 2015 ishin 46 çifte
riprodhues që dhanë 48 zogj te rinj, ndërsa ne vitet 2016 dhe 2017 numri është rritur
ndjeshëm duke arritur në 60-70 zogj te rinj.
Aktualisht Ishulli i Pelikanit Kaçurrel, bashkë me Lagunën e Karavastasë gëzon
statusin Park Kombëtar qysh ne 1966 dhe statusin e zonës Ramsar që në gusht te
1994, si dhe është pjesë e projektit ‘Menaxhimi i Ligatinave dhe ruajtja e Pelikanit
Kaçurrel ne pellgun e Mesdheut’.
Vitin e kaluar Ministria e Mjedisit shpalli 10 majin ditën e Pelikanit Kaçurrel, si Ditë
Kombëtare Mjedisore. Me nje urdhër te firmosur nga ministri i mjedisit data 10 maj e
çdo viti në Shqipëri shënohet në Kalendarin Kombëtar Mjedisor si ‘Dita e Pelikanit’.
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3.2 Shumëllojshmëria e kafshëve
- Kafsha që haset më shpesh është lepuri i egër . Por, kur hyn brenda rezervatit, çdokush
mund të gjejë një baldozë, nuselalë, dhelpër, shqarth dhe disa lloje lakuriqësh nate që
rezultojnë si specje të rrezikuara. E rëndësisë së veçantë për zonën është dhe shfaqja
e buallit të ujit. Lepuri hyn në familjen e kafshëve gjitare brejtëse, me kokë ovale e
me veshë të gjatë, me trupin të mbuluar me qime të gjata në ngjyrë të murrme ose të
bardhë, me këmbët e prapme më të gjata se të përparmet, që rend shumë shpejt dhe
që njihet si frikacak. Atĳ i pëlqejnë shume karotat dhe bimët gjithashtu.
-Nuselaleja është një gjitare me trup të hollë me ngjyrë në bezh në të kuqe, është me
përmasa te vogla deri ne 35 cm gjatësi, është një nga predatoret kryesore qe ushqehet
me minj dhe zogj. Këtu nuselala gjendet shumë lehtë.
-Dhelpra është kafshë gjitare grabitqare që gjendet në këtë park, e ngjashme me qenin
e me ujkun, me trup shumë të shkathët, me turi të mprehtë, me bisht të gjatë e të
dendur si shtëllungë, që është shumë dinake dhe e guximshme. Ajo jetën e saj e
gjallëron në mënyrë enigmatike dhe kryesisht gjuan gjahun e saj nën errësirën e
natës. Ditën e kalon e strukur në vende të dendura ose në strofullën e saj në vend të
thatë, të sigurt shpesh të krĳuar në shkrepa, apo ne vende me bimë të dendura.
-Çakalli është kafshë gjitare grabitqare më e vogël se ujku, me qime të kuqërreme, që
ushqehet zakonisht me ngordhësira dhe që nxjerr një angullimë të fortë. Ështe me i
zgjuar se dhelpra. Në park ai gjenden lehtësisht ne skajin jugor.
-Tipike e këtĳ parku janë dhe derrat. Gjatësia 1.1-1.8 m, pesha: 50-350 kg. Paraardhës
i shumicës së llojeve të derrave shtëpiakë. Gëzofi i tyre është në ngjyrë kafe të
errët. Këlyshët kanë vĳa më të errëta në gjithë gjatësinë e trupit, ndërsa meshkujt
kanë një krifë të fortë dhe një dhëmb të dalë në nofullën e sipërme. Specia mund të
ngatërrohet vetëm me derrat shtëpiakë që largohen nga shtëpitë për në pyll. Specie
jo e kërcënuar, por numri i individëve të tyre në rajon është në zbritje. Derri i egër ha
gjithçka: fara, fruta, rrënjë, kërpudha, krimba etj.
-Bullica: në parkun kombëtar Divjakë-Karavasta, përveç një sërë gjallesash nga më
të shumëllojshmet gjejmë edhe kafshët e larta e ndër to mund të përmëndim edhe
buallicat.Ato mund t’i quajmë banore të zonës së parkut që në kohët më të lashta,
sepse kushtet gjeo-fizike kanë bërë të mundur rritjen dhe shtimin e tyre natyror.
Mund të themi se që në kohët më të hershme, parku ka qenë i banuar nga një numër
shumë i madh i tyre. Me prishjen e kushteve natyrore per rritjen dhe mbarështimin e
tyre dhe numri i buallicave u ul ndjeshëm. Dhe tanimë gjedhi që njihet për cilësine e
mishit dhe qumështin e tĳ, në këtë park, cilesohet specie në zhdukje.
3.3 Shumëllojshmëria e peshqve
Ndryshe nga të gjitha veçoritë që mund të gëzojë çdo park, Parku i Divjakës ka një
tjetër favor te madh që është pikërisht shumëllojshmëria e peshqëve. Levreku, qefulli,
burdullaku, koca, sardelet etj. Pjesë e grupit të kafshëve ujore është ngjala në sezonin
pranveror, gaforret gjithashtu janë me po aq vlerë. Por, padyshim, që peshkimi pa
kriter nuk na ndihmon në këtë drejtim. Perkundrazi ai dëmton shtimin dhe habitatet
e tyre. Të analizojmë disa prej tyre në veçanti:
Qefulli është peshk i ujërave të kripura, me kokë të gjatë e me luspa blu të errëta dhe
të argjenta. Madhësia e tĳ shkon deri në 5 kg. Është karakteristike për këtë specie të
rritet në ujëra me kripëra të ndryshueshme, siç janë dajturet, kripërat dhe lagunat,
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si ajo e Karavastasë. Qefulli ne këtë lagunë gjendet në dy lloje te ndryshme të tĳ, te
cilët në zhargonin e peshkatareve quhen: Qefulli gushtak dhe Qefulli i lagunës. Qefulli
gushtak është më i populluar në lagunën e Karavastasë dhe gjendet me shumicë
në periudhën e muajit gusht; Qefulli i lagunës rritet ne Lagunën e Karavastasë, ka
nje trup pothuajse cilindrik me formë të mprehtë te kokës. Ushqehet me pothuajse
gjithçka, gjithashtu është ushqim për shumë grabitqarë. Ai është peshk që pershtatet
mjaft mirë me kushtet natyrore të lagunës së Karavastasë. Koca është një peshk që
shumohet në dete dhe më pas vjen drejt kënetave ose lagunave në kërkim të ushqimit.
Koca vjen në muajin prill dhe është e pranishme gjatë gjithë muajve te vitit.
Ngjala është peshk me trup të zgjatur dhe mund të rritet deri në gjatësinë 2-3 m. Ka
mbi 800 lloje ngjalash, por lloji me i njohur është ai i rendit Anguilla. Kjo lloj ngjale
rritet në Lagunën e Karavastasë dhe është një lloj mjaft i veçantë. Një karakteristikë e
ngjalave është edhe shumimi i tyre. Ato shumohen në dete dhe më pas shpërndahen
nëpërmjet rrymave drejt kenetave dhe lagunes së Karavastasë. Çiftësimi i ngjalës
bëhet në ërrësirë dhe ne zonat më të thella ku drita nuk deperton. Nga laguna e
Karavastasë ajo largohet në muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, duke u lidhur fort me
njëra-tjetrën formësojnë një lidhje të fortë spiralore deri në daljen në det të hapur dhe
vjen përsëri pasi e ka kryer procesin e shumimit.
Konkluzione
Te jesh pjesë e këtĳ parku është një vlerë e shtuar, kjo gjë për shumë elemente
si: pylli, deti, laguna, por që nuk mbeten pas edhe vlerat kulturore si: traditat e
banorëve, zakonet e tyre, si dhe ushqimi po ashtu. Pra kjo zonë është e mirënjohur
për biodiversitetin e saj natyror të larmishëm, por që kohët e fundit po na rreshqet
nga duart ku shkaku kryesor, siç edhe e përmendëm, ka qenë e mbetet aktiviteti i
njeriut. Ndotja është një ndër problemet, por akoma më shqetësues është shfrytëzimi
pa kriter i resurseve natyrore te parkut. Biodiversiteti i këtĳ territori, ku bëjnë pjesë
tërë këto zona të banuara, u siguron mbrojtje e ushqim, ajrin, ujin dhe vende të pastra
për të jetuar sa më shëndetshëm.
Në qoftë se ky biodiversitet shkatërrohet jo vetem banorët, por edhe Shqipëria e
Mesdheu do te humbasin një perlë të vërtetë natyrore që tërheq mĳëra njerëz nga
mbarë bota. Të tërë elementet e këtĳ parku plotësojnë njeri-tjetrin dhe nuk mund te
shihen asnjëherë të ndarë, sepse aktivitetet e tyre janë të ndersjella. Pra kjo pasuri
natyrore që vetë zoti na e ka falur, duhet të mbrohet me fanatizëm, jo vetem për ditët
e sotme, por edhe për brezat në vazhdim që vendi ynë dhe Evropa Juglindore të mos
humbasin një nga vlerat e saj më te rralla.
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Edukimi mjedisor ne shkolle
Besjana Rrapaj
Objektivat:
• Te nxite nxenesit te studiojne e intepretojne mjedisin ne kendveshtrimet fizik,
gjeografik,biologjik,sociologjik, ekonomik, politik, teknologjik, historik, estetik,
etik, shpirteror.
• Te siguroje per te gjithe nxenesit shanse per te fituar njohuri, kuptime, vlera
dhe qendrime te nevojshme per te mbrojtur dhe permisuar mjedisin.
• Te krĳoje modele te reja te sjelljes se individeve ndaj mjedisit, per te mos
e prekur ate dhe per te marre pjese aktive me vendime mbi problemet e
mjedisit, ne nivel lokal, rajonal dhe kombetar.
Zhvillimi:
Cdo dite e me shume jemi deshimtare te alarmit mbareshoqeror “Mjedisi ne
rrezik”.Dukuri te tilla si zvogelimi I pyjeve, pakesimi I shtresave te ozonit,
ndotjet e shumta te ajrit, tokes, ujit , etj po ushtrojne dukshem ndikimin
shkaterrues mbi mjedisin.
Ne kete situate edukimit mjedisor po I kushtohet rendesi e madhe.Zbatimi I tĳ
I shpejte dhe me pergjegjesi,per te shmangur dhe zgjidhur problemet e shumta,
gjithnje e me te dukshme te mjedisit.Nje detyre paresore ne kete edukim I
takon shkolles, ne te gjitha ciklet e saj.
Edukimi mjedisor kerkon trashegimi positive ne marrjen e vendimeve dhe
formulimin e nje kodi sjelljeje vetiake mbi çeshtje qe lidhen me cilesine e
mjedisit dhe ruajtjen e tĳ.
Ky edukim shihet I rendesishem per dy arsye kryesore:
1. Mjedisi ndikon mbi individin dhe te gjithe individet ndikojne mbi mjedisin.Njerezit
duhen ndergjegjesuar se, me zgjedhjet e tyre çdo dite ndikojne ne cilesine e jetes.
2. Eshte e nevojshme qe qytetaret e se ardhmes te kuptojne se duhet bere
çmos per te zvogeluar riskun e deshimtareve qe shkaktohen nga ndjekja e
politikave te caktuara qe marrin ne konsiderate interesat financiare vetiake
duke mos menduar per ruajtjen e mjedisit.
Prandaj ky edukim nis heret ne ciklin e ulet te arsimimit dhe me tej ne
nivele te tjera me te larta te arsimimit.Shkolla duhet te ndihmoje nxenesit te
zhvillojne njohurite e tyre mbi mjedisin,te kuptojne mjedisin dhe te aftesohen
ne arsyetime te dobishme per sot dhe per te nesermen.
Studimet tregojne se te mesuarit e edukimit mjedisor eshte I organizuar ne tre
plane:
Te mesuarit rreth mjedisit.
Te mesuarit ne mjedis.
Te mesuarit per mjedis.
Le ti zberthejme me rradhe kuptimet per secilin prej ketyre planeve:
Te mesuarit rreth mjedisit , nenkupton informacion, njohuri, aftesi qe do tu
duhen nxenesve nese hedhin veshtrimin ne çeshtjet e mjedisit.
Te mesuarit ne mjedis , nenkupton mjedisin si burim. Mjedisi perdoret si burim
ne dy menyra:
E para, mjedisi siguron burime material per veprimtari jetesore ne kendveshtrimet
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gjeografik,shkencor, matematikor etj.
E dyta, mjedisi shfrytezohet me sukses si vend per veprimtari kerkuese
hulumtuese te nxenesve duke ndikuar ne drejtim te menyres se te mesuarit
dhe te cilesise se te mesuarit.
Te mesuarit per mjedisin nenkupton vendosjen e theksit ne formimin e individit
aktiv ndaj problemeve te mjedisit, krĳimin e sjelljeve dhe qendrimeve efektive
dobiprurese te nxenesve per mjedisin.
Lidhur me kete , edukimi mjedisor duhet te zhvilloje njohurite e nxenesve
sidomos per problemet e dites dhe ti jape perparesi aftesimit te tyre per te
analizuar problemet dhe per te gjetur zgjidhjet optimale mbi problemet e
medha qe jane shfaqur sot per mjedisin dhe perspektiven mjedisore.
Edukimi mjedisor nderthur materialet mesimore te disiplinave te ndryshme si:
Shkencat natyrore, shkencat shoqerore dhe ato humanitare çka nenkupton nje
ekspertize te gjere te çeshtjeve mjedisore , njeheresh ne disa vende zhvillohet
dhe edukim mjedisor si lende me vete. Bashkpunimi I mesuesve te biologjise
me mesuesit e lendeve sociale be soj se eshte rezultativ.
E gjithe kjo mundesohet ne saje te nje menaxhimi te mire te programeve
mesimore permes:
• Njohjes se hollesishme te situates se programeve dhe situates mjedisore ne
shkolle dhe ne kufinj te afert me shkollen.
• Planifikimit te aktiviteteve, afateve kohore dhe detyrave te personelit te shkolles.
• Zbatimit te planit te punes, ndjekjes se veprimtarive.
Njohja dhe studimi I gjendjes ndihmon te merret pergjigje per pyetje te tilla:
-Si dhe ne çmenyre mund te kontriboje çdo fushe kurrikulare dhe çdo mesues
ne edukimin mjedisor te nxenesit?
-Cfare pergatitje nevojitet per punen jashte klase?
-Ne çmase studiohen konceptet teorikisht dhe sa ato praktikohen ?
- Cilat jane problemet qe shqetesojne shkollen dhe mjedisin e afert ne lidhje me
mjedisin ku nxenesit mund te angazhohen?
Per hartimin e planit te punes, percaktohet me pare politika shkollore e edukimit
mjedisor ku caktohen: qellimet, vlerat dhe synimet e edukimit mbi mjedisin.
• Kush pergjigjet per edukimin mjedisor ne shkolle.
• Cilat jane nevojat e edukimit mjedisor ne shkollen perkatese etj.
Pasi gjykohen perparesite, vendosen detyrat, planifikohet shperndarja e kohes,
zgjidhen permbajtjet dhe metodat. Zbatimi nenkupton sigurimin e mbeshtetjes
se nevojshme per zhvillimin e programit ku perfshihen zgjidhja e detyrave .
Terheqja e biznesmeneve, specialisteve te mjedisit te qeverise lokale ne
angazhime konkrete ne shkolle.
Vleresimi lidhet me mbledhjen e te dheneve, analizen e fakteve dhe intepretimin
e cilesise se njohurive, kuptimeve dhe qendrimeve mjedisore te nxenesve.
Gjate kesaj faze merren pergjigje per pyetje te tilla si:
1. Cilat jane perfitimet e nxenesve nga aktivitetet mjedisore te zhvilluara ne shkolle?
2. Si jane thithur burimet nga shkolla?
3. Ne çpjese program shkollor eshte zbatuar me sukses?
Nje sere teknikash perdoren per keto synime, permendim ketu vezhgimet gjate
aktiviteteve, pyetesoret, intervistat, analize e dokumentacionit etj.Permes ketyre
formave merret informacion per cilesine e edukimit mjedisor ne shkolle.
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Vështrim leksiko-semantike tek “Vepra letrare 9” të Dhimitër Shuteriqit
Entela Brahimi
Hyrje
Dhimitër Shuteriqi lindi më 26.07.1915 dhe vdiq më 22.07.2003. Shkrimtar dhe historian i
letërsisë, profesor, akademik, Mësuses i Popullit. Lindi në Elbasan në familjen e Simon
Shuteriqit. Kreu Liceun Kombëtar (francez) të Korçës (1936) dhe ndoqi studimet e larta e
u diplomua për filozofi në Universitetin e Grenoblës (1942). U kthye në atdhe po atë vit
dhe mori pjesë aktive në luftën ANÇ. Është ndër themeluesit e Lidhjes së Shkrimtarëve të
Shqipërisë (tetor 1945), kryetar i saj në vitin 1954-1973, Drejtor i Institutit të Lartë Pedagogjik
në vitet 1947-1950, deputet i Kuvendit Popullor në vitet 1950-1974.1
Fusha kryesore e punës së Dh.Shuteriqit si shkencëtar ka qënë historia e letërsisë, tradita e
hershme e shkrmit të shqipes, folklori dhe disa figura historike. Është bashkautor dhe redaktor
i veprës përgjithësuese “Historia e Letërsisë Shqipe” I, II (1959-1960) botim i universitetit të
Tiranës, kryeredaktor i veprës “Historia e letërsisë shqiptare” (1983), botim i Akademisë së
Shkencave; autor i monografisë “Naim Frashëri- jeta dhe vepra” (1982); i trajtesës ”Metrika
shqipe” (1947) dhe i përmbledhjeve me studime e dokumente “Nëpër shekujt letrarë” (19730.
“Gjurmime letrare” (1974)”Autorë dhe tekste” (1977) ‘Mbi Barletin dhe shkrime të tjera”
(1979) “Marin Beçikemi dhe shkrime të tjera” (1987), ”Moti i Madh” (2008), si dhe i shumë
artikujve dhe studimeve të shpërndara në shtypin shkencor e periodik. Ai është një ndër
themeluesit e shkollës historiografike letrare në Shqipëri. Dh.Shuteriqi ka lënë në dorëshkrim
një varg veprash të përfunduara, si fjalorin e Naim Frashërit, Fjalorin parabuzukjan të shqipes
një Regest dokumentesh historike të viteve 1937-1479 etj. Dh.Shuteriqi ka qënë anëtër i
Komisionit organizues dhe delegatë në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe.
Vëmendjen e autorit e kanë tërhequr ngjarje kulmore të së kaluarës historike, figura të
historisë e të kulturës kombëtare, jeta e vështirë e njerëzve të thjeshtë dhe sakrifica e tyre në
luftë; ngjarje dramatike e poetikës së kohës etj. Në to janë përjetësuar Gjorg Golemi legjendar,
Marin Barleti, Pjetër Budi, Dhaskal Todri, Ismail Qemali, A.Z.Çajupi etj. Duke u nisur nga dy
burime të mëdha që ushqyen frymëzimin e tĳ si tregimtar, historia dhe folklori. Dh.Shuteriqi
krĳoi një tip proze që rrjedh në shtatin e ligjërimit popullor dhe zbulon koloritin e jetës
shqiptare e të fshehtat e shpirtit njerëzor me një gjuhë të pasur e të rrjedhshme.

Pasuria leksikore e semantike në “Vepra letrare 9”
Siç kemi pohuar edhe më parë një vepër letrare mund të njohë lexime të shumëfishta,
si lexim i drejtpërdrejtë; leximi estetik, leximi historik, leximi shpjegues. Por ajo çka
ne na intereson në këtë kapituill është leximi që lidhet me gjuhën, me vlerat e saj dhe
me ridimensionimin që ajo fiton në këtë vepër. Në tregimet e Dhimitër Shuteriqit
jemi ndalur në një shumësi vlerash gjuhësore në punimin tonë, pavarësisht se çdo
vepër letrare me vlerë kërkon studime më të gjera e më të plota.
Kur flasim për leksikun e gjuhës shqipe nuk kemi kufizim kohor e truallsor. Ai
përfshin të gjitha fjalët që janë përdorur nga shqiptarët në të gjitha periudhat e jetës
së popullit tonë. Përveç fushave të zakonta, leksiku i gjuhës shqipe përfshin edhe
fjalë të reja që kanë lindur nga dita në ditë sipas kërkesave të marrëveshjes ndërmjet
njerëzve.Leksiku i shqipes eshtë shumë i gjerë dhe ka mundësi të mëdha për t’u
pasuruar. Këtë mendim e kanë shprehur më parë gjuhëtarët dhe shkrimtarët tanë,
1
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por vërtetimi i tĳ me lëndën e mbledhur është bërë në kohët tona. Lënda e leksikut,
e frazeologjisë dhe e semantikës leksikore e stilistke e shqipes po përballon kërkesat
e gjuhës së folur, kërkesat e holla të letërsisë artistike, të publicistikës a të ligjërimit
politiko-shoqëror.2
Fjala, si njësia më e vogël gjuhësore, që ka kuptim leksikor tërësor e të mëvetësishëm
konsiderohet njësi leksikore. Përmbajtja e saj është leksikore-gramatikore, dhe forma
fonetike-gramatikore.3
Njësia më e vogël gjuhësore, fjala, mund të shihet në dy aspekte. I pari: Vlerat e
saj, zhvillimi dhe pasurimi i mëtejshëm. Idyti: Ndërtimi i këtyre vlerave në aktin e
ligjërimit, në të folur e në të shkruar, në stile të zakonshme e në stile të ngritura. Dhe
siç thotë prof. J. Thomai për të zbuluar vlerat e vërteta të një fjale, ajo duhet parë në
sa më shumë përdorime, në një leksematikë sa më të gjerë, në lidhje të ndryshme
sintagmatike dhe në grupet paradigmatike. Por nga të gjitha këto, vlera themelore e
fjalës është vlera e saj semantike. 4
Në këtë prizëm do të vështrohen edhe fjalët e vjela nga tregimet e Shuteriqit. Autori
në këto tregime i përdor fjalët duke ua zgjeruar ose ndryshuar kuptimin themelor
për qëllime stili. Interpretime do të bëhen edhe për kuptimet e figurshme. Do të
identifikohet vlera emocionale e disa fjalëve, njësive të shumta frazeologjike. Prandaj
kur analizohet gjuha e një shkrimtari, duhet parë domosdo edhe pasuria semantike
e fjalëve që ai përdor, jo vetëm numri i fjalëve .
Leksiku mund të studiohet sipas burimit të fjalëve, që nënkupton dy grupe
paradigmatike të mëdha njësish: grupi i njësive leksikore që lidhen me leksikun amtar
(autokton) dhe grupi i njësive leksikore të huazuara;
mund të kundrohet sipas dendurisë së përdorimit, që nënkupton larmi
kriteresh dhe për pasojë edhe larmi grupimesh, si: grupi paradigmatik i leksikut aktiv
dhe grupi paradigmatik i leksikut pasiv.
mund të kundrohet sipas marrëdhënieve me normën e gjuhës standarde, që
nënkupton dy grupe të mëdha njësish leksikore: grupin e njësive që janë normë dhe
grupi i njësive që nuk janë norm. 5
Leksiku i vjelë nga tregimet e Shuteriqit ndahet në dy grupe të mëdha, leksiku
i gjuhës shqipe, të cilin e ka shfrytëzuar artistikisht për të realizuar përmbajtjen
e veprës, si dhe leksiku i krĳuar prej tĳ, për të plotësuar zbrazëtinë në leksikun e
shqipes ose për të formësuar konceptet e idetë e reja që autorit i kanë lindur gjatë
procesit të të shkruarit të veprës.
a.

Leksiku i mbarëshqipes

Një tipar themelor pa të cilën një njësi nuk mund të quhet fjalë është kuptimi leksikor
dhe i mëvetësishëm.6 Shumica e njësive leksikore që përmbushin këtë kriter në
tregimet e Shuteriqit i takojnë shtresimit të parë: janë fjalë të mbarë shqipes. Shuteriqi
në të gjithë krĳmtarinë e tĳ, si dhe autorë të tjerë shtresim të parë dhe kryesorin ka
fjalët që kanë përdorim të përgjithshëm.
Akademiku J. Thomai thekson se “Në leksikun e gjuhës shqipe dhe në fjalorin që
përdor çdo njeri, dallohen dy shtresa: një shtresë fjalësh aktive, që njihen mirë e
përdoren shpesh në punët e përditshme e në jetën e zakonshme dhe një shtresë
2
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fjalësh që s’njihen prej të gjithëve ose, megjithëse njihen, s’përdoren; në vend të tyre
përdoren fjalë të tjera. Kështu, për të gjithë janë të njohura fjalët i bukur, diell, eci, jam,
kam, kohë, lart, mirë, nënë, njeri, pemë, punoj, tokë, them, i zi…; ato përdoren shpesh dhe
përbëjnë shtresën e përdorimit të përbashkët të leksikut; kurse fjalë si dac, frezë, krrej,
lëpitkë, mbodhisem, pishtoll, poronicë, punto, tabare, tyl, uzdajë, vatan, zaman…, nuk janë
të përdorimit të përgjithshëm. Po të flasim për njerëz që punojnë në fusha të veçanta,
atëherë del, p.sh., që mekaniku njeh mirë e përdor përditë terminologjinë teknike të
mjeshtërisë së tĳ, kurse bujku ato të punës së vet, mjeku të tjera fjalë etj. Çdo njeri ka
fondin aktiv dhe fondin pasiv të fjalëve.” 7
Ne tregimet “Kur rend hëna nëpër re” ne gjejmë fjalë të leksikut të përgjithshëm, të
leksikut aktiv, që janë të njohra nga shumica e shqipfolësve, por që janë përdorur
artistikisht në vepër.
Në vĳim po japim përmes përdorimeve në fjali fjalë që i takojnë këtĳ lloj leksiku:
Ai ishte një plak i bardhë dëbore, me një kokë të vogël, që i humbiste në një bashkë
të madhe flokësh e mjekre, si tjetër herë s’kisha parë njeri.
S’më kujtohet tani se kush u bë shkak zemërngushtësie nga ne të dy. Këmbyem
ndonjë fjalë të thartë, pastaj desh u kacafytëm si dy kacagjela...
Dimrit, kolovajza më të mira ku mund të ishin, veçse në lumë dhe faqeve të kodrave,
për shembull të Shëndëllisë?
I qortoi nëna të vegjlit e saj. Pa çelur mirë sytë në jetë, more, - i tha kecja briare të
vëllait, shytit, - dhe të na qortojnë? Po kur të rritemi dhe ca?
- Tuaf! Ç’janë këto fjalë të dhaskalit tonë, moj bĳë? – ishte zemëruar ime gjyshe, duke
e dëgjuar edhe ajo tim atë.- Ky shpirtmërdhi. I ati s’e kupton se i biri i kujt është
ky djalë, - më pushtoi gjyshja në krahë, duke më thënë: - Shpirt, moj e Ëma e Vatrës
sonë!
Në Pogradec, buallicat e Starovës, - edhe në Starovë s’m’i ka zënë më syri, “banjën”
e bënin në liqen e jo vetëm në blatën pranë.
Nëpër Evropë atĳ nuk i thoshin as bej as pashë, tregonin, po markiz. Pra, na ishte
evropianizuar zotëria gjer në titull, se emrin, që ia thoshin Alajdin, e kishte ruajtur.
Nga Elbasani Alajdinit i shkonin tërë llojet e ushqimeve – arka me peksimet të
bardhë, dengje me pastërma, teneqe me vaj e me gjalpë, me djathë e me ullinj, kuti
me ballakume e kadaif e bakllava e çfarë jo, - arra, lajthi, fiq, fëstëk.
- Vdekja, - thoshte, - është binjake e jetës. - Ke parë një rrufanë me dy qershi zotrote?
Njëra skuq, tjetra nxihet e këputet prej shoqes.
Ai derdhte bukë misri si erashka; ato haheshin ”ai arrë”, kjo qe shprehja...
Dy xhandarë, që kishin nxituar, sepse dëgjuan pushkë, nuk bënë shamatë, po u
larguan duke kafshuar secili nga një simite që u lyroste mustaqet e mëdha
Ministri tha se kishte qenë në zyrë, po me telefon të prishur, atë që s’i ngjiste për herë
të parë, - “se kemi ca telefonistë (tha), që s’janë as telefonaxhi, ca oficerë që tytën e
mbajnë nga ne, ca nënpunës që më shumë kanë unaza nëpër gishta, se bërthamë në
kokë.
I zoti i kalit dinte vetëm të nëmte njerëzit, kafshët, drurët, gurët, veten.
Unë vështrova tim atë: ai kafshonte mutaqen dhe nxinte, me kokën të varur mbi
kraharor. Vështrova kalarin: ai zverëtinte, me një ngërdheshje të frikshme.
- Ja, - na treguan një vend të çfarëdoshëm, atje përposh fshatit, në ca luginëza.
“Bëhen trimërira në një vend të çfarëdoshëm”? – pyeta veten unë, shumë i habitur.
Perandorët e roamkëve më kalojnë nëpër mend, të paemëruar, sepse emrin vetëm
7
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njërit ia di, Jul Qezarit, por egërsinë ua kam dëgjuar edhe unë, vocërraku.
Bile, ajo e dinte dhe kush i kishte marrë më sysh dhe në zemër të asaj pshonte gjithë
jetën kundër shtëpisë së “syrit” armik, por atë shtëpi nuk e gjente që nuk e gjente gjë
dhe nuk e ka gjetur as sot.
b.

Leksiku i autorit (fjalë të krĳuara prej tĳ)

Leksiku pasurohet vazhdimisht me fjalë të reja, që ndërtohen me ndajshtesa,
përbërje ose përngjitje. Këto fjalë të reja ndërtohen me lëndën e gjuhës amëtare.
Shkrimet shqipe, që, nga më të hershmet, na dëshmojnë se në gjuhën tonë janë
krĳuar e kanë hyrë në përdorim shumë fjalë të reja, që e kanë zgjeruar leksikun e
saj. Fjalë të shpikura kot, pa një mbështetje e një gjedhe të njohur, zakonisht nuk ka.
Neologjizmat që krĳohen nga populli dhe neologjizmat që lindin për arsye stilistike
në stile të ndryshme a në vepra të autorëve të veçantë kanë përdorim të përbashkët 8
Gjuha e Shuteriqit, bazë themelore ka gjuhën popullore. Duke u kthyer në gjuhën e
vendlindjes, duke bërë përzgjedhjen e duhur leksikore, autori arrin që me ndihmën e
gjuhës të sjellë informacione për origjinën, ngritjen intelektuale mentalitetin dhe vetë
psikologjinë e personazheve në tregimet e veta.
Në inventarin e tĳ leksikor kemi fjalë të reja të krĳuara prej tĳ, por që nuk gjenden në
fjalorët e shqipes. Në këtë këndvështrim ato janë fjalë të reja, janë fjalë të përdorimit
të përditshëm dhe dalin në kuptimin e tyre të parë.
Në vĳim po japim disa thënie ku njësitë me të zeza, për Kartotekën e leksikut të
shqipes dalin si të reja.
Çardaku shendonte me shtrojat më të bukura, njëra basmë më e bukur se tjetra, - “se
unë me një kusht rri te agai, - lëvdohej shitësi, - që të më japë vetëm më të bukurat e
basmave”, dhe kjo qe kështu.
I përmallur për ullishten e për drurin e saj, i tërhequr dhe nga puna e shkadhitësve,
që “qethnin” drurët ashtu si qethen dhitë, me “gërshërë të madhe” – me sëpatë –
unë, një herë a dy, lashë edhe mësimin e orëve të fundit që të veja për lëmishte.
Erdhi ky çast që ajo gjë e shenjtë tim eti po i lozte një drakulak. Se mua, aspak me
qëllim, më vajtën sytë te diploma mbi mur, ndonëse bëra sikur nuk shihja atë, po
fotografinë.
Nxorri nga xhepi dhe një shishe gjysmokatare me raki dhe “bram, të kam gjetur e
mirë se më urdhërove në shpellë të eremitit të kësaj Kraste, more gegërush!”
Ne pamë malet e Oparit larg e gjithë malësitë që valëzoheshin, e gjithë kodrinat për
këtej, gjer përmbi fushën e gjerë të Korçës e pullazet e saj, drurët, qiellin e gjithçka,
që kishin marrë pamje fantazmagorie.
Nuk e gënjenin sytë aspak, sado që Ergesti ishte futur i tëri në një qyrk dhe në kokë
mbante një kallpak.
Jastëkët, çarçafët,pecetat, - që nga të hundëve, - e ç’mund të shpikë njeriu për të
lezetuar e zbukuruar shtëpinë, në shtëpinë e tyre ishin të pakta tritakëmësh, - “aq
çupa sa janë”, thosh ime gjyshe.
Si e mbaj mend kaq shumë Uraninë? Atë s’e kisha dhaskallë.
Nuk e ka kohën në mëngjes e ca më pak në vapëherë. Kjo tregon mbrëmjen e fullimin
e saj.
Në një kafene si kjo në Benzhua, ndoshta këtu, një dimri si ky, përkthyesi ndjen
nevojën të ketë pranë diellin e Arabisë, fantazmagorinë e botës lindore me perri, me
8
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sixhade, me gamile, me oaze.
E ndërtuan për dhoksë, - thoshin ata që s’qenë të një mendjeje.
Pa pushim, pas çdo tuneli, zbulohej një pamje të ritmi dhe drite, e cila përherë
ndryshonte dhe përherë mbetej po ajo.
Dikur, stinët ishin stinë. Tani thua se u trazuan, thua se nuk i ngjasin vetvetes. Shih
kur të bjerë thonë.
Ai qëndronte me kokën në qiellin e kaltër, i bardhë e i kaltëryer. Dëbora i ndriste në
njërën anë dhe të lëbyrte syte
Motra, që pikërisht qumështin e ka baras me sulfaton, prish fytyrën dhe kërcen te
përralla:
Bile, ajo e dinte dhe kush i kishte marrë më sysh dhe në zemër të asaj pshonte gjithë
jetën kundër shtëpisë së “syrit” armik, por atë shtëpi nuk e gjente që nuk e gjente gjë
dhe nuk e ka gjetur as sot.
Ai futi hundën në torbë, më pushtoi e më shpoi me mjekrën si murriz, e ma pat:Po
nuk e di ti, more gegërush, se jam bërë eremit?
Me këtë m’u desh të punoj edhe me daltë e t’ia bëja dërmiqe nofullat, që s’kishin
për të ardhur më në gjendje as për gjashtë muaj.
S’dëgjohej asnjë pipëtimë. As te fëmĳët, që kishin rendur e zhurmëruar një çast më parë.
c. Leksiku me kuptime konkrete
Për klasifikimin e kuptimeve të nxjerra nga tregimet e Dh.Shuteriëit në punën tonë
ne I jemi referuar prof. J. Thomait i cili thotë se në gjuhë dallojmë “kuptime konkrete
dhe kuptime abstrakte. Dallimi i këtyre kuptimeve bëhet thjesht sipas natyrës së
realieve që shënohen nga fjalët përkatëse dhe sipas mënyrës se si i perceptojmë ato
realie. Pra, janë konkrete ato kuptime që u referohen realieve të perceptueshme
me anë të shqisave; p.sh. kuptimet e para konkrete të fjalëve bardhësi (bardhësia e
borës…), bimë, dru, gur, hënë, ngjyrë, njeri, zhurmë …,ose të prejardhura, si te bishti i
karvanit, dylli i veshit, gur shahu, këmba e karriges, krahu i aeroplanit.9.
Në tregimet e Dh.Shuteriqit gjejmë shumë njësi me kuptim konkret:
Ky gur është në të dalë të qytetit, anës liqenit, kur merr udhën për Elbasan. f.7
Maçoku e kishte leshin rud e të bardhë dëborë: xha Markoja e kishte të kuqërremtë
e të trazuar.
...ata, me një gur, e linin në vend një ari ose një elefant, po ta qëllonin në ballë, kurse
prit kur liqeni të mbushej me klenë e me krapë të vrarë prej gurëve që hidhte me kaq
tërsëllim ky ustai i inatosur i Podgozhanit.
Një gjemb i madh sa një gjilpëror i kishte hyrë në putër dhe e kishte bërë këmbën e
ariut për faqe të zezë.
Por ajo që do të ngjiste, ngjau. Ujku vërtet ia çatisi një ditë, kur nëna dhi nuk ishte,
dhe u shtir si nëna. Kecat e njohës se kush ishte, po bënë sikur s’e njohën
Veçse në fund të javës, në oborrin tonë, që në mëngjes, hyri Leka i ngarkuar me një
barrë dru ulliri të zjedhur e të prerë për qejf.
Në Pogradec, buallicat e Starovës, - edhe në Starovë s’m’i ka zënë më syri, “banjën”
e bënin në liqen e jo vetëm në blatën pranë.
Duhet të fluturosh. Aeroplani fluturon lart dhe pëllumbi, edhe krahëthata, po jo dhe
kaq lart. Pëllumbi ngjitet më lart se pesëplepa. Sa ngjitet krahëthata?
- Ministri tha se kishte qenë në zyrë, po me telefon të prishur, atë që s’i ngjiste për
9
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herë të parë, - “se kemi ca telefonistë (tha), që s’janë as telefonaxhi, ca oficerë që tytën
e mbajnë nga ne, ca nënpunës që më shumë kanë unaza nëpër gishta, se bërthamë
në kokë.
Kali e vërtiti xhandarin në ca xina, kurse ne nuk qëndruam fare, po fluturuam.
Ujë s’ka as sa të mbulojë thundrën e mushkës,ama, kur bie shi, përroi vërshon më
uçima e bubullima, me popla.
Kishte kaq shumë nositë, që uleshin engriheshin si aeroplanë të bardhë nga të katër
anët e Blatës, sa e humba dy herë udhën nëpër mezhda, gjersa rashë në bastan të xha
Gjokës.
Ore djema, vështroni sa vise të bukura dhe të buta ka atje në anën përmatanë këtĳ
liqeni.
E di ku bie ai burim ti? Në një skërkë midis Pishkashit e Rajcës në mal.
d. Leksiku me kuptime abstrakte
Sipas akademik J. Thomai “Kuptimet abstrakte u referohen realieve të perceptueshme
mendërisht, intelektualisht, sit te bardhësi “të qenët i bardhë”, besim, durim, të folurit
“aftësia e njeriut për të folur”, lumturi, mendim, punë, shpejtësi, vuajtje, zhurmë “bujë
rreth dikujt a diçkaje për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve”10.
Ne pamë malet e Oparit larg e gjithë malësitë që valëzoheshin, e gjithë kodrinat për
këtej, gjer përmbi fushën e gjerë të Korçës e pullazet e saj, drurët, qiellin e gjithçka,
që kishin marrë pamje fantazmagorie.
S’dëgjohej asnjë pipëtimë. As te fëmĳët, që kishin rendur e zhurmëruar një çast më
parë.
Të kishe pirë edhe për mua dhe të na bëje tre,një vatër plot! – dhe kishte bubullitur
shtëpia prej gazit.
Nëna dhe gjyshja kishin arsye të nxinin në shtëpi. Edhe unë isha bërë dhé.
Njerëzit shtypeshin, bëhej një zallamahi e padëgjuar, gratë mallkonin, burrat bënin
boks, fëmĳët ulërinin.
Kur i tregova se jemi nga Shqipëria, ai u pataks, - le të përdor fjalën greke, - dhe
s’deshi të besonte që “një shqiptar e flet frengjishten si frëng”
Me “njerëzi” ai kuptonte dashurinë për njeriun e me “shqiptari” dashurinë për
shqiptarin.
S’më kujtohet tani se kush u bë shkak zemërngushtësie nga ne të dy. Këmbyem
ndonjë fjalë të thartë, pastaj desh u kacafytëm si dy kacagjela...
….dua një vorbë me fasule.
Dajë Hasani i qante këto vorba. Edhe nëna ua dinte.
Fryn fërtymë e marrë deri këtu,- shpjegoi shoferi, - Fërtyma ia ka dhënë atë formë.
Të tërë çuditen sa e shohin.
Shtëpia nisi ta qante për së gjalli, edhe trarët, edhe plloçat, kur ai e përmendi me një
letër nga një mbretëri që pakkush e kishte dëgjuar emrin në Elbasan, që na e quanin
Braz.
e. Leksiku me kuptime të figurshme
Në leksikologji kuptimi i figurshëm shihet në marrëdhënie me kuptimin e drejtpërdrejtë.
Sipas prof. J. Thomait “Si kriter dallues i këtyre kuptimeve merret mënyra si shënohet
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realia. Kur realia shënohet drejtpërdrejt, pa ndërmjetësinë e ndonjë realieje tjetër,
atëherë te fjala emërtuese kemi kuptim të drejtpërdrejtë; p.sh., mash/ë-a f. “përdorëse
hekuri, zakonisht me dy krahë të gjatë, me të cilat kapim thëngjĳ etj. (kap me mashë
…)”; trëndafiltë (i, e) mb. “që ka ngjyrën e trëndafilit (fustan i trëndafiltë …)”; tërbohem
vetv. “më zë tërbimi (u tërbua qeni …)” etj. Kuptimet e drejtpërdrejta zakonisht janë
të parme, por mund të jenë edhe të prejardhura, si tek emrat foljorë të veprimit. Kur
realia shënohet në mënyrë të ndërmjetuar, nëpërmjet një realieje tjetër, atëherë te fjala
emërtuese kemi kuptim të figurshëm; p.sh., mash/ë-a f. (keq.) “njeri që përdoret nga
dikush si vegël për të kryer punët e veta (u bë mashë e tĳ …)”; trëndafiltë (i, e) mb. “që
sjell lumturi, që na gëzon zemrën, që na ngjall shpresa të bukura (ëndrra të trëndafilta
…)”; tërbohem vetv. “sillem si i papërmbajtur për të plotësuar dëshirat a tekat e mia,
pasi më kanë përkëdhelur shumë, harbohem (është tërbuar nga të mirat …)” 11
Më poshtë po japim fjalë ku autori I ka përdorur në kuptimin figurative.
Ca nga etja, ca nga shĳa, kecat tanë nxituan të pinin te përroi, midis gurëve, midis
shkëmbinjve, ku llapashitej drita e diellit me shkëlqime një mĳë, ku lëviznin edhe
troftat si shigjeta.
Ajo i përcjell drutë dhe, ndonëse i ronit për së gjati, përherë duket se më shumë i
vesh me velin e saj të ndritshëm, që t’i stolisë. Druri nuk digjet, ai tretet.
Laraskat re-re nisën të vërtiteshin nëpër qiell me krakërima, si vajtonjëse të porositura.
Perëndia po, perëndia kishte bërë gabime, gabime pa masë, mund të thoshe, tregonte
nëna e Rakut. Cave ua kishte bërë barkun vërzom, po dhe oreksin që u prishej për
asgjë, sado të kishin të hanin e të fryheshin.
Atyre u thonë zemërblozë, - tha Kostandini, zemërpisë, zemërkatran.
Atyre u thonë zemërcopëtuar, - tha Kostandini, zemërvrarë, zemërdërrmuar,
zemërplasur.
Do të të kisha ndihmuar dhe vetë. Unë këto gjera...i kam ditur. – nisi ai të pengohej
nëpër fjalë.
Së fundi, nëpër një duman pluhuri dhe duke hedhur gurët e çakulli si gurë sabeje, u
duk tej vetura e prefektit
Pas një copë here, Limi qëndroi si një i ndërliqur dhe i bërtiti malit:
Po fol, more baba! Fol, bre, se nga ti pritet një fjalë!
Ajo turfullonte si një hamëshore, që freri po i bluan dhëmbët. Shoferi tha:
-E kam sedërlie të madhe.
Mbaj mend se babai i usta Markos, atje në Podgozhan të Mokrës, ai plak që dukej
sikur të kishte dalë nga shpella e stërlashtë e moteve, si një xhungë reje, dhe të kishte
zbritur midis nesh e të fjalosej si njeri, - kishte thënë, kur im atë e pyeti për moshën:
Jam i motit të Skënderbeut unë.

11
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Integrimi i shqipërisë në BE, marrëveshja e stabilizim-asociimit “sa njihet, sa
zbatohet në rrethin e Elbasanit”
Alketa Ballhysa
Specialiste SSHP, DAR Elbasan
Selim Ballhysa
Mësues, shkolla 9-vjeçare “Hamit Mullisi” Elbasan
Abstrakt
Nevoja për të përkrahur stabilitetin ekonomik e politik në Europën Juglindore, si edhe për të
nxitur reformat për vendosjen e shtetit ligjor, institucioneve të qëndrueshme dhe ekonomisë
së lirë në vendet e rajonit nëpërmjet hapjes së perspektivës potenciale të anëtarësimit në
BE dhe përkrahjes së thellimit të marrëveshjeve dypalëshe në rajon, e shtynë Bashkimin
Europian të propozonte Proçesin e Stabilizim-Asociimit. Ky proces, i cili do të përfundojë
me nënshkrimin e Marrëveshjeve të Stabilizim-Asociimit nga vendet e përfshira, bazohet në
krĳimin gradual të një zone të tregtisë së lirë dhe në zbatimin e reformave të gjithanshme,
të cilat kanë për synim përqafimin e standardeve europiane, për t'u afruar më tej me BE-në.
Ky studim synon të vlerësojë nivelin e njohurive të punonjësve të administratës lokale
(Bashkia Elbasan), të stafit pedagogjik të Universitetit “A.Xhuvani”, Elbasan, të studentëve
të Fakultetit Ekonomik, dhe të paraqesë analizën e të dhënave kërkimore të përfituara
nga pyetsorët e zhvilluar në lidhje me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit në funksion të
proçesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Gjatë analizës së të dhënave i
jepet përgjigje edhe pyetjeve kërkimore e hipotezave të shtruara për testim duke përdorur
programin statistikor SPSS 17.0. Në fund, përmblidhen rezultatet e përpunimit të të dhënave
dhe vërtetohet se cilat hipoteza u pranuan e cilat jo.
Si pjesë përmbyllëse e këtĳ punimi paraqiten rezultatet e të dhënave në formën e përfundimit
të punimit, si dhe jepen disa rekomandime për target-grupet e të intervistuarve. Gjithashtu,
gjetjet e përftuara prej këtĳ punimi mund të shërbejnë si bazë reference për punime të
mëvonshme, ose si referenc për nevojat specifike të target-grupeve në fushën e sensibilizimit,
informimit dhe trajnimit të mëtejshëm në funksion të proçesit të integrimit.

MSA-ja dhe hapat e saj të parë në Shqipëri
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit është një marrëveshje ligjore ndërkombëtare
midis vendit nënshkrues dhe BE-së, funksioni i së cilës është të vendos një kornizë
ligjore për bashkëpunimin dhe adoptimin gradual të standarteve europiane. Ajo
ofron mundësinë për bashkëpunim dypalësh dhe shtrin më tej lëvizjen e lirë të
mallrave duke elminuar barrierat doganore në tregjet e BE-së.
Një nga karakteristikat kryesore të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit gjendet në
paragrafët që vënë theksin në krĳimin dhe forcimin e parimeve demokratike, si dhe
në bashkëpunimin rajonal. Bashkëpunimi rajonal ka të bëj me vendosjen e një rrjeti
marrëveshjesh dy dhe shumëpalëshe ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor në
fushën tregtare, ekonomike, ligjore, të drejtësisë dhe lloje të tjera bashkëpunimi. Kjo
synon krĳimin dhe forcimin e lidhjeve midis vendeve të Ballkanit, duke sjell frymën
e bashkëpunimit e pajtimit, për të mënjanuar tensionet dhe për të nxitur zhvillimin
e gjithanshëm të këtyre vendeve.
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Zbatimi efektiv i Marrëveshjeve të Stabilizimi-Asociimit është një parakusht për
një vlerësim të mëtejshëm prej BE-së rreth prespektivave për pranim të vendeve
përkatëse. Çdo vend do të ketë nevojë për kohë, ndihmë dhe inkurajim për të zbatuar
obligime të tilla në mënyrë të përshtatshme.
Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me Bashkimin Europian (BE) janë vendosur
në vitin 1991. Ngjarja më e rëndësishme në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe
BE-së u shënua një vit më vonë, në 11 maj 1992, me nënshkrimin e Marrëveshjes
së Tregtisë dhe Bashkëpunimit e cila hyri në fuqi më 1 dhjetor 1992. Po në këtë
periudhë, Shqipëria përfshihet në Sistemin e Përgjithshëm të Preferencave (GSP), i
cili përfaqësonte një regjim të përgjithshëm preferencash tregtare që BE-ja u ofronte
një numri të gjerë vendesh me të cilat ajo kishte marrëdhënie kontraktuale.
Në vitin 1996, Shqipëria ishte pranë nënshkrimit të një marrëveshjeje të re
kontraktuale me BE-në, e cila, do të hapte rrugën për një marrëveshje klasike asocimi.
Por, zgjedhjet e kontestuara parlamentare të majit të vitit 1996, së bashku me krizën
e thellë financiare dhe sociale që pasoi në fillim të vitit 1997 nga rënia e skemave
piramidale, bënë që të dështojë çdo iniciativë në këtë drejtim.
Në maj të vitit 1999, Bashkimi Europian miratoi një iniciativë të re për 5 vende te
Ballkanit: Shqipëria, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kroacia, BosnjëHercegovina dhe unioni Serbi-Mali i Zi, të quajtur Proçesi i Stabilizim-Asociimit
(PSA). Që në fillimin e kësaj nisme të re, Shqipëria do të bëhej pjesë e saj. Nisma
kishte për qëllim vendosjen e marrëdhënieve më të ngushta ndërmjet BE-së dhe
vendeve të lartpërmendura, nëpërmjet Marrëveshjeve të Stabilizim-Asociimit
(MSA). Në nëntor të vitin 1999, Komisioni Europian paraqiti raportin mbi studimin
e fizibilitetit për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë për nënshkrimin e Marrëveshjes
së Stabilizim-Asociimit. Një vit më vonë u zhvillua në Zagreb takimi i vendeve
të përfshira në proçesin e Stabilizim-Asociimit. Në këtë takim BE-ja vendosi të
intesifikojë bashkëpunimin me Shqipërinë nëpëmjet krĳimit të Grupit të Nivelit të
Lartë Drejtues Shqipëri-BE. Qëllimi i këtĳ grupi ishte të vlerësonte kapacitetin e
Shqipërisë për të marrë përsipër detyrimet për një Marrëveshje Stabilizim-Asociimi
me BE-në. Pra, ishte çasti për të proçeduar me një Marrëveshje Stabilizim-Asociimi
midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian.
Metodologjia
Për realizimin e këtĳ studimi është përdorur një metodologji që konsiston në një
kombinim të të dhënave primare me ato sekondare. Një pjesë e konsiderueshme e të
dhënave sekondare janë siguruar nëpërmjet shfrytëzimit të bibliotekave elektronike
dhe botimeve të ndryshme. Gjithashtu, janë përdorur të dhëna të studimeve që
janë bërë në institucione të tilla si Bashkia dhe Unversiteti “A.Xhuvani” në rrethin
e Elbasanit. Pra, me fjalë të tjera mund të themi se kemi një kombinim të punimit
empirik me atë praktik.
Për të studiuar njohjen e Marrëveshjes e Stabilizim-Asociimit si dhe proçesin e
integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian kemi shpërndarë pyetësorë, të cilët
janë standardë për të gjithë personat e përfshirë në studim. Këto pyetësorë janë
përdorur si instrument për të siguruar të dhëna sasiore dhe cilësore.
Nga 387 pyetësorë që u shpërndanë gjithësej u morën të plotësuar 333 të tillë, dmth
vetëm 86% e pyetësorëve. Gjatë hedhjes së të dhënave në program për përpunimin e
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tyre rezultoi se vetëm 310 prej tyre ishin të vlefshëm për t’u përdorur. Kjo tregon se
nga të gjithë pyetësorët që u shpërndanë vetëm 80% e tyre u përdorën në punimin
tonë, ku 14% nuk u plotësuan dhe 6% nuk ishin të vlefshëm për përpunim.
Numri i të intervistuarve për secilën kategori është si më poshtë:
Tabela 1. Pyetësorët sipas Grupeve
Nr.

Intervistuesit

Nr. intervistuesve

1.

Bashkia Elbasan

98

2.
3.

Pedagoge të Universitetit “A.Xhuvani”, Elbasan
Studentë
të
Fakultetit
Ekonomik
“A.Xhuvani”, Elbasan
Totali

100
112
310

Gjatë intervistës u përdor një pyetësor i përbërë prej 20 pyetjesh. Përveç pyetjeve të
mbyllura (close–ended), në pyetësor u përdorën edhe pyetje të hapura (open-ended),
në mënyrë që të merrej sa më shumë informacion nga i/e anketuari/a. Të gjitha të
dhënat e mbledhura nga pyetësori, janë hedhur në programin kompjuterik SPSS 17.0
për t’iu nënshtruar përpunimit.
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit – Kërkimi
Më poshtë paraqiten disa rezultate të sondazhit të kryer nga kampionimi i tre
kategorive të intervistuara, punonjës të administratën lokale (Bashkia Elbasan),
pedagogë të universitetit “A.Xhuvani” dhe studentë të fakultetit ekonomik në
Elbasan, duke u fokusuar në ato pyetje-përgjigje për të cilat ne jemi të interesuar për
të vërtetuar hipotezat e ngritura.
Studimi është përqëndruar tek vlerësimi i njohurive në lidhje me nënshkrimin e
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA). Ky vlerësim synon të arrĳë dy objektiva.
Së pari, përcaktimin e kategorive më të informuara në lidhje me këtë marrëveshje në
përgjithësi. Së dyti, përcaktimi i nivelit të njohurive në lidhje me natyrën e MSA-së
në çdo kategori. Pra, përcaktimi i nivelit të njohjes së kësaj marrëveshje.
Në mënyrë që të vlerësohej niveli i familjaritetit të të intervistuarve në lidhje me
marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit fillimisht ata u pyetën nëse e kishin lexuar këtë
marrëveshje në tërësi apo pjesë të saj.
Grafiku 1. A e keni lexuar Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit, apo pjesë të saj?

Sikurse e tregon Grafiku 1, përqindja më e lartë e të intervistuarve që raportuan se
kishin lexuar marrëveshjen apo pjesë të saj, 68% janë pedagogë, të cilët ndiqen nga
punonjësit e bashkisë Elbasan me 67%. Një rezultat i pritshëm ky po të kemi parasysh
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se pedagogët dhe punonjësit e bashkisë ndodhen në një kontakt të vazhdueshëm me
efektet e kësaj marrëveshje. Ajo që duhet vënë re është se tek studentët, as gjysma e të
intervistuarve nuk janë të familiarizuar me këtë marrëveshje, pritshmëri kjo negative
pasi kjo grupmoshë mendoj se duhet të kishte një përqindje relativisht të lartë të
njohjes së MSA-së.
Formulimi i kësaj pyetje na vjen në ndihmë për të vërtetuar hipotezën e parë:
Ho: MSA njihet relativisht nga të tre grupet e të intervistuarve
Ha: MSA nuk njihet nga të tre grupet e të intervistuarve
Të dhënat përpunohen me analizën e variancës (ANOVA), një proçedurë statisikore
që na ndihmon për të kontrolluar vërtetimin e hipotezave.
Duke hedhur të dhënat në programin statistikor SPSS 17.0 marrim tabelen me të
dhënat e mëposhtme:
Paired Diﬀerences
Mean
(Mesatarja e
te dhenave)

Pair 1

po
- jo

16,00000

Std. Deviation

Std. Error 95% Confidence Interval of the
Diﬀerence
Mean

(devĳimi
standart)

(gabimi
standart)

Loëer

Upper

32,92416

19,00877

-65,78814

97,78814

t

df

Sig.
(2-tailed)

,842

2

,489

Tabela 1
t–test = (Mean – 1) / (Std. Deviation/rrenjen katrore N)
=(16 – 1)/(32.92416/√3) = 0.842
df = N-1 = 3-1 = 2
Hapi 1:
Hipoteza zero Ho: μ=0
ku μ - numri i të
intervistuarve
Hipoteza alternativë Ha: μ≠0
Hapi 2:
Duke u bazuar në Tabelën 1 shohim se të dhënat që na duhen për vërtetimin e
hipotezës janë:
1.
Devĳimi Standart (Standart Deviation) = 32.92416
2.
Gabimi Standart (Standart Error Mean) = 19.00877
3.
Shkallët e lirisë (df) = 2
4. t = 0.842 ( rezultati i modelit t-test)

4.
Vlera P është probabiliteti që vlerat e t – test ka shkallë lirie = df = 2 e cila
është vlerë shumë më e madhe se vlera t=0.842; vlerë e cila është më e vogël se –
0.842 dhe vlerë më e madhe se 0.842
-0,842 < P < 0,842
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Hapi 3:
1.
Sig. (2-tailed) = 0.489
2.
Në qoftë se do pranojmë vleren maksimale α = 0.05
3.
Rregulli i vërtetimit të hipotezës është:
•
refuzohet Hipoteza zero (Ho) nëse Sig. (2-tailed) < vlere maksimale α
•
pranohet Hipoteza zero (Ho)nëse Sig. (2-tailed) > vlera maksimale α
0.489 > 0.05 => pranohet hipoteza Ho pasi Sig. (2-tailed) > α
Konkluzion: Pranohet Ho: Me një shkall sigurie 95%, kriteri α = 0.05 Marrëveshja e
Stabilizim-Asociimit njihet relativisht nga të tre grupet e të intervistuarve.
Për të qenë sa më të saktë dhe për të testuar besueshmërinë e këtyre përgjigjeve, të
intervistuarit u pyetën nëse MSA-ja ishte nënshkruar apo jo. Përgjigjet ndaj kësaj
pyetje konfirmuan tendencën e mësipërme, gjë që rikonfirmon se niveli i njohurive
në lidhje me MSA-në është më i lartë tek pedagogët dhe punonjësit e bashkisë se sa
tek studentët.
Vetëm 12% e pedagogëve nuk ishin në dĳeni të faktit se MSA është nënshkruar, kurse
për punonjësit e bashkisë dhe studentët respektivisht 16% dhe 25%. Përsa i përket
target-grupit të studentëve, ata shfaqin një nivel relativisht të lartë mos informimi për
nënshkrimin e MSA-së edhe pse ky proces është shoqëruar me një fushatë intensive
mediatike, ndërkohë që u bë një periudhë relativisht e gjatë kohore nga nënshkrimi
i saj.
Ajo që është shqetësuese nga të dhënat e përfituara në lidhje me nivelin e njohurive
mbi MSA-në është fakti se përtej nivelit të ulët të njohurive të studentëve ekziston një
mungesë informacioni edhe tek punonjësit e bashkisë Elbasan, e cila është jo vetëm
më e kualifikuar se sa dy kategoritë e tjera në planin profesional por është edhe
më pranë procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Kjo tregon se tek kjo kategori
MSA-ja dhe procesi i integrimit në përgjithësi është parë si një proces jashtë sferës
së aktivitetit të tyre profesional. Ky është një perceptim jo vetëm i pasaktë por edhe
problematik po të kihen parasysh implikimet e MSA-së për legjislacionin shqiptar
dhe për pasojë në të gjithë aktivitetin e administrates publike.
Antarësimi i Shqipërisë në BE – Kërkimi
Deri tani objekti i studimit ka qenë niveli i njohurive dhe informacionit në lidhje
me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA). Ndonëse deri tani jemi përpjekur të
izolojmë MSA-në si një aspekt të integrimit të Shqipërisë në BE, fakt mbetet, që kjo
marrëveshje nuk mund të kuptohet e shkëputur nga një kuadër më i gjerë i procesit
të integrimit. Për pasojë edhe vlerësimi i nivelit të njohurive të të intervistuarve nuk
mund të kufizohet thjesht tek MSA-ja, por duhet të analizojë informacionin dhe
njohuritë që grupet nën vëzhgim kanë për procesin e integrimit në përgjithësi. Për
të vlerësuar sa më mirë këto njohuri jemi përqendruar si tek njohuritë mbi BE-në si
organizëm, ashtu edhe tek njohuritë mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në BE.
Për secilin prej këtyre aspekteve, gradualisht kalohet nga pyetje të përgjithëshme në
pyetje më specifike mbi BE-në dhe procesin e integrimit.
Këto pyetje kanë një qëllim të dyfishtë. Së pari aty synojnë të vjelin më shumë
informacion në lidhje me cilësinë e njohurive mbi procesin e integrimit në BE. Së dyti
ato shërbejnë edhe si pyetje kontrolli për të vlerësuar besueshmërinë e përgjigjeve
të të intervistuarve për pyetjet që nënkuptojnë përgjigje vetë-raportuese, siç janë
pyetjet e hapura.
Fillimisht të intervistuarit u pyetën në lidhje me njohurinë që ata mendonin se
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kishin mbi procesin e integrimit në BE. Nivelin më të lartë të njohurive e raportoi
administrate lokale (bashkia Elbasan) dhe pedagogët e universiteti “A.Xhuvani”, me
një diferencë shumë të vogël midis tyre vetëm 1%. Shiko Grafikun 2.
Grafiku 2. Sa mendoni se e njihni
j
p
procesin e integrimit
g
të Shqipërisë
qp
në BE?

Formulimi i kësaj pyetje na vjen në ndihmë për të vërtetuar hipotezën e dytë:
Ho: Proçesi i integrimit të Shqipërisë në BE njihet shumë mirë nga të tre grupet e të
intervistuarve
Ha: Proçesi i integrimit të Shqipërisë në BE nuk njihet shumë mirë nga të tre grupet
e të intervistuarve
Të dhënat përpunohen me analizën e variancës (ANOVA), një proçedurë statisikore
që na ndihmon për të kontrolluar vërtetimin e hipotezave.
Duke hedhur të dhënat në programin statistikor SPSS 17.0 marrim tabelen me të
dhënat e mëposhtme:
Paired Diﬀerences

Mean

Std.
Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the Diﬀerence
Loëer

Upper

t

df

Sig.
(2-tailed)

Pair 1

Shume
- Deri_
Diku

-60,33333

5,13160

2,96273

-73,08094

-47,58573

-20,364

2

,002

Pair 2

Pak Aspak

21,66667

6,65833

3,84419

5,12646

38,20687

5,636

2

,030

Tabela 2
t–test = (Mean – 1) / (Std. Deviation/rrenjen katrore N)
t–test1= (-60,33333 – 1)/(5,13160/√3) = -20,364
t–test2= ( 21,66667 – 1)/(6,65833/√3) = 5,636
df = N-1 = 3-1 = 2
Hapi 1:
Hipoteza zero Ho: μ=0 ku μ - numri i të intervistuarve
Hipoteza alternativë Ha: μ≠0
Hapi 2:
Duke u bazuar në Tabela 2 shohim se të dhënat që na duhen për vërtetimin e
hipotezës janë:
1.
Devĳimi Standart (Standart Deviation) = 5.13160
2.
Gabimi Standart (Standart Error Mean) = 2.96273
3.
Shkallet e lirise (df) = 2
4. t = - 20.364 ( rezultati i modelit t-test)
242

4.
Vlera P është probabiliteti që vlerat e t – test ka shkalle lirie = df = 2 e cila
është vlerë shumë më e madhe se vlera t= - 20.364; vlerë e cila është më e madhe se
– 20.364 dhe vlere më e vogel se 20.364
-20,364 < P < 20,364
Hapi 3:
1.
Sig. (2-tailed) = 0.002
2.
Në qoftë se do pranojmë vlerë maksimale α = 0.05
3.
Rregulli i vërtetimit të hipotezës është:
•
refuzohet Hipoteza zero (Ho) nëse Sig. (2-tailed) < vlera maksimale α
•
pranohet Hipoteza zero (Ho) nëse Sig. (2-tailed) > vlera maksimale α
Sig. (2-tailed) < α
0.002 < 0.05 => pranohet hipoteza Ha pasi Sig. (2-tailed) < α
Konkluzion: Pranohet Ha: Me një shkall sigurie 95%, kriteri α = 0.05 të tre grupet
e të intervistuarve nuk kanë njohuri shumë të mira mbi proçesin e integrimit të
Shqipërisë në BE.
Për të identifikuar vendin që zë procesi i integrimit në punën e të intervistuarve si
dhe për të vlerësuar motivimin e tyre dhe të administratës në përgjithësi në lidhje
me këtë proces, të intervistuarve iu drejtua një seri pyetjesh mbi këto çështje. Ata
u pyetën fillimisht për vendin që zënë aktivitetet që kanë të bëjnë me procesin e
integrimit të Shqipërisë në BE në punën e tyre të përditëshme. Pedagogët me 46%,
ishin ata të cilët raportuan nivelin më të lartë të hapësirës që zënë aktivitetet që kanë
të bëjnë me integrimin në punën e tyre të përditëshme.
Grafiku 3. Në punën tuaj të përditshme sa vend zënë aktivitetet që kanë të bëjnë
me procesin
e integrimit
të Shqipërisë
në BE?
p
g
qp

Formulimi i kësaj pyetje na vjen në ndihmë për të vërtetuar hipotezën e tretë:
Ho: Proçesi i integrimit zë një vend të rëndësishëm në punën e përditshme të të
intervistuarve
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Ha: Procesi i integrimit nuk zë një vend të rëndësishëm në punën e përditshme të të
intervistuarve
Të dhënat përpunohen me analizën e variancës (ANOVA), një proçedurë statisikore
që na ndihmon për të kontrolluar vërtetimin e hipotezave.
Duke hedhur të dhënat në programin statistikor SPSS 17.0 marrim tabelen me të
dhënat e mëposhtme:
Test Value = 20

t

Shume
Deri_Diku
Pak
Aspak

Sig.
(2-tailed)

Df

Mean Diﬀerence

95% Confidence Interval of the Diﬀerence
Loëer

Upper

-7,181

2

,019

-12,66667

-20,2558

-5,0775

,786

2

,514

7,33333

-32,8248

47,4914

4,701

2

,042

19,00000

1,6110

36,3890

,957

2

,440

9,66667

-33,8117

53,1450

Tabela 3
t–test = (Mean – 1) / (Std. Deviation/rrenjen katrore N)
Në kolonën e parë jepen qartë vlerat e t – test për të katër rastet
Shkallët e lirisë; df = N-1 = 3-1 = 2
Supozojmë se 20 intervistues pretendojnë se në punën e përditshme zenë shumë
vend aktivitetet që kanë të bëjnë me proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE.
Hapi 1:
Hipoteza zero Ho: μ=20
ku μ - numri i të
intervistuarve
Hipoteza alternative Ha: μ≠20
Hapi 2:
Duke u bazuar në tabelën e mësipërme shohim se të dhënat që na duhen për
vërtetimin e kësaj hipoteze janë:
1.
Shkallet e lirise = df = 2
2.
t = - 7.181 ( rezultati i modelit t-test)
3. α = 0.05

3.
Vlera P eshte probabiliteti qe vlerat e t – test ka shkalle lirie = df = 2 e cila
eshte vlere shume e madhe se vlera t= - 7.181; vlere e cila eshte me e vogel se 7.181
dhe vlere me e madhe se – 7.181.
-7,181 < P < 7,181
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Hapi 3:
1.
Sig. (2-tailed) = 0.019
2.
Në qoftë se do pranojmë vlerën maksimale α = 0.05
3.
Rregulli i vërtetimit të hipotezës është:
•
refuzohet Hipoteza zero (Ho) nese t ≥ α dhe
•
pranohet Hipoteza zero (Ho) nese t < α
-7.181 < 0.05 => refuzohet hipoteza Ho pasi t < α
Konkluzion: Pranohet Ha: Me një shkall sigurie 95%, kriteri α = 0.05 të tre grupet e të
intervistuarve shprehen se në punën e përditshme nuk zenë shumë vend aktivitetet
që kanë të bëjnë me proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE.
Përfundime
Në përgjithësi të intervistuarit kanë njohuri të përgjithshme në lidhje me Marrëveshjen
e Stabilizim-Asociimit (MSA) dhe deri diku në lidhje me proçesin e integrimit të
Shqipërisë në Bashkimin Europian. Në kategorinë më të informuar bëjnë pjesë
pedagogët ndërsa në kategorinë më pak të informuar në lidhje me proçesin e
integrimit bëjnë pjesë studentët.
Shqetësues është fakti se përtej nivelit të ulët të njohurive të studentëve, ekziston një
mungesë informacioni edhe tek administrate lokale (bashkia Elbasan), e cila është
edhe më pranë proçesit të integrimit të Shqipërisë në BE duke qenë pjesë e strukturës
së administratës. Në këtë aspekt duhet vlerësuar në mënyrë kritike fakti se janë
punonjësit e bashkisë që tregojnë nivelin më të ulët të informacionit mbi MSA-në,
pas target-grupit të studentëve.
Këto dy grupe, studentët dhe punonjësit e bashkisë Elbasan, megjithëse kanë njohuri
të përgjithshme mbi MSA-në dhe proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE, nuk janë
të informuar për aspekte të veçanta të tĳ dhe kanë një nivel të ulët ndërgjegjësimi
në lidhje me rolin e tyre në këtë proçes. Kjo tregon se në këto kategori, MSA-ja dhe
procesi i integrimit në përgjithësi, është parë si një proces jashtë sferës së aktivitetit
të tyre.
Në përgjithësi Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit perceptohet thjesht si një akt
administrativ që afron Shqipërinë me BE-në, kurse njohuritë mbi pasojat e kësaj
marrëveshje janë të kufizuara. Në mënyrë të ngjashme edhe proçesi i integrimit
perceptohet si një proçes ngushtësisht administrativo-teknik nën kujdesin e
ekzekutivit, dhe jo si një proces që prek të gjitha sferat e aktivitetit administrativ dhe
ligjor të sektorëve të ndryshëm të shtetit shqiptar.
Kështu, ndonëse shumica dërrmuese e të intervistuarve janë të informuar në lidhje
me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) midis Shqipërisë dhe
Bashkimit Europian, ata kanë pak informacion në lidhje me implikimet konkrete që
kjo marrëveshje ka për Shqipërinë në përgjithësi dhe në sferën e veprimtarisë së tyre
në veçanti. Institucionet që duhet të krĳohen si pasojë e kësaj marrëveshje njihen
pak ose aspak nga të intervistuarit. Gjithashtu, mungon informacioni në lidhje me
proçesin nëpër të cilin do të kalojë MSA-ja. Një pjesë e madhe e të intervistuarve
nuk e kanë të qartë proçesin e ratifikimit të MSA-së nga vendet anëtare të BE-së. Në
një prej tre kategorive të intervistuara, target-grupi i studentëve, me rreth 24% nuk
janë në dĳeni të faktit se Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit për Shqipërinë është
ratifikuar nga të gjitha vendet anëtare të BE-së.
Po kështu të intervistuarit nuk janë të qartë në lidhje me pasojat e menjëherëshme
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të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. Në të treja kategoritë, Marrëveshja e
Stabilizim-Asociimit perceptohet thjesht si një hap drejt heqjes së vizave, uljes së
tarifave doganore apo anëtarësimit të menjëherëshëm në Bashkimin Europian.
Pra, në përgjithësi, ndonëse të intervistuarit janë të informuar rreth nënshkrimit
të MSA-së, ata duket se janë pak të informuar dhe të ndërgjegjshëm për pasojat e
menjëhershme të kësaj marrëveshje, si dhe për mënyrat se si ajo do të ndikojë në
aktivitetin e tyre.
Në të njëjtën mënyrë, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian ndonëse është një
proçes me të cilin të intervistuarit kanë deri diku njohuri, ai perceptohet si një proces
që është jashtë sferës së tyrë të profesionit. Kështu të tre kategoritë e intervistuara,
me rreth 40% raportojnë se në punën e tyre të përditëshme aktivitetet që kanë të
bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, zënë pak ose aspak vend.
Ndonëse nga përqindja e mësipërme ne nuk jemi në gjendje të përcaktojmë realisht
vendin që zë integrimi në punën e përditëshme të të intervistuarve, por mund të
themi se shumica e të intervistuarve nuk e shohin aktivitetin e tyre si pjesë të proçesit
të integrimit.
Fakti se integrimi i Shqipërisë perceptohet si një proçes i jashtëm në raport me
aktivitetin e të intervistuarve, reflektohet edhe në faktin se njohuritë e tyre mbi
institucionet e Bashkimit Europian janë të kufizuara. Kështu, në kategorinë e
Administratës Lokale vetëm 27% e të intervistuarve e dinin që Komisioni Europian
është një institucion i Bashkimit Evuropian. Ndërsa tek target-grupi pedagogë dhe
student kjo përqindje është respektivisht 16% dhe 19%.
Kështu, ndonëse BE-së i vishet një rol mjaft i rëndësishëm nga ana e të intervistuarit
në proçesin e integrimit të Shqipërisë në BE, ky organizëm njihet vetëm në vĳa të
përgjithshme.
Në këtë aspekt është problematik fakti që në të gjitha kategoritë, rëndësia e BE-së në
proçesin a integrimit të Shqipërisë në BE shikohet e barazvlefshme dhe në mjaft raste,
më e rëndësishme sesa rëndësia e faktorëve të brendshëm, si administrata publike.
Ndonëse roli dhe rëndësia e Bashkimit Europian në këtë proçes janë të pamohueshme,
një nivel kaq i lartë theksi mbi BE-në nga ana e administrates lokale dhe targetgrupit pedagogë, student mund të jenë reflektim i një sërë keqperceptimesh. Së pari
ky perceptim duket se është pasojë e pesimizmit të këtyre grupeve në raport me
mundësinë e faktorit shqiptar për të përmbushur standartet europiane që burojnë
nga MSA-ja dhe proçesi i integrimit. Në fakt përgjigjet e të intervistuarve tregojnë që
motivimi i administratës publike në lidhje me këtë proçes, perceptohet të jetë mjaft
i ulët.
Në këtë kuadër BE-ja merr një rëndësi të madhe si një faktor i jashtëm pa ndihmën
dhe vullnetin e të cilit Shqipëria do ta ketë të pamundur të përmbushë detyrat e saj.
Një perceptim i tillë mund të jetë problematik për sa kohë ai e zhvendos fokusin e
proçesit të integrimit nga puna që duhet të kryejë pala shqiptare, tek shpresa për
ndihmë dhe zemërgjerësi nga ana e BE-së, duke ndikuar kështu në mospërmbushjen
e detyrave dhe detyrimeve që lindin nga ky proçes.
Për këtë arsye është e rëndësishme të theksohet roli parësor i palës shqiptare në këtë
proçes. Për të bërë këtë është e nevojshme të theksohen jo thjesht detyrat që duhet
të përmbushë pala shqiptare, por edhe fakti se BE-ja mbetet e hapur për Shqipërinë
për sa kohë ajo përmbush standartet dhe detyrimet gjatë proçesit të integrimit.
Në të kundërt perceptimi se integrimi i Shqipërisë varet më tepër nga faktorët e
jashtëm sesa nga ata të brendshëm, mund të shërbejë fare lehtë si një justifikim që ul
ritmet e administratës në arritjen e standarteve europiane. Në këtë mënyrë jo vetëm
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ngadalësohet procesi i integrimit por prodhohet edhe një profeci vetëpërmbushëse,
ku sa më pak Shqipëria përmbush standartet aq më shumë ajo i largohet BEsë në raport me vendet e tjera duke forcuar idenë se BE-ja nuk është e hapur për
Shqipërinë. Në këtë mënyrë vëmendja largohet gjithnjë e më shumë nga përmbushja
e detyrimeve dhe standarteve drejt faktorëve të tjerë, të jashtëm apo dytësorë.
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