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Hiperaktiviteti

Anxhelina Dashi

Abstrakt

Kohet e fundit degjojme shpesh nga prinderit,edukatoret dhe mesuesit te thone per femĳ et 
qe jane shume te zhurmeshem,ngrene zerin,nuk rrine urte, jane tej mase hiperaktiv.Termi 
hiperaktiv po perdoret per te treguar nje sjellje te papelqyer.Por a duhet qe per cdo sjellje te 
papelqyer qe femĳ a shfaq ta etiketojme si hiperaktiv? Perpara se te japin nje diagnostikim 
mjeket duhet te dine:
• A jane sjellje te tepruara dhe a ndikojne ne ndonje aspekt te jetes se tyre?       
• A  ndodhin me shpesh tek femĳ a juaj krahasuar me femĳ et e tjere?
• A jane sjelljet problem I vazhdueshem ose pergjegjese te ndonje situate?
Nese sjelljet ndodhin ne me shume ambjente apo vetem ne nje mjedis sic eshte :shkolle,shtepi, 
park lojerash?
Nuk rekomandohet diagnostikimi me ADHD nese femĳ a nuk I ka mbushur 4 vjec  pasi ne 
kete moshe eshte e veshtire te  percaktojme se cfare eshte sjellje tipike e moshes dhe cfare e 
crregullimit.
Cfare eshte hiperaktiviteti (ADHD)? A eshte hiperaktiviteti nje semundje?
Hiperaktiviteti  vjen nga anglishtja qe do te thote: att ention defi cit hyperactivity disorder 
(ADHD). Te paret qe kane dhene informacion mbi hiperaktivitetin ka qene Shoqata e 
Psikologeve Amerikane sipas te cileve :hiperaktiviteti nuk eshte nje semundje por  nje 
crregullim mendor qe prek trurin dhe ben qe femĳ a te sillet ndryshe nga te tjeter,te kete 
veshtiresi te reagoje drejt ndaj ngacmimeve te jshtme.
Sjelljet e ketĳ  crregullimi shfaqen qe ne foshnjeri por simptomat jane me te dukshme ne 
moshen parashkollore dhe shkollore pasi ne kete kohe femĳ a fi llon perballet me detyra dhe 
pergjegjesi.Pra eshte e nevojshme qe sjellja e femĳ es te vezhgohet ne mjedise te ndryshme per te 
pare perseritjen dhe reagimet e femĳ es ne mjedise te ndryshme. Nese sjellja perseritet atehere 
kemi te bejme me crregullime te hiperaktivitetit. Hiperaktiviteti nuk duhet te ngaterrohet me 
problemet e degjimit,dembelizmin,crregullimet emocionale apo llastimin. Femĳ et hiperaktiv 
arrĳ ne kulmin e shperqendrimit te tyre ne moshen 7-8 vjecare. Duke fi lluar nga mosha 9-vjec 
dalengadale fi llojne te ndergjegjesohen dhe te terhiqen nga levizjet e teperta. ADHD  eshte me 
I zakonshem tek djemte sesa tek vajzat. Diagnoza do te percaktoje nese ADHD eshte I bute,I 
moderuar apo I ashper.

Faktoret qe ndikojne ne shfaqjen e hiperaktivitetit (ADHD)

Faktoret e hiperaktiviteti mund te jene :gjenetike,jogjenetike dhe mjedisore.
 Faktoret gjenetike:Studimet kane treguar se ADHD eshte gjenetike.Nese femĳ a 

juaj eshte diagnostikuar me crregullim te hiperaktivitetit atehere ka shume 
mundesi qe edhe ju ta keni pavaresisht se nuk jnei diagnostikuar.
 Faktoret jogjenetike kane te bejne me abuzimet e nenes me duhanin,alkolin,drogerat 

e ndryshme, me moshen e vogel te nenes nen 20 vjec si dhe problemet shendetesore 
qe kalon femĳ a gjate foshnjerise.
 Faktoret mjedisore:Sipas Institutit Nacional te Shendetit Mendor ekspozimi I 

foshnjes ndaj tymit te duhanit, alkolit rrit mundesine e shfaqjes se ADHD.Mjedisi 
familjare,social ku femĳ a nderton maredheniet nuk ndikon dretperdrejt ne 
shfaqejen e ADHD por e rendojne situaten e femĳ es.
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Karakteristikat e femĳ es hiperaktiv

Femĳ et hiperaktive kane:
 Mungese te theksuar perqendrimi,vemendje te paket.
 Jane teper te levizshem.
 Jane te padurueshem dhe nervozohen shpejt.
 E kane te veshtire te rrine te presin radhen.
 Vetevleresim I ulet dhe aft esi te pakta sociale.
 Terheqje e shpejte e vemendjes  nga stimujt e jashtem.
 Lene pershtypjen se nuk degjojne.
 E kane te pamundur te qendrojne ulur e te degjojne me qetesi.
 Flasin me ze te larte.
 Gjithmon deshtojne ne plotesimin e detyrave shkollore ne kohe.
 Levizin majtas-djathtas pa asnje qellim.
 Luajne me duart dhe gishtat,kercasin gishtat,hane thonjte,zhgarravisin diku ose 

godasin me ndonje mjet te forte per te krĳ uar zhurme.
 Aft esi te varfra organizative,harrese,nuk kujdesen per sendet e tyre dhe shpesh I 

humbasin ato.
 Mundohen te bejne shume gjera ne te njejten kohe.
 Nje detyre ose veprimtari  te nisur nuk e vazhdojne dot gjate.
 Jane kembengules dhe I mbrojne idete e tyre.
 Shfaqin sjellje te shpeshta negative,shkate rruese ,agresive per te qene ne qender 

te vemendjes.
 Tendence per t’u angazhuar ne aktivitete te rrezikshme.
 Urrejne sekretet,deshirojne te dine gjthecka.
 Veshtire per te pranuar pergjegjesine per veprimet e tyre
 Nuk mesojne nga eksperiencat.
 Injorojne rregullat,nuk luajne ne grup.
 Shfaqin shenja xhelozie per ata qe I konkurojne.
 Jane te ndjeshem dhe te mbyllur ne vetvete.
 Kane deshire te eksplorojne gjera te reja sidomos ne shkencat egzakte,por 

mungesa e perqendrimit dhe paaft esia per tu organizuar I ben at ate mos jene te 
suksesshem.
 Kane nje shkrim te veshtire per tu kuptuar,te crregullt dhe lexohet me veshtiresi.
 Gjate kohes qe femĳ a shkruan eshte I tensionuar dhe ndonjhere qan.

Llojet e hiperaktivitetit ADHD

Egzistojne tri lloje te ADHD:
a-ADHD, ku dominon hiperaktiviteti-impulsiviteti. Diagnostikimi I ketĳ  lloji te ADHD 
ndodh kur  femĳ a shfaq 6 nga 9 simptomat e mundshme.
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    Hiperaktiviteti                                                                                   Impulsiviteti
 Nervoz,perpeliten -Probleme per te pritur radhen.

-Problem te qendrojne ulur kur u kerkohet. -Fut hundet,nderpret te tjeret.

-Vrapojne,ngjiten ne menyre te tepruar. -Shperthyes ne pergjigje

-Luan me zhurme,ka problem te luaje qetesisht

-Gjithmone ne gadishmeri

-Flet ne menyre te tepruar pa ndalim

Femĳ et me kete lloj ADHD kane veshtiresi akademike pasi ngaterrojne perpikmerine 
me shpejtesine,kane problem shoqerore sepse prirja per te nderhyre ne punet e te 
tjereve  shkakton pakenaqesi. Sjellja e tyre hiperaktive,impulsive dhe e zhurmshme  
prish rutinen e klases .Femĳ et   hiperaktive gjithemone  gjenden  perballe problemeve 
te shkaktuara nga vete ata.
b- ADHD,lloji ku dominon mungesa e perqendrimit. Femĳ et me kete lloj ADHD  kane 
nje sjellje me te fshehur dhe te padukshme  si rrjedhoje nuk diagnostikohen dhe  
keqkuptohen. Konsiderohen si dembele dhe te pamotivuar. Femĳ et me kete lloj 
ADHD paraqesin 6 nga 9 simptomat e mundshme.

                                                  Gjashte simptomat

Mungesa e perqendrimit

Duket sikur nuk e ka mendjen

Vemendje e paket ndaj detajeve

Probleme me ruajtje  e vemendjes ne detyrat e merzitshme dhe perseritese.

Vemendje e pamjaftueshme ndaj detajeve dhe punes organizative

Probleme me organizimin e informacionit

Nivel te larte shperqendrimi

Harrese

Humbja e mjeteve te nevojshme per plotesimin e detyrave

Si ka qejf detyrat qe kerkojne nje perpjekje te konsiderueshme mendore
             
c-ADHD lloji I kombinuar. Femĳ et te cilet kane simptoma si  te  llojit hiperaktiv-
impulsive dhe te llojit te mungeses se perqendrimit,konsiderohen si lloj I kombinuar.
Femĳ et me kete lloj  hiperaktiviteti kane veshtiresi ne arritjet akademike dhe 
marredheniet  me moshataret e tyre.

Si ndikon hiperaktiviteti ne jeten shoqerore

Crregullimi I hiperaktivitetit ndikon ne krĳ imin e marredhenieve te femĳ es me 
bashkemoshataret e tĳ  dhe njerezit e tjere.Ndodh shpesh qe shoket dhe shoqet I 
refuzojne per shkak te sjelljeve    agresive apo fj alorit jo  te duhur.Po jo  te gjithe 
femĳ et me ADHD  kane veshtiresi per te krĳ uar marredhenie te mira me te tjeret. 



12 

Simptomat e ADHD mund te ndryshojne gjate viteve por ADHD  eshte nje gjendje 
qe zgjat tere jeten. Megjithate ,kjo nuk do te thote qe femĳ a nuk mund te jete I lumtur 
e I suksesshem.Ka shume metoda dhe strategji efektive te trajtimit te ADHD .Femĳ et 
jane te ndryshem  ndaj jot e gjitha metodat mund te funksionojne.Duhen prova te 
shumta per te pare cfare I pershtatet femĳ es,gjetja e strategjise se duhur ndikon 
pozitivisht tek te gjithe.

Si duhet te ndihmojme femĳ en hiperaktiv

Nga studjuesit amerikane po shtohet gjithmone e me shume terapia me medikamente.
Por ndodh qe rezultatet nuk jane gjithmone te kenaqshme  gjithashtu,medikamentet 
kane efektet e tyre anesore ne shendet si: pagjumesi,te perziera,shtimin e rrahjeve te 
zemres. Persos ketyre kane dhe nje kosto .Perdorimi I medikamenteve eshte shume 
I nevojshem te shoqerohet me mesime te vecanta,trajtim dhe menaxhim te sjelljes ne 
bashkepunim me prinderit,edukatoret,mesuesit sipas udhezimeve te profesionisteve.
• Keshilla ne ndihme te prinderve
- Se pari prindi duhet ta njohi femĳ en dhe te pranoje qe ka nevoje per nje trajtim 

ndryshe,te vecante.        
- Te komunikoje  me shume me   femĳ en,te luaje me te ,te dali.
- Kontakti me sy.shikojeni femĳ en ne sy dhe I thoni cfare duhet te beje hap pas 

hapi.Ne kete menyre do te kuptoni nese u degjon.
- Jepini komanda te qarta dhe te drejteperdrejta    dhe thuajani vetem njehere. 

Psh.’’Mjaft  ke luajtur ne kompjuter.’’
- Fillojeni detyren me femĳ en dhe me pas terhiquni dhe rishfaquni duke I dhene 

udhezime.
- Mos e mbyllni ne dhome per te bera detyrat por mbajni ne vezhgim.
- Shperblejeni per sjellje te mire dhe ndeshkojeni per sjellje te keqe-menjehere  

.Mnejhere sepse femĳ ahiperaktiv e humb shume shpejt lidhjen mes veprimit te 
tyre dhe pasojave te vonuara.

- Inkurajojeni,jepini nje shperblim       konkret per ta mbajtur ne rrugen e duhur.
- Luani me femĳ et,largoni rremujen,femĳ a do rregull pasi ata nuk mund te 

organizohen.
- Kur femĳ a eshte ne gjendje negative mos e denoni,mos e perdorni fj alen denim 

por jepini mundesi  zgjedhjeje   .
- Mesojeni te jete I ndergjegjshem per trupin e tĳ .
- Mbajeni fj alen e dhene perballe femĳ es.         

Teknikat qe mund te perdorin prinderit ne shtepi
-Teknika e qetesimit;me ane te se ciles I mesohet femĳ es si te qetesohet dhe te 
qendroje I qete duke bere  ushtrime frymemarrje .Kjo lloj teknike perdoret ne formen 
e lojes.Duke qene se femĳ a nuk eshte I aft e ti kontrolloje ndjenjat,mund te aplikojme 
muskujt e femĳ es.Kur kontrollin e perqendrojme mbi muskuj ,I tregojme femĳ es se 
mund ti  kontrollojne dhe  qetesojne muskujt.
-Modelimi , me ane te se ciles vete prindi praktikon sjelljen  qe prêt te  kryhet nga 
femĳ a.Femĳ a gjithmone e merr si model sjelljen e prindit dhe mundohet ti praktikĳ e 
ato ne jeten e perditshme.
Perdorni shperblime dhe ndeshkime.Shperblejeni femĳ en kur sillet mire 
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.Shperblimet jane si material dhe shpirterore,gjithashtu femĳ at ndeshkohet por 
jo ndeshkim fi zik pasi kjo nuk sjell efektivitet por perkundrazi rrit shkallen e 
hiperaktivitetit.Flisni me ze te ulet dhe ngadale.
Largoni shperqendrimet. Muzika e larte ,televizioni dhe lojerat kompjuterike 
pengojne femĳ et te perqendrohet ne detyren kryesore. Femĳ a duhet te mesohet ti 
perdori ato me orar dhe I kufi zuar.
Organizimi dhe rregulli ne shtepi.Dhoma e femĳ es duket te jete e rregullt,librat,lodrat 
e femĳ es duhet te  vendosen ne vendin e tyre me emertimet perkatese ne kete menyre 
femĳ a do te mesohet me rregull.
Komunikimi I drejte me femĳ en. Demostroni detyra duke perdorur veprimin e 
shoqeruar nga shpjegime te qarta,te shkurtra ,te qeta. Perseriteni demostrimin derisa 
femĳ a te mesohet.
Jepini femĳ es pergjegjesi.Jepini femĳ es detyra  brenda kapacitetit te tĳ   dhe merni 
ne considerate gjithmone perpjekjet qe ben femĳ a per ta zgjidhur  ate.

• Cfare duhet te beje mesuesi per te permiresuar sjelljen e femĳ es me hiperaktivitet.    
- Te perpiqet te kuptoje sjelljen e nxenesit
- Te njohe gjendjen shendetesore te  nxenesit
- Te perfshĳ e aktivisht prindin ne punen  me nxenesit
- Te zbuloje pikat e fort ate femĳ es.
- Uleni femĳ en ne bankat e para,afer vetes per ta pasur ne vezhgim,per te krĳ uar 

kontaktin me sy.
- Vendose me nje nxenes te mire
- Menjanojeni nga stimujt qe I terheqin vemendjen
- Jepini detyra te shkurtra,kerkesa te thjeshta
- Perdorni fi gura me mjete pamore
- Injoroni bute sjelljet e papranueshme.
- Theksojani sjelljen e mire
- Angazhojneni ne pune te thjeshta si :mbledhja e fl etoreve
- Verjani ne dukje perparimet
- Shmangni etiketimet
- Nxiteni sa me shume
- Bejani oren intresante
- Mos e ndeshkoni per shkrimin e keq
- Kujdes me fj alorin,durim
Duhet te kemi parasysh se keta femĳ e kane talent por sjelljet e tyre jo  te mira I  
mjegullojne talentet e vecanta ndaj duhet pasur shume durim.

Sygjerime mbi menaxhimin e sjelljeve problematike ne klase

• Identifi ko sjelljen problematike
• Merr  informacion per te kuptuar funksionin qe ka sjellja per nxenesin.
• Pershkruaj me saktesi sjelljen
• Identifi ko pasojat,cfare ndodhi pas sjelljes ne konteksin ku sjellja u shfaq
• Mat frekuencen dhe intesitetin e sjelljes
• Identifi ko nje sjellje alternative te pranueshme e cila mund te zevendesoje te 

njejtin funksion
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• Planifi ko dhe kujdesu per udhezimet qe nevojiten per mesimin e sjelljes alternative
• Perforco ne menyre te suksesshme perdorimin e sjelljes alternative

Pershtatja e mjedisit

-Hiqni  te gjithe stimujt shperqendrues qe provokojne 
ankth,stres.
-Ndryshoni karakteristikat e mjedisit qe shkaktojne ngarkese 
sensorale per nxenesin.
-Organizojeni klasen per te permiresuar strukturen dhe per te 
minimizuar mundesite  e shfaqjes se sjelljes negative.
-Parashikoni  nje vend  per nxenesin I cili ta perdori per t’u 
qetesuar.

 
 Strategji per ndryshimin e sjelljes

Programo nderhyrje pozitive

-Perdorni qasje didaktike proactive.                                     –
Krijoni mundesine per t’u terhequr dhe qetesuar gjate dites.                                                                                             
–Perdorni perforcues per te forcuar sjelljen e pershtatshme.
-Mesojini nxenesit sjellje te cilat permbushin pritshmerite.                                                                        

Nderhyrje reaktive ose te bazuara 
ne pasoja

-Drejtohuni nxenesit duke I komunikuar sjelljen e deshiruar.                                                                          
–Hiqni ose evitoni cdo gje qe perforcon sjelljen e padeshiruar.                                                                             
–Injoroni sjelljen e cila demton atmosferen e klases –Siguro 
perforcues                                                           -Formo sjelljen 
duke e perforcuar hap pas hapi.        –Planifi koni menaxhimin e 
krizave,nese eshte e nevojshme.    

Referenca

Psikologji edukimi,Tirane 2011. Anita woolfolk
Manuali nga WORLD  VISION  dhe MEDPAK. Jam mes  jush I ngjashem,I ndryshem,I 
barabarte.
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Procedural and judiciary aspects relating to criminal responsibility of legal 
persons

Rabiana Llanaj
European University of Tirana

Abstract

Procedural form means rules set out by law that provide the conditions for carrying out 
procedural actions, their connection and their order. Its observance ensures the implementation 
of legality in the activity of subjects of criminal proceedings and discovery of the truth. 
Otherwise, disregarding this rule has very serious and damaging consequences for criminal 
proceedings1. So, as seen, the procedural side is a very important element during a criminal 
investigation. Adhering to these rules is a guarantee for the investigation and for revealing 
the truth. 
Even in cases where we have defendants, compliance for this procedural part or procedural 
rules, must be rigorously applied to the validity of the process and not to damage it in the 
discovery of the truth. The Law on Criminal Responsibility of Legal Persons has tried to 
fi nd a solution to procedural problems. From the second article of the law where the law 
enforcement area is given, the defi nition is granted that the provisions of this law will be 
applied to the extent possible and are not provided otherwise in the penal code and criminal 
procedure code. 
So we have the opportunity to apply provisions of the Criminal Procedure Code in addition 
to provisions of the law in the course of proceedings. Law on Criminal Responsibility of 
Legal Persons, stipulates that, criminal law rules applied to a natural person are applied to 
the legal person as well, a fair and coherent conclusion, since our legislator has foreseen the 
criminal liability of legal persons as personal liability, hence the application of provisions for 
a natural person during a criminal trial does not constitute any violation or exclusion from 
the general rule. Article 25 of the Law states that "To the extent possible, the criminal law 
provisions applicable to the person under investigation and the defendant shall be applied 
to the legal person responsible for committ ing the off ense"2. This determination or defi nition 
in my opinion, also based on personal criminal responsibility, is fair and has provided a very 
good solution. Referring to this article as well as article 2 where the scope of applying this law 
is defi ned, we can say that the competent court for review of criminal off enses of legal persons 
is the court of fi rst instance. 

Key words: Criminal Responsibility, Criminal law, Criminal off enses, Legal Persons, Personal 
liability.

1. Criminal Proceedings and Legal Persons

Article 12 of the Criminal Procedure Code states that criminal justice is provided 
"the Court of First Instance, the Court of Appeal and the High Court"3. Given that 
Article 25 is also a kind of referral provision, it can be said that pursuant to Article 25 
of the Law on determining the competent court, Article 12 of the Code of Criminal 
Procedure should be referred to. Regarding the composition and other elements of 
the court, it will be decided case by case depending on the type of off ense committ ed 
1  H.Islami, A.Hoxha, and I.Panda.(2007). Criminal Procedure . Tirana, pg. 7.
2  Law on Criminal Responsibility of Legal Persons, No. 9754 dated 14.06.2007, Article 25 
3  Criminal Procedure Code art. 12 
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by the responsible legal person. While in contrast to our law, Kosovo legislation has 
given a diff erent solution to the problem of procedure. 
Given that we have foreseen the principle of independence in punishments both for 
legal and natural persons, according to the legislation the procedure should also be 
unique and divided4. While for the determination of the competent territorial court 
the legislation of Kosovo has provided to determine the location where the criminal 
off ense was committ ed or when it is not known where the headquarters or branch of 
the legal person is located. I think this is a solution to avoid any kind of problems that 
may arise during trial and that is why it has anticipated this, while our legislation 
refers to the provisions of the Criminal Code to determine territorial jurisdiction. 
Article 26 of the law defi nes who can be a representative of a legal person "A legal 
entity that is prosecuted is represented by the body of a legal person or its lawyer". 
Since the legal person is called in the capacity of the defendant, he has the status of 
a natural person as defendant, meaning the guarantees he should have must also be 
the same as those of the natural person. The provision in question, pursuant to one 
of the fundamental guarantees of a criminal trial that is the defense of the defendant, 
has come up with a solution by providing that the legal person may be protected 
or represented by the body of the legal person, which may be the administrator or 
any other body or a lawyer appointed by him, so with this solution given by the 
lawmaker I think it is very fair in respecting the right to be protected. 
But the law goes further, where it provides a 10 day deadline for appointing the 
defense counsel and if not determined by the legal person within 10 days then the 
court may appoint one. So this is a kind of additional guarantee granted to legal 
persons. While paragraph 3 of Article 26 provides for cases who can not be a 
representative of a legal person. "Representative of a legal person can not be a person 
who is summoned as a witness or is prosecuted for the same criminal off ense". This 
was done to avoid any possible confl ict of interest that arises if the representative of 
a legal person has the quality of the defendant, where to save himself can be done at 
the expense of a legal person. 
Even in Kosovo's legislation, such a solution was ruled out by excluding this category 
of representatives. While unlike us the Italian legislation permits this representation. 
It is justifi ed by the fact that any other representation is permissible since it does not 
constitute a judicial interference in the life of legal persons. But I think this is due to 
the quality of law and its nature, which has more of an administrative nature than 
criminal. Article 27 refers to the merger of proceedings "For the criminal off ense 
committ ed by a legal person and its organs or representatives, the procedural rules 
of the merger of related proceedings are applied". 
As is known cases of merger of related proceedings are expressly defi ned by the 
lawmaker, Article 79 of the Code of Criminal Procedure foresees these cases. These 
cases are clearly provided in the Criminal Procedure Code and there is no need 
to dwell on them5. Another problem that arises is when there are two competent 
courts from the merger of proceedings, one court of fi rst instance, the other being 
the serious crimes court, then according to the legislation, the competent court will 
be the serious crimes court6. In other and most recent provisions of Law on Criminal 
Responsibility of Legal Persons, provision or article 29 defi nes the elements of a court 
4  Law no. 04 / l-030 on the Responsibility of Legal Persons for Criminal Off enses (Kosovo) Article 
18 , For the criminal off ense of the legal person and the responsible person, a unique procedure is 
established and implemented and a judgment is issued.
5  Criminal Procedure Code article 79. 
6  H.Islami, A.Hoxha, and I.Panda.(2007). Criminal Procedure . Tirana, pg 191.
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verdict as well as article 30 expressing the judicial status of a legal person responsible 
for the criminal off ense committ ed. Article 29 has foreseen elements of a verdict, 
because of the quality that it has as a legal person, and the verdict must have some 
additional quality as the seat, the form of the company, the registration number. As 
for Article 30, we should refer to the provisions of the Criminal Procedure Code.

2. Albanian and Italian jurisprudence for criminal off enses of legal persons
Since it is a new fi eld, and the law is a law passed in 2007, we have a jurisprudence or 
practice by the Albanian courts mainly in recent years. Regarding criminal liability, 
I found a 2013 verdict where a legal person is charged with a criminal off ense 
concerning copyright infringement, a criminal off ense provided for in Article 149 of 
the Criminal Code. 
Court of Tirana Judicial District with criminal verdict no.881, dated 01.06.2012 has 
decided7: Finding the accused, citizen X, not guilty of charges regarding criminal 
off ense of copyright infringement, provided by Article 149 of the Criminal Code. 
Finding the accused, citizen X llc, not guilty of charges regarding criminal off ense 
of copyright infringement, provided by Article 149 of the Criminal Code. The 
defendant X charged on 28.04.2011 has fi led a criminal charge with the Tirana 
District Court against the legal entity "X" with administrator X, with the object of: 
committ ing a criminal off ense of "copyright infringement", foreseen from Article 149 
of the Criminal Code. 
The Tirana District Court, with decision no.881, dated 01.06.2012, decided: 
Finding the accused, citizen X, not guilty for copywright infringement provided by 
Article 149 of the Criminal Code.
Finding the accused, citizen X llc, not guilty for copywright infringement provided 
by Article 149 of the Criminal Code.
The Tirana Court of Appeals fi nds that, by virtue of the act of amnesty, within the 
meaning of Article 71 of the Criminal Code, the competent body excludes from 
criminal prosecution the persons charged with the off enses established by the law 
itself. By Law No. 107, dated 08.11.2012, published in the Offi  cial Gazett e No. 148 of 
2012, in Article 5 it has provided that: The criminal proceeding can not commence 
and if it has begun it must cease for criminal off enses committ ed by September 
30, 2012, for which the Criminal Code provides for a sentence of up to 2 years of 
imprisonment or any kind of lighter punishment. According to the competences 
given by the Criminal Procedure Code and depending on the stage or degree of 
criminal procedure, the prosecutor and the court decide not to initiate the criminal 
case or to terminate the criminal case for criminal off enses that are amnestied. 
Legal Person "X" llc, with Administrator X, is charged with the fact that in April 
2011 he committ ed the criminal off ense of "Copywright Infringement", provided 
by Article 149 of the Criminal Code. This off ense is provided by material law as a 
criminal off ense, which is punishable by a fi ne or up to two years of imprisonment. 
The Tirana Court of Appeals fi nds that legal entity "X" with administrator X, the 
criminal off ense for which he is accused, was committ ed before September 30, 2012 
and consequently benefi ts from the provisions of Article 5 of Law No. 107, dated 
08.11.2012. Therefore, the Criminal College of the Appellate Court pursuant to Article 
5/1 and 2 of Law no.107, dated 08.11.2012 "On Amnesty"8 and article 428/1, lett er 
"c" of the Code of Criminal Procedure, decision No. 818, dated 01.06.2012, of Tirana 
district court should become null and the case should be terminated. We are dealing 
7  Court of Tirana Judicial District with criminal verdict no.881, dated 01.06.2012.
8  Article 5/1 and 2 of Law no.107, dated 08.11.2012 "On Amnesty".
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with a criminal off ense committ ed by a legal person, its administrator, and which 
was done in the name and benefi t of a legal person. According to the circumstances 
of this case, it is clear that this criminal off ense, which constitutes criminal off ense, 
was committ ed by the administrator of X llc in favor of the company. Referring to 
Law on Criminal Responsibility of Legal Persons, namely Article 3 "The legal person 
has responsibility for criminal off enses committ ed:
a) in his name or in his favor, by his or her bodies and representatives;
b) in his name or in his favor, by a person who is under the authority of the person 
he represents,
directs and administers the legal person;
c) in his name or in his favor, due to lack of control or supervision by the person who 
manages, represents and administers the legal person ". 
Conditions for invoking accountability on X company and its administrators exist 
under the law on criminal responsibility. The necessary criteria are fulfi lled for the 
off ense to be committ ed on behalf of or for the benefi t of a legal person, and under these 
circumstances we are before these conditions. And that the criminal off ense has been 
committ ed by the bodies and its representatives, and this criterion is supplemented 
because the administrator is part of the society, being its most important body where 
in all his actions represents society. So I think if the law on amnesty of those criminal 
off enses punished for up to two years would not have come out I think the legal 
person and his administrator would have been convicted. But the law on approved 
amnesty has determined the legal person and administrator to not be punished for 
the criminal off ense committ ed, despite the fulfi llment of all conditions provided by 
law on criminal liability of legal persons. 
The Tirana District Court, by its decision nr. 1796, 09.12.20119 has decided: Finding 
the defendant x not guilty for committ ing criminal off ense of "Tax Evasion", provided 
by Article 181 of the Criminal Code. The Prosecution Offi  ce has requested the Court 
to adjudicate Defendant X, accused of having committ ed the criminal off ense of "Tax 
Evasion" provided by Article 181 of the Criminal Code. In adjudicating this case at 
First Instance, at the request of defendant x and the approval of the prosecution 
body, the Tirana District Court has decided a shortened trial, in conformity with 
articles 403 and following of the Criminal Procedure Code. The shortened trial is not 
the subject of a trial at the Tirana Court of Appeal since it is not the object of appeal 
to the prosecution body or to the defendant; but the Tirana Court of Appeal fi nds 
that the type of trial pursued in the fi rst instance, is important in terms of its position 
on the parties' appeal, provided by Article 406/3 of the Code of Criminal Procedure10. 
Although the prosecutor's consensus regarding the defendant's request for shortened 
trial is not a necessary condition, the Tirana Court of Appeal, fi nding that the accused 
body has given this consensus, deems both the defendant x and the body of the 
Prosecutor's Offi  ce have the same att itude on the fi les of the Prosecution's fi le, and 
have no claims, respectively, regarding the invalidity of the acts, be they absolute or 
relative. The Tirana District Court has estimated that the issue can be resolved in the 
state of the acts of the prosecutor's fi le and the same conviction has been fi led by the 
parties, despite the fi nal conclusions reached regarding defendant x's guilt. Under 
these conditions, the Tirana Court of Appeals considers the prosecutor's fi le as a 
court fi le and as a basis for making the fi nal decision. From the acts of the prosecutor's 
fi le, it turns out that company "x" shpk, registered at the taxation branch with NIPT 
9  The Tirana District Court, by its decision nr. 1796, 09.12.2011.
10  Article 406/3 of the Code of Criminal Procedure.
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x with sole administrator and partner, defendant x, has engaged in lawful commercial 
activity in Albania. Aft er the audit carried out by the tax authorities, the above subject 
"x." llc resulted in unpaid liabilities in the amount of 2.304.957 ALL. Regarding this 
fact, the Regional Directorate of Taxation of Tirana has sent to subject "x" llc 
notifi cation notice no. 30458 protocol of date. 19.06.2009. Taxpayer "x" llc, upon 
receipt of notice of outstanding liabilities, submitt ed to this Directorate, in October 
2008, a request for agreement regarding the payment of installments of the accrued 
liabilities and submitt ed by the Regional Taxes Directorate in Tirana. By lett er no. 
31756 and dt. 31.10.2008, has resulted in the draft ing and signing of the agreement 
for paying installments of obligations, with the requesting subject, in this case 
company "x" llc. The representative of company "x" llc, defendant x, in the capacity 
of partner and administrator, has been informed about the established obligations 
and respective fi ne imposed by tax authorities. Despite this fact and despite the 
existence of solvency, the Tirana Prosecutor's Offi  ce claims that defendant X has not 
fulfi lled his obligations. Consequently, the Prosecution has estimated that, in this 
way, Defendant X has conducted the criminal off ense of "Tax Evasion" provided by 
in Article 181 of the Criminal Code. Defendant x, in the capacity of partner and 
administrator of company "x" llc, has directly participated in the audit carried out on 
this subject and was informed about its results. Defendant x has been informed 
through notice no. 30458 prot and dt. 19.06.2009, regarding the tax liability of 
2.304.957 ALL, ascertained during inspection and respective fi nes imposed. 
Regarding the solvency of company "x" llc, from the material administered in the 
criminal case it results that the taxpayer, according to lett er no. 43295 / prot and dt. 
13.07.2010, does not result to have terminated the activity nor has he fi led a request 
for its closure. According to the dispatch with the subject "Returns accompanying 
response" from the General Directorate of Customs, no. 10016 prot of 26.07.2010, it 
results that subject "x" llc has carried out a series of import-exports, which date up 
until 07.03.2009. According to the same document, 95 import-export declarations 
have been compiled, the corresponding value of which proves the solvency of the 
entity as well as the practical possibility of the respective payment at the moment of 
notice of the obligation. The solvency of subject "x" llc is also proven by the sales tax 
invoice signed by the administrator, defendant x, in the seller's capacity, for a quantity 
in favor of the buyer-fi rm "x" with x. The VAT invoice in question, which is 
administered in the criminal case, holds serial number 35956050 dated 10.03.2009, 
and was conveyed along with the predicate material. Regarding this tax sales invoice, 
the record kept between the collection inspector, x citizen and the approved 
accountant x, confi rms the fact that it was liquidated by the buyer on the 11.03.2009, 
near "x" Branch Durrës. Dispatch with the object "Returns Response", followed by 
the Regional Tax Directorate Durrës with no. 29996/1 and dt. 09.11.2010, confi rms 
that the tax invoice no. 35956050 and dt. 10.03.2009, which refl ects the sale performed 
by subject "x" llc, equipped with NIPT x, with defendant x, in favor of "x" company, 
equipped with x is refl ected in the Purchase Book of the buying subject. The latt er 
has liquidated the bill in question, by depositing in the open account at the "x" branch 
Durrës in March 2009. Just from this sale alone the administrator of "x" llc, defendant 
x, had at his disposal a cash liquidity of 4.802.940 lekë, while the obligation incurred 
and requested by the tax authorities was less than half , namely 2,304,957 ALL. The 
indictment body alleges that, under the terms when defendant x, has been informed 
of the tax liabilities ascertained and of the administrative measure (fi ne) imposed on 
him, and despite that fact, despite the existence of solvency, the administrator of 



20 

company "X" llc, has not realized the obligation repayment. Consequently, the 
Prosecution has estimated that, in this way, Defendant X has committ ed the criminal 
off ense of "Tax Evasion" provided by Article 181 of the Criminal Code. Defendant X, 
through his defense counsel, acknowledged that he did not pay the tax liability but, 
this fact does not constitute a criminal off ense because defendant X acted by ignorance 
and not intentionally. He has always had good relations with the tax administration 
and this fact is confi rmed by the statement to tax authorities of the fi nancial operation 
he conducted with company "x". Defendant X felt that he was subject to law no. 10 
418, dated 21.04.2011 "On the legalization of capital and remission of part of tax and 
customs debt"11 and Instruction No. 12, dated 18.05.2011 of the Council of Ministers 
on implementation of this law. The prosecutor's fi le consists of a decision by Tirana 
District Court, no. 6317, nr. 6317/2 of 23.08.1993 and dt. 14.04.2005; commercial 
activity license as a legal person; dispatch fi led towards Regional Tax Directorate of 
Tirana, dated 31.03.2009; draft  motion act agreement dt. 17.10.2008; dispatch on 
payment of social and health insurance obligations dt. 15.10.2008; an agreement with 
Tirana Regional Tax Directorate for payment of installments on 31.10.2008 with no. 
31756 prot; tax invoice Sale no. 3596050 series and dt. 10.03.2009; lett er return 
response from NRC no. 8087/1 prot and dt. 23.07.2010; fi nancial statements, which 
include balance sheet of 2008, blocking orders, notice for sett lement of the agreement, 
payment order, return no. 31756/3 prot, tax invoice for sale, ascertainment law no. 
0002957, blocking of bank accounts, reply from second tier banks, notice of tax 
liability, notice and request for payment, notifi cation of mortgage lien placement, 
notifi cation on the imposition of the security burden, information from the GTT, fi nal 
announcement before seizure, seizure order, notice from the regional immovable 
property registration offi  ce, 02.10.2009, visit fi le for taxpayers, recordings of October 
23, 2009, cash transaction from "x" on 11.03.2009, notice from the NRC on 29.10.2009, 
reply return on 06.01.2010; return no. 931/1 prot and dt. 25.11.2010 from "x", Durrës 
Branch; information from the Tirana Regional Directorate of Taxation no. 67931/2 
prot; return response from the Durrës Regional Tax Directorate no. 29996/1 prot and 
dt. 09.11.2010, ascertainment act no. 0067082 on 25.10.2010, ascertainment act no. 
0067081 on 25.10.2010, employee overview, purchase book "x"; return reply from 
"Posta" JSC, Tirana branch, with procurement no. 2008/4 prot dt.25.10.2010; return 
reply with no. 10016/2 prot and dt. 26.07.2010 by the General Directorate of Customs; 
return reply with no. 43295 prot and dt. 23.07.2010 from the Regional Tax Directorate 
of Tirana; return reply from second-tier banks; return reply from the Directorate of 
Tax Appeal with no. 17349/1 prot and dt. 27.09.2010; return reply with no. 47515/1 
prot and dt. 03.08.2010 from the Regional Tax Directorate of Tirana; dispatch 
documentation no. 10016/4 prot and dt. 24.08.2010 from the Directorate of 
Investigation at the General Directorate of Customs; return reply with no. 8087/1 
prot and dt. 23.07.2010 by NRC; Tirana District Court verdict regarding the history 
of subject "x" llc; the entirety of criminal proceeding acts no. 3331 of 2010. To fi nd the 
subject guilty of the off ense "Tax Evasion", provided by Article 181 of the Criminal 
Code12, it's needed at the same time: The taxpayer, to whom the obligation to pay 
taxes has been incurred, in this case is legal person "x" llc. This company has exercised 
a lawful commercial activity and this fact constitutes the cause of tax liability being 
incurred. Defendant x is the sole partner and administrator of this company. Legal 

11  Law no. 10 418, dated 21.04.2011 "On the legalization of capital and remission of part of tax and 
customs debt".
12  Article 181 of the Criminal Code.
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person, company "x" llc, is subject to criminal law, according to Law no. 9754, dated 
14.06.2007, "On Criminal Responsibility of Legal Persons"13, which defi nes the rules 
on liability, criminal proceedings and types of punitive measures pertaining to legal 
persons for committ ing a criminal off ense. Paying taxes is an obligation that a person 
derives from the law and by-laws. Collection of taxes by the state administration 
constitutes one of the essential challenges of the state's own existence. Considering 
the legal entity subject to the off ense related to taxation, the legislator has expressed 
his will to increase the effi  ciency of revenue collection by extending the range of 
sanctions against individuals who avoid paying taxes. Criminal off enses relating to 
taxes, as provided for in articles 180 and following of the Criminal Code, constitute 
the main group of criminal off enses to which a legal person is subject. By providing 
criminal sanctions for legal entities that do not pay taxes under the provisions of 
Article 181 of the Criminal Code, the legislator not only has not guaranteed to 
representatives of legal persons a possibility of non-suspension due to non-payment, 
but rather increased the pressure to realize the ultimate goal: collection of taxes in 
accordance to the legal regulation in force. The criminal liability of a legal person and 
that of its representative are clearly separated from each other without excluding one 
another. The criminal liability of a legal person does not exclude his representative 
from criminal liability. For the natural structure and the form in which it operates, 
the legal entity, as a subject of criminal law, forms the subjective side in committ ing 
the off ense, according to the will of its leader. Due to this structure, the legal entity 
doesn't have his own original subjective side, but creates the subjective side of his 
representative or body. From a subjective point of view, the criminal off ense defendant 
x has been charged with can only be carried out by direct intent. In order to prove a 
criminal off ense, by a legal person, the off ense in question must be proven by its 
bodies or executives. The criminal liability of a legal person does not constitute an 
alibi or a possibility of dismissal of the criminal responsibility of the body or its 
director; on the contrary, the criminal liability of the legal person is added to the 
criminal responsibility of the body or its director, which are provided for 
independently, punishable by substantive criminal law. The object of the criminal 
off ense for which defendant x is accused are the legal relations established to ensure 
the fi scal system from the non-payment of taxes, specifi cally guaranteed by 
substantive criminal law. The subject of this crime may be the legal person, the 
natural person and the offi  cial person of ventures who are liable to pay taxes. The 
Tirana Court of Appeals considers that in the concrete case: there is a tax liability 
determined under the legal and sub-legal provisions; administrative procedures for 
the assessment and collection of tax liabilities under the Law no. 8560, dated 
22.12.1999, "On Tax Procedures in the Republic of Albania"14; the taxpayer objectively 
has the opportunity to pay the tax liability determined by the tax authority; 
administrative measures against the taxpayer are taken by the tax authority. In this 
sense, the circumstances set out in Article 181 of the Criminal Code result proven. 
The Tirana Court of Appeals can not pronounce on the criminal liability of the legal 
person the company "x" llc, since no prosecution has been fi led against this subject 
and his / her judgment has not been requested but the defendant has committ ed the 
criminal off ense for which accused. He, the sole partner and administrator of 
taxpayer company "x" llc, deliberately did not pay taxes set by fi scal authorities, 
although he was actually able to do so and previous administrative measures had 
13  Law no. 9754, dated 14.06.2007, "On Criminal Responsibility of Legal Persons".
14  Law no. 8560, dated 22.12.1999, "On Tax Procedures in the Republic of Albania".
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been taken for this purpose. His claim that he acted negligently and not intentionally 
and that he has had good relations with the tax administration does not exclude him 
from criminal liability15.
1. Regarding the consumption or not of the off ense. Based on the circumstances 
of this case and company x llc solvency, and the non-payment of liabilities to the 
tax administration, which constitutes a legal obligation, I think that we have the 
consumption of a criminal off ense, "Tax Evasion" Article 181 of the Criminal Code16, 
as it was proved that all administrative procedures were followed in order to proceed 
to criminal proceedings. 
2. Regarding the application of Law no. 9754, dated 14.06.2007, "On the Criminal 
Responsibility of Legal Persons: The Law on Criminal Liability of Legal Persons is 
a substantive criminal law," lex specialis "and only deals with the criminal liability 
of legal persons. According to article 2 and in continuation of this law, subjects of 
this law are all legal entities, private and public. In the present case, we are before a 
private legal person who is charged with committ ing a criminal off ense and as such 
is subject to the implementation of this law. So where the law is applied to all private 
legal persons, which is also Company x charged for this criminal off ense, ie for the 
punishment of this legal person, this law will be applied as a lex specialis dealing 
solely with the criminal liability of legal persons, in this case commercial companies.  
3. Regarding the Prosecutor's Claims: Requiring the Punishment of Administrator x 
as a Defendant Excluding the Company, where the court has approved I am against: 
Firstly, we have a wrong implementation or interpretation of material law, Law no. 
9754, dated 14.06.2007, "On criminal liability of legal persons17, by the prosecutor and 
the court. The prosecutor can not share the criminal responsibility of the company's 
representative, in this case the administrator, from that of the company, and as such 
should have sought as punishment for the criminal off ense the company as well. 
This request should have been based on article 3 of the material law on the criminal 
liability of legal persons where it states: The legal person has responsibility for the 
criminal off enses committ ed:
a) in his name or in his favor, by his or her bodies and representatives;
b) in his name or in his favor, by a person who is under the authority of the person 
he represents,
directs and administers the legal person;
c) in his name or in his favor, due to lack of control or supervision by the personwho 
manages, represents and administers the legal person. 
Based on the circumstances of the concrete case, we will be before defi ned criteria 
by this as lex specialis, and as such should charge him with criminal responsibility. 
Because the off ense is committ ed in the company's name, because the company's 
expropriations are those that have not been paid off , failure to discharge these 
obligations has benefi ted the company economically, and the fullfi llment of 
criterion that was performed by the organs or representatives of the company, the 
administrator is in the rank of these. Therefore, I think that the company should have 
been charged as a criminal responsibility independent of that of the administrator 
as a defendant. We have a major punitive measure given by the court that is a fi ne, 
which seems to be the most appropriate measure in the concrete case and is a fair 
decision. As for other procedural guarantees, I agree with the court decision stating 
15  Republic of Albania Tirana Court of Appeal: Verdict no. 571. Basic Register No.1110. on 
07.11.2012.
16  Article 181 of the Criminal Code.
17  Law no. 9754, dated 14.06.2007, On criminal liability of legal persons.
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that it has accepted a shortened trial. This decision is based on Article 25 of material 
law on criminal liability of legal persons. 
An important verdict in Italy that has been given recently is that of the Court of Appeal 
of Milan, verdict no. 1824 dated 18.06.201218. The verdict regards organizational 
models that must be adapted by companies in order to avoid committ ing criminal 
off enses as well as be safe if they have committ ed a criminal off ense but have adapted 
theseorganizational models. Corporation X in Italy is accused of, concealment of 
fi nancial records, stock market disorder. Aft er the completion of the investigation 
phase by prosecutors, we conclude that we are dealing with actions performed by 
persons who, according to Decree No. 231 of 08.06.2001, have management roles, 
directors or controllers in the company and as such the company should be on trial. 
Article 6 of Decree No.231 of 08.06.2001 provides for organizational models and 
measures to be taken by a company for the adaptation of these models and if it 
is established that such measures have been taken, the company shall be declared 
innocent. At the trial's conclusion, it was determined by the court that "an 
organizational model will not be considered ineff ective for the fact that the criminal 
off enses were committ ed by the legal person's leadership, of course, with the practical 
application of the standard contained in art 6 of the decree n.231 dt 08.06.2001. So 
according to the court even when a criminal off ense has been committ ed by the 
management of a legal person, who may be the administrators or other bodies, it 
will not be said that a good organizational model has not been taken. 
In the present case, the organizational model is very good and this has been proved 
by the company which has the burden of proof according to the decree on the 
administrative liability of Italian legal persons. At the trial's conclusion, interpreted 
in the spirit of the law article 6 of the decree, the court states: that company x is not 
guilty of the criminal off enses committ ed by its administrators, having succeeded 
in adopting good organizational models, but that these models were evaded by the 
administrators.19

I am of the opinion that the decision given by the court is fair and in accordance with 
the law on administrative liability of Italian legal persons. Firstly, according to this 
law, we have a division or prediction of the principle of independence of the criminal 
liability of a legal person to a natural person, as provided for in Article 8 of the 
law. Secondly, based on Article 6 of the law, companies should adopt organizational 
models in order to avoid committ ing off enses by the subjects that direct, manage 
or control the compnay. And if they can prove that they have adopted a good 
organizational model, they avoid criminal responsibility, regardless if the natural 
people that direct them commit a criminal off ense. 

Conclusions

 Criminal responsibility of legal entities in albania is long overdue in being 
applied. Since we came from a communist system where this responsibility 
was not known, and there were many defects in its development. The repeal 
of the provision in the penal code and lack of material law for some time for 
this kind of responsibility has brought many problems to the Albanian justice 
system. Later on with the reintroduction of the provision on punishment and 

18  Court of Appeal of Milan, verdict no. 1824 dated 18.06.2012.
19   Court of Appeal of Milan, Sec. 2 Pen., June 18, 2012 n. 1824 - Adjudication and adequacy of the 
organization, management and control model adopted.
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criminal liability we can say that there has been litt le change in the situation 
regarding the criminal liability of legal persons and their punishment.
 The 2007 Law on Criminal Responsibility of Legal Persons can be said to 

constitute an achievement for the fi ght against criminal off enses committ ed 
by legal entities. As a new law I think there have been some problems with 
regard to the scope of application, the subjects to which it applies. I think 
it should be clearer in terms of these problems to avoid abuses that can be 
made during its interpretation in practice. By clearly defi ning the subjects to 
whom this law will apply, who are the subjects to be excluded, and who are 
the natural persons responsible for the subjects being excluded.  
 Regarding the other provisions of the law, I think that the lawmaker has 

provided a good solution by foreseeing criminal liability when one of the 
conditions or criteria is met in their name or benefi t. I think this is done to 
avoid abusive cases of charging criminal responsibility, because it isn't rare 
to see the fulfi llment of only one condition and the legal person would not 
be punished. Many of the doctrines are against using the link or, but I am of 
the opinion that considering our reality, it has been given a very good and 
acceptable solution.
 I think that with regard to punitive measures and punishment the law 

has problems because it imposes a maximum punishment by fi ne only for 
off enses punishable by over 25 years of imprisonment, it is almost impossible 
to objectively achieve or consume such an off ense by a legal person, so there 
are also implementation problems in practice. There are some problems 
regarding the distinction of criminal off enses, it should have been clearer in 
these diff erences, and due to criminal liability.
 In order to provide a bett er solution to the possibility of avoiding the 

committ ing of criminal off enses, organizational models or ethical codes 
should be foreseen to apply these legal entities mainly private ones in order 
not to commit criminal off enses. These types of models are provided by 
North American and Italian legislation, and among others have provided for 
exclusion from criminal liability when it is proved that these models have 
been eff ective. I also think our law needs to make such a provision, thus 
avoiding or reducing the committ ing of criminal off enses by legal entities 
and unfair punishment.
 Unlike Italian legislation that is a law of an administrative nature, our law 

has an emphazised penalcriminal character. The process that takes place 
in both countries is a typical penal process, although Italian legislation has 
an administrative character. It is worth mentioning that Italian law is more 
detailed, more precisely than our law, such as the provision of the principle 
of legality, and the penal detachment between the legal person and the 
natural person. 
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Impigement sindrome, rehabilitimi ushtrimor

Adelina Memaj

Abstrakt

Sindroma e impingementit është një gjendje e dhimbshme që prek këtë artikulacion të 
rëndësishëm. Pacientët që vuajnë nga kjo patologji ankohen për dhimbje dhe kufi zimin e 
lëvizjes. Shkaqet bazë ende nuk janë sqaruar plotësisht dhe shpesh sëmundja ndodh pa 
ndonjë shkak të dukshëm. Kjo patologji ndikon në kapsulën që rrethon artikulacionin duke 
dhënë shpeshtimin dhe ngurtësimin e indeve që e përbëjnë atë. Në kushte normale, supi 
në sajë të konformitetit të tĳ  të veçantë anatomik, lejon përmbushjen një gamë të gjerë të 
lëvizjeve. Kur një pacient zhvillon një shpatull të ngrirë, në mënyrë të pashpjegueshme, 
kapsula që e rrethon atë bëhet e ngurtë dhe forma artikulare humbet, duke shkaktuar humbje 
të elasticitetit dhe dëmtimin e strukturave të caktuara anatomike, të cilat duke bërë kontakt 
japin dhimbje të mëdha dhe kufi zime lëvizore, tipike të sëmundjes. Në veçanti, pacientët që 
vuajnë nga shpatulla e ngrirë e kanë të pa mundur të bëjnë lëvizje si aktive ashtu dhe pasive. 
Me fj alë të tjera, ky kufi zim është i pranishëm kur pacienti përpiqet që në mënyrë aktive të 
lëvizë krahun, por ndjen dhimbje edhe kur ekstremiteti i sipërm zhvendoset nga mjeku apo 
terapisti. Simptomat janë; dhimbje në shpatull, që ngatërrohet shpesh me çrregullime të tjera 
të tilla si tendinitis , dëmtimi i kufj es së rrotulluesve, artritin. Një tjetër karakteristikë e kësaj 
sëmundjeje është se kufi zimi i artikulacionit është regjistruar në të gjitha planet e lëvizjes dhe 
veçanërisht në rotacion të jashtëm.

Fjalët kyce: Sindroma e impingementit, artikulacion, shpatulla, pacienti.

1. Anatomia, fi ziologjia dhe biomekanika e shpatullës

1.1. Strukturat artikulare e shpatullës
Shpatulla eshte pjesa e bashkimit te gjymtyreve te siperme me trungun. Ne te mund 
te dallohen, nga ana anatomike, skeleti, artikulacionet dhe muskujt. 
Skeleti : Skeleti, i formuar nga klavikula dhe skapula, perben trungun torakal , qe 
artikulohet me sternumin (kafazin e kraharorit) dhe me humerusin. 

Klavikula : Eshte e vendosur terthorazi perpara brinjes se pare, nga doreza e 
sternumit(kafazit kraharor) deri ne akromionin e skapules. Mbi faqen e siperme te 
klavikules vendosen anash muskujt trapezius dhe deltoid(trekendesh), ndersa fi llon 
ne forme mesatare koka klavikulare e muskulit sternokleidomastoid. 
Ekstremiteti lateral(anesor), i rrafshuar, artikulohet me akromionin e skapules, ajo e 
mesit me dorezen e sterniumit (kafazit kraheror).
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Skapula
Skapula ka forme trekendore me baze me te larte dhe kulm me te ulet. Kendi mesatar 
ose i siperm ndodhet lart dhe perpara dhe ngjitet me muskulin elevator te skapules. 
Mbi faqen e poshtme te skapules, midis te katertes se siperme dhe tre te katertes se 
poshtme ndodhet nje gunge, spina e skapules, qe perfundon ne vĳ e anesore me nje 
proces, akromionin, mbrapa, perpara dhe jashte. Mbi marzhin medial te akromionit 
ndodhet faseta artikolare per ekstremitetet laterale(anesore) te klavikules. Spina e 
skapules ndan faqen e poshtme te skapules ne gropen supraspinatus nga ku fi llon 
muskuli supraspinatus, dhe ne ate infraspinatus, nga ku fi llon muskuli infraspinatus. 
Marzhi medial ose vertebral i spines se skapules zbret poshte nga spina e skapules 
deri ne kendin inferior, duke lene te futen muskujt e medhej dhe te vegjel romboid. Ne 
kendin inferior te skapules fi llon muskuli i madh i rrumbullaket. Marzhi lateral ose 
aksilar zbret nga kendi inferior i skapules deri ne tuberozitetin infraglenoidal , nga 
ku fi llon koka e gjate e musukulit triceps brakial, dhe siper te cilit, ne korrispondenc 
te kendit lateral te skapules, eshte e vendosur kaviteti glenoidal i skapules, qe 
artikulohet me koken e humerusit. Ne korrespondence te polit superior(te siperm) 
te kavitetit glenoidal te skapules ndodhet tuberoziteti supraglenoidal nga ku fi llon 
koka e gjate e muskulit biceps brakial. Marzhi superior(I siperm) i skapules eshte 
me I shkurter se marzhet e tjera dhe perfaqson ne ane laterale nivelin skapular. Nga 
ana e jashtme ne nivelin skaular ngrihet, nga marzhi superior(I siperm) i skapules, 
procesi korakoidal qe dergohet lart, perpara dhe jashte. Faqja e perparme ose 
brinjore e skapules karakterizohet nga gropa nenskapulare, nga ku fi llon muskuli 
nenskapular.

Ekstremiteti proksimal i humerusit

Ekstemiteti proksimal i humerusit karakterizohet nga koka, e kthyer mesatarisht dhe 
lart, qe artikulohet me kavitetin glenoidal te skapules, nga qafa anatomike, qe duket 
si nje tkurrje gjate konturit te kokes, nga tuberoziteti i madh, te vendosur anash 
poshte qafes anatomike, nga faqja e siperme e se ciles fi llon muskuli sopraspinatus, 
ajo mesatare muskulit infraspinatus dhe ajo e poshteme(inferiore) muskulit te 
vogel te rrumbullaket, me tuberozitet te vogel, e vendosur mesatarisht poshte qafes 
anatomike, nga ku fi llon muskuli nenskapular. Nga tuberoziteti i madh fi llon nje 
kreshte qe shkon poshte duke formuar buzen laterale te tufes(sulkusit) se bicepsit 
te humerusit, ku vendoset muskuli i madh pektoral. Nje kreshte analoge fi llon nga 
tuberoziteti i vogel duke formuar buzen mediale te tufes biceps te humerusit, ku 
vendosen muskujt e medhenj dorsal dhe te rrumbullaket. Ne tufen bicipitale te 
humerusit vĳ on tendina e kreut te gjate e muskulit biceps brakial.
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1.2. Fiziologjia artikulare e shpatullës  artikulacionet
Teressia artikulare e shpatulles perbehet nga numri me i larte i artikulacioneve 
dhe eshte me i levizshmi nga te gjithe segmentet trupore; perbehet nga humerusi, 
skapula, klavikula, sternumi(kafazi i kraherorit) dhe, ne menyre jo te drejtperdrejte, 
nga brinja dhe kolona vertebrale.  Kerkesa e domosdoshme per cfaredolloj trajtimi 
te nje pacienti me dhimbje ne shpatull eshte kornize e sakte dhe e kuptueshme 
shenjash dhe simptomash dhe se si ata paraqiten ne nje ekzaminim klinik; ne baze 
te kesaj duhet te kete nje njohje te sakte anatomike. Dhimbja e shpatulles mund ti 
detyrohet faktoreve te brendshem ne artikulacionin e shpatulles ose patalogjive 
periartikulare ose mundte vĳ e nga rakidi, nga toraku(kraherori) ose nga strukturat 
vizerale.Teresia e shpatulles eshte veshtire te vleresohet si nga shtrukturat e saj te 
shumta, shume nga te cilat te vendosura ne nje zone te vogel, si nga levizjet e saj 
dhe nga lezionet(demtimet) e ndryshme qemund te shfaqen ne brenda dhe jashte 
artikulacionit.

Artikulacioni Gleno-humeral

Eshte nje enartroze me liri maksimal levizjeje, e karakterizuar nga sfera e kokes se 
humerusit dhe nga zgavra e glenoidit te skapules. Karakterizohetnga muskuj, kocka 
dhe ligamente qe sherbejne si mbeshtetje dhe ruajne integritetin. Buza glenoide, 
nje unaze fi brokartilagjinoze, rrethon dhe rrit thellesine e kavitetit glenode. Vetem 
nje pjese e kokes se humerusit eshte ne kontakt te vazhdueshem me glenoidene 
ne cfaredolloj levizje. Kapsula artikulare eshte e perforcuar se pari nga ligamentet 
glenomerale te siperme,mediale dhe te poshtme, qe kane nje drejtim oblig, vĳ ne nga 
pjesa anterosuperoire ekavitetit glenoidaldhe futen mbi siperfaqen e perparme te 
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qafes kirurgjike te humerusit. Tufa e rotatoreve(muskujve levizes), e perbere nga 
tendinat e muskujve soprasinatus, sotospinatus, rotond i vogel dhe nenskapular, 
mbeshtjell koken e humerusit duke percaktuar qendersimin e saj ne glencis. Tendina 
te tilla punojne ne nje hapsire midis pjeses se poshtme te kokes se humerusit 
dhe siperfaqes se poshtme te akromionit dhe nga pjesa e siperme e ligamentit 
korakoakramial. Nje artikulacion i tille prezanton tre akse dhe tre grade levizjesh: 
poicioni e pushimit eshte 55° abduction(largim) dhe 30° antipozicion, mekoken e 
humerusit te pozicionuar ne pjesen e siperme te kavitetit glonoide. Gjate tkurrjes 
se tufes se rotatoreve, koka e humerusit spostohet ne pjesen me te ulet dhe me te 
gjere te glenoides dhe nese kjo renje nuk verifi kohet, rezulton e pamundur te behet 
abducioni(largimi) i plote. Deget e pleksit brakial, nervat sopraskaulare, aksilare dhe 
petorale laterale inervojne artikulacionin. 

Artikulacioni Akromioklavikular

Eshte nje artikulacion i sheshte dhe rrit harkun e levizjes se humerusit. Kockat qe 
perbejne kete artkulacion jane akromioni i skapules dhe pjesa laterale termiale e 
klavikules te ndara nga nje menisk, te rrethuara nga indikapsular dhe te perforcuara 
nga dy ligamente: akromioklavikular dhe korakoklavikular.  Nje artikulacion i tille 
inervohet nga deget e nervit sopraskapular dhe te nervit petoral lateral.
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Artikulacioni Sternoklavikular

Ky artikulacion, se bashku me akromioklavikular, i lejon humerusit te arrĳ e ne 
abducion(largim)te plote prej 180°. Ajo formohet nga pjesa mediale e klavikules dhe 
nga doreza e sterniumit(kafazit te kraherorit). Dy siperfaqet artikulare jane te ndara 
nga nje disk i forte dhe te veshura si nga jashte ashtu edhe nga brenda nga kapsula.

Artikulacioni Skapolatorakal

Ndonese nuk eshte nje artikulacion i vertete, funksioni qe zhvillon artikulacioni 
skapolatorakal eshte pjese perberese e kopleksit shpatull dhe duhet marre ne 
konsiderate ne cdo ekzaminim. Perbehet nga trupi i kapules dhe i mukulatures qe 
vesh murin torakal posterior(te poshtem). Meqenese nuk eshte nje artikulacion I 
vertete nuk paraqitet I mbuluar nga nje kapsul artikulare.

Artikulacioni Sternoklavikular
Ky artikulacion, se bashku me akromioklavikular, i lejon humerusit te arrĳ e ne 
abducion(largim)te plote prej 180°. Ajo formohet nga pjesa mediale e klavikules dhe 
nga incizuara manibriumit (kafazit te kraherorit). Dy siperfaqet artikulare jane te 
ndara nga nje disk i forte dhe te veshura si nga jashte ashtu edhe nga brenda nga 
kapsula. 

1.3. Biomekanika lëvizore
Muskujt

Mukujt e vendour ne shpatull fi llojne nga trungu torakal dhe futen ne humerus. 
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Behet fj ale per muskujt deltoid, sopraspinatus, infraspinatus, rotond I vogel, rotond 
I madh dhe nenskapular
- Ne artikulacionin skapulo – humeral kalojne te tria boshtet siper te cilave 
kryhen levizjet perkatese:
a) Rreth boshtit trasversal kryhet fl eksion, krahu shkon perpara rreth 80˚, dhe 
shkon prapa  rreth 25˚.
b) Perreth boshtit sagital: kur krahu largohet nga linja e mediane e trupit deri 
ne 110˚ dhe afrimi kryhet ne amplitude 10˚ .
Perreth boshtit vertikal: rotacioni i brendshem , kur krahu rrotullohet nga brenda, 
amplituda e rrotullimit eshte rreth 100˚, kurse rotacioni i jashtem kur krahu 
rrotullohet nga jashte, kryhet me amplitude 35˚

Levizjet e Artikulacionit Skapolo  Humeral

1. Fleksion-Ekstension
2. Elevacion dhe Devlacion Skapole 
3. Abduksion-Adduksion 
4. Rotacion Intern-Extern 

Muskujt e supit

Artikulacioni skapolo-humeral vihet ne levizje nga nente muskuj qe kapen tek 
humerusi.Shtate prej ketyre muskujve e kane origjinen nga skapula dy te tjere nga 
skeleti aksial.
Deltoid                               Muskujt e skeletit Aksial 
a) Supraspinal           1.Latisimus dorsi 
b) Infraspinal             2.Pectoralis major
c) Teres major
d) Teres minor
e) Korakobrakial
f) Subskapular
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Muskuli Deltoid
Muskuli deltoid eshte muskuli kryesor abduktor i shpatulles. Eshte nje muskul i 
perbere nga disa tufa muskulare qe i japin rrumbullaksi supit.
Origjina:Faqja e perparme e skajit anesor te klavikules dhe buza e siperme e spina 
skapules.
Mbarimi:Tuberoziteti Deltoid i Humerusit 
Funksioni:Sipas drejtimit te fi jeve muskulare dallohen tri pjese tek muskuli deltoid.

D.I perparme D.Mesem D.I pasem 

Flex ion krahut Abduksion Extension krahut 

Rotacion-Intern Rotacion -Extern 

Rotacion-Intern Rotacion -Extern 

M. Supraspinatus

M.supraspinatus:  eshte nje muskul i trashe ne forme trekendeshi i vendosur ne 
gropen supraspinale te skapules dhe i mbuluar nga m.trapez:
• Origjina: fosa supraspinale.
• Mbarimi: tuberkulum major i humerusit.
• Funksioni: largues i krahut, ai eshte sinergjist me muskulin deltoid, amplituda e 

largimit arrin deri 30˚. 

M. Infraspinatus

M.infraspinatus: eshte nje muskul i gjere ne forme trekendeshi:
• Origjina:  fossa infraspinale e skapules.
• Mbarimi:  turbekulum major i humerusit, ne pjesen e pasme te tĳ .
• Funksioni:  shtrires, afrues, rrotullues nga jashte i krahut. 
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M. Subskapularis

M. subskapularis: eshte nje muskul ne forme trekendeshi, i vendosur ne fosen 
subskapulare, luan nje rol te rendesishem ne perandalimin e luksacioneve te supit:
• Origjina:  fosa subskapulare.
• Mbarimi:  tuberkulum minor i humerusit.
• Funksioni: rrotullues nga brenda i krahut

M.Teres Minor 
M.teres minor:  ( i rrumbullaket, i vogel )
• Origjina:  buza anesore e skapules. 
• Mbarimi:  teberkulum major i humerusit.
• Funksioni:  rrotullues nga jashte dhe shtrires i krahut 
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Perfundime

Në sajë të këtyre masave shumica e pacientëve që vuajnë nga shpatulla e ngrirë 
rimëkëmben shumë ose pothuajse plotësisht, duke rimarrë funksionalitetin e 
lëvizorë brenda një viti. Ndonjëherë, këto trajtime mund të jenë krejtësisht të 
paefektshme. Nëse kjo ndodh, pacienti duhet të konsultohet me një mjek për të 
shqyrtuar mundësinë e operacionit. Në fakt, mjeku mund të vendosë për të kryer 
një manipulim nën anestezi për të prishur e adezionin që ka shkaktuar shpatullën e 
dhimbshme. Kjo manovër, megjithatë, është potencialisht e dëmshme për shkak se ajo 
mund të shkaktojë thyerje të supit dhe lëndime të tendinave që përbëjnë dhe kufj en 
e muskujve rrotullues të shpatullës. Mjeku mund të vendosi që të zgjedhi kirurgjinë 
artroskopike për lirimin e capsules artikulare. Në këtë rast, pas ndërhyrjes, menjëherë 
do të fi lloi një program mikromobilizimi pasiv të shoqëruar me terapi fi zike për të 
parandaluar imobilizimin e duke mos favorizuar përsëritjen e sëmundjes. 
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Hiperaktiviteti

Joana Kuçi

Greta Basholli

Liverta Gjonçe

Abstrakt

Disa nxënës në klasë sforcohen shumë dhe harxhojnë energji për të qënë rehat në pozicionin 
e kërkuar, psh të qëndrojnë të ulur në bankë. Ata lëvizin vazhdimisht rreth e rrotull klasës, 
fl asin pa leje dhe nuk arrĳ në të përfundojnë detyrat. Kanë fare pak përqëndrim dhe krĳ ojnë 
shpesh tension në klasë. Këta janë nxënësit hiperaktivë. Nxënësit me vështiresi të vëmendjes 
dhe hiperaktivitetit kanë si tipar themelor mungesën e vazhdueshme të vëmendjes dhe, ose 
hiperaktivitet – impulsivitet që është më i shpeshtë dhe më i ashpër sesa tek fëmĳ ët e tjerë në 
të njëjtin nivel zhvillimi dhe moshe. Këta fëmĳ ë kanë fare pak përqëndrim gjatë në detyre apo 
aktiviteti. Ata mërziten shpejt nga loja që janë duke luajtur dhe kalojnë tek aktiviteti apo loja 
tjetër. Ata kanë vështirësine vetorganizim dhe shpesh nuk arrĳ në të përfundojnë detyrat apo 
aktivitetet që ju janë ngarkuar (Benito, Y. Moro, J. & Alonso, J.A. 2007).
Këta fëmĳ ë janë gjithmonë në lëvizje dhe duket sikur vazhdimisht nxitojnë për të shkuar 
diku. Ata e kanë të vështirë të qëndrojnë ulur dhe kjo bëhet akoma më e vështirë kur kërkohet 
me insistim nga mësuesja që të ulen. Duket sikur fëmĳ ët hiperaktivë nuk arrĳ në të mendojnë 
para se të veprojnë.
Dëshira e tyre për të bërë diçka vjen në mënyrë të menjëhershme ose impulsive.

Fjalët kyçe: Hiperaktiviteti, shkaqet, nxënës, mësues, mësimëdhënia.

Hyrja

Hiperaktiviteti është një ndër çrregullimet që prek shëndetin mendor të fëmĳ ëve 
që në moshat shkollore. Fëmĳ ët kanë mungesë të theksuar përqendrimi, janë të 
lëvizshëm, shpërqendrohen shpejt, janë të rrëmbyer e shfaqin rezultate të dobëta në 
mësime. 
Hiperaktiviteti, i quajtur gjithashtu keqfunksionim minimal i trurit, përkufi zohet 
si lëvizje e tepruar dhe e pakontrolluar. Ai përfshin shpërqendrim, paaft ësi për të 
qëndruar qetësisht i ulur në një karrige. Një pjesë e mirë e kësaj sjelljeje është pjesë e 
natyrës së këtyre fëmĳ ëve dhe duhet konsideruar e lindur, pra, një mosfunksionim 
normal i trurit, që mund të ketë ardhur si pasojë e lindjes. Por edhe faktori social 
luan një rol shumë të rëndësishëm, si sillen prindërit me të, mësuesit, a përdorin ata 
forcën, të bërtiturat për të disiplinuar këta fëmĳ ë.
Hiperaktiviteti ndahet në tre nëntipe të cilat janë: 1) Shpërqendrim primar 2) 
Hiperaktivitet dhe impulsivitet primar 3) Kombinim i këtyre dy simptomave që 
quhet dhe nëntipi i kombinuar.

Cilat janë shkaqet kryesore të hiperaktivitetit?

Shkaqe gjenetike
Mungesa e vëmendjes dhe hiperaktiviteti shkaktohet nga demtimi i indeve të trurit. 
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Kur mekanizmat elektrokimike që kontrollojnë levizjen e trupit ndryshojnë ato 
shkaktojnë stimulim të pazakontë të muskujve, shkaktohet kriza e hiperaktivitetit. 
Ka të bëjë me një defekt evolutiv në fushën e autokontrollit. Këta fëmĳ ë nuk arrĳ në 
të kontrollojnë përgjigjet e tyre ndaj mjedisit.
Shkaqe jo gjenetike
Lindja e parakohshme, abuzimi i nënës me alkolin dhe duhanin, sasia e tepërt e 
plumbit në organizmin e fëmĳ ës gjatë periudhës së fëmĳ ërisë së hershme, dëmtime/
aksidente me natyrë cerebrale.
Shkaqe mjedisore
Mjedisi (konteksti social ku fëmĳ a rritet, mjedisi familjar, praktikat e rritjes dhe 
edukimit të tĳ , mjedisi social mbi të cilin fëmĳ a ndërton marrëdhëniet me të tjerët) 
nuk është shkaktar i drejtpërdrejtë i kësaj vështirësie, por e rëndon situatën e fëmĳ ës, 
dhe mund të quhet faktor kontribues.

Karakteristikat kryesore të fëmĳ ëve me mungesë vëmendjeje dhe hiperaktivitet.
Nxënësit hiperaktivë janë të riskuar për të braktisur shkollën krahasuar me nxënësit 
e tjerë, pasi ata kanë arritje jo të mira shkollore. Edhe pse kanë nivel mestar ose më 
të lartë inteligjence, vështirësia në përqëndrim dhe lëvizshmëria e shtuar, i pengon 
ata të lexojnë apo të dëgjojnë, dhe të japin rezultatin e duhur. Edhe marrëdhëniet 
sociale ndërmjet fëmĳ ës hiperaktivë dhe bashkëmoshatarëve janë tepër të dëmtuara 
për arsyet e mësipërme, ai bëhet tepër i bezdisshëm dhe i padurueshem për shokët e 
klasës. Karakteristikat e një nxënësi hiperaktiv:
 Veprojnë përpara se të marrë udhëzimet.
 Përpiqet të shikojë sesi kanë vepruar të tjerët, pa fi lluar vetë.
 Nxiton kur punon dhe bën shumë gabime.
 Lëviz vazhdimisht, është tepër kurioz dhe nuk mund të rrĳ ë në një vend.
 Pyetjeve që i bëhen u përgjigjet pa u menduar shumë.
 Nuk arrin të ndjekë udhëzimet që jepen për të gjithë grupin, kur punohet në grup.
 Nuk është në gjendje të mbajë mend të gjitha udhëzimet që i janë dhënë.
 Kalon nga një punë tek tjetra dhe nuk arrin të përfundojë një deri në fund.
 Ka vështirësi në organizimin e detyrave me shkrim.
 Nuk arrin ti kuptojë shumë fj alë në një fj ali dhe keqinterpreton pohime të thjeshta.
 Fillon të përsërisë pohimet e thëna më parë.
 Rrëzohet shpesh, i bien gjërat nga duart.
 Imiton nxënësit më problematikë dhe shpesh ndërpret punën për tu bashkuar 

me ta.
 Flet vazhdimisht, ndërpret bisedën e të tjerëve.
 Nuk respekton rregullat e klasës p.sh. ngrihet nga vendi, kur të gjithë të tjerët 

rrinë në vend.
 Nuk zbaton këshillat dhe porositë e mësuesit.
 Përballë një detyre të re shpesh dorëzohet thotë "nuk e bëj dot".
 Këndon me zë të lartë, përshpërit me vete.
 Nuk arrin të shprehë mendimet e tĳ  rrjedhshëm.
 Janë këmbëngulës dhe i mbrojnë idetë e tyre.
 Mund të kenë inteligjencë normale, nuk janë të suksesshëm në mësime.
 Kanë dëshirë të mësojnë gjëra të reja (veçanërisht në shkencat ekzakte) dhe të 

eksplorojnë me to, por mungesa e përqëndrimit, parregullsia, mungesa e aft ësisë 
për organizimin e punëve, i bën ata të mos jenë të suksesshëm.

Strategji mësimdhënieje
 Mësuesi fi llimisht e bën vetë detyrën që do t'i japë nxënësit dhe njëkohësisht 
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shpjegon hollësishëm çdo hap të saj.
  Nxënësi vepron sipas të gjitha udhëzimeve që jep mësuesi duke e shoqëruar me 

zë të lartë.
 Pasi kryen detyrën nxënësi duhet të fi llojë të fl asë për hapat e saj, me ndihmën e 

mësuesit.
 Nxënësi duhët të tregoje të gjitha udhëzimet që ka marrë dhe mësuesi e ndjek.
 Nxënësi fi llon të përsërisë detyrën, por këte radhë pa ndihmën e mësuesit. 

Menaxhimi i sjelljes

 Vendi në klasë për menaxhimin e zbavitjes.
Në varësi të nxënësit me ADHD përcaktohet dhe vendi i tĳ  në klasë. Vendi më i 

preferuar për këta nxënës është banka e parë pasi janë më afër mësuesit për çdo 
problem apo nevojë që mund të kenë. Nëse zhurma në klasë nuk i shpërqëndron 
shumë, këta nxënës mund të vendosen dhe në fund të saj por duhet të jenë 
gjithmonë nën mbikëqyrjen e mësuesit.
 Përdorni lodra për të ndihmuar vëmendjen e nxënësve dhe për t’i zbavitur ata.

Çdo mësues duhet të ketë në tavolinën e tĳ  të punës kuti me lodra të ndryshme. 
Nxënësit hiperaktivë mund të ngrihen në çdo moment nga banka e tyre dhe të 
marrin një lodër prej kutisë. Qëllimi kryesor i këtyre lodrave është shkarkimi i 
energjisë negative të marrë gjatë ditës.
 Mos lejoni që mjetet apo lodrat të hutojnë nxënësin.

Shpeshherë, lodrat e përdorura për të zbavitur nxënësin mund të kthehen në objekt 
hutimi. Ky hutim apo zhvendosje e vëmendjes nga mësimi nuk është i mirë si për 
nxënësin hiperaktivë ashtu dhe për nxënësit normalë që janë në klasë.
 Përdor checklist-a për t’i ndihmuar nxënësit të organizohen.

Çdo nxënës duhet të ketë një listë të aktiviteteve dhe detyrave që duhet të kryejë, 
përfshirë këtu dhe detyrat e shkollës. Sapo përfundojnë një detyrë apo aktivitet 
ata e fshĳ në atë apo bëjnë një shenjë tick. Kjo gjë i ndihmon nxënësit të ndihen të 
vlefshëm dhe të aft ë për të përfunduar diçka vetëm.
 Shkruaj çdo gjë, bëje atë të përherëshme.

Pikat kryesore të mësimit duhet të shkruhen nga mësuesi siç janë tema, qëllimi, 
objektivat, përfundimet, etj. Në këtë mënyrë nxënësit e fi ksojnë më mirë 
informacionin dhe e mban mend më gjatë atë. Kjo vlen dhe për nxënësit jo 
hiperaktivë.
 Jep udhëzime dëgjimore.

Mësuesi regjistron disa udhëzime dhe ua paraqet nxënnësve kur është nevoja. Kur 
këto udhëzime janë auditive, nxënësit priren t’i zbatojnë më tepër.

Momente me të cilat mësuesi duhet të kalojë gjatë punës së tĳ 
 Të përpiqet të kuptojë sjelljen e nxënësit. Sjellja e paparashikuar mund të bëhet e 

kuptueshme vetëm në qoft ë se kuptohet origjina e saj. Dhuna e pa shkak mbi një 
nxënës tjetër duhet të lidhet me tensionin e padurueshem tek një nxënës, të cilit i 
duket që bota, që përfshin edhe shkollën është armiqësore.
 Mësuesi, pas aplikimit të një strategjie, duhet të mendojë që dështimi i nxënësit 

është dështimi i tĳ , pra që ai nuk ka qëlluar në shenjë në përcaktimin e të mësuarit 
dhe të materialeve në mënyrë interesante për nxënësin. Pra kjo do të thotë që 
nuk është e përcaktuar drejt origjina e problemit dhe energjitë e mësuesit duhet 
të drejtohen për të kuptuar më mirë origjinën dhe mënyrën se si do të përfshĳ e 
nxënësin në proçesin e të nxënit.
 Të njohë nivelet e arritjeve të nxënësit. Problemet emocionale dhe të sjelljes, janë 
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të lidhura me vështirësitë në të nxënë, ato ndikojnë reciprokisht tek njëra-tjetra.
 Të koleksionojë të gjitha të dhënat të mundshme nga kontaktet direkte me 

fëmĳ ën, prindërit, shkollat ku ai ka qënë, mësuesit, shokët etj. Të mbajë shënime 
vazhdimisht për sjelljen e tĳ . Kjo do të jetë shumë e vlefshme.
 Të përfshĳ ë aktivisht prindërit në punën që do të bëjë me fëmĳ ën.
 Të zbulojë cilat janë interesat dhe pikat e forta ku mund të mbështetemi tek fëmĳ a. 

Mësuesi duhet të udhëhiqet nga parimi që fëmĳ a të vlerësohet dhe të respektohet 
edhe kur ai sillet keq dhe gabon. Në këto raste mësuesi duhet të zbatojë elemente 
pozitive dhe të vleresojë nxënësin.
Hapat konkrete që duhen ndjekur gjatë punës me një nxënës hiperaktivë:
 Kushtojini vëmendje sjelljes së mirë.

Përgjithësisht, prindërit dhe mësuesit i kushtojnë vëmendje vetëm sjelljes së keqe 
të nxënësit, kur ata bëjnë zhurmë, rrëmujë apo prishin diçka. Nëse fëmĳ a është 
i qetë, ata nuk marrin vëmendje. Edhe në këto raste, dhënia e vëmendjes është 
shumë e rëndësishme për nxënësin si shpërblim për sjelljen e mirë.
 Injoroni sjelljet e këqĳ a të vogla.

Nëse nxënësi është duke vizatuar krahun e tĳ  apo ka vendosur këmbët mbi karrige, 
injorojini veprimet e tĳ . Këto veprime, edhe pse jo të mira, nuk përbëjnë rrezik. 
Nëse mësuesit nuk ia vënë në dukje këto sjellje, ato dalëngadalë do të zhduken.
 Parashikoni reagimet mbi sjelljen.

Nëse nxënësi është duke kryer një sjellje e cila nuk do të ketë pasoja të mira për 
të, atëherë është detyra e mësuesit t’i shpjegojë pasojat e sjelljes së tĳ . Në këtë 
mënyrë, sjellja me pasoja jo të mira do të ndërpritet. 
 Siguroni gjithmonë feedback.

Për çdo koncept, veprim apo dukuri, mësuesi duhet të marri feedback nga nxënësi. 
Sa herë që këto koncepte, veprime e dukuri do të përmenden, feedback duhet të 
jetë i njëjtë si në fi llim.
 Së pari siguroni përforcimin pozitiv.

Nëse nxënësi është duke luajtur me një shok dhe papritur fi llon të zihet me të, 
mësuesi nuk duhet ta qortojnë direkt për këtë veprim. Fillimisht duhet ti tregojë 
nxënësit për kohën e bukur që ai dhe shoku i tĳ  po kalonin duke luajtur së bashku 
e më pas t’i thoni se kjo sjellje nuk është e përshtatshme.
 Vendosni rregulla dhe shpallini ato.

Çdo prind ose mësues kur punon me një fëmĳ ë me ADHD duhet të vendosë disa 
rregulla. Këto rregulla duhet të jenë shumë të tjeshta në mënyrë që të kuptohen nga 
fëmĳ a dhe të paktë në numër (2-3 rregulla) që të mbahen mend. Pasi janë shkruar, 
këto rregulla duhet të vendosen në një vend të dukshëm. Rregulla të tilla mund 
të jenë p.sh lani gjithmonë duart para se të hani bukë, lani duart pasi keni shkuar 
në tualet etj. Nëse fëmĳ a nuk zbaton ndonjë rregull, nuk duhet të qortojmë atë. Në 
duhet ta lëmë atë të kuptojë se cilën rregull ka shkelur duke parë listën e rregullave.
 Nxënësi të ulet afër katedrës së mësuesit.
 Kontakti me sy gjatë komunikimit me nxënësin.
 Dhënia e udhëzimeve vizuale dhe verbale.
 Zbërthimi i detyrave në pjesë të vogla.
 Nxënësi të ulet së bashku me nxënësin solid.
 Paralajmërimi i nxënësve disa minuta para aktivitetit të ri për t`u përgatitur për 

detyrë.
 Stimulimi dhe llojllojshmëria e shpjegimit për ta mbrojtur vëmendjen e nxënësve 

për materie e cila u paraqitet.
 Ndërrimi i aktiviteteve fi zike dhe mentale.
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 Shfrytëzimi i fi lmave, puna në grupe të vogla etj.
 Caktimi i detyrave aktive, siç janë fshirja e tabelës, mbledhja e letrave ose kalimi 

prej një aktiviteti në tjetrin.
 Ndihma e nxënësve me rastin e organizimit të shënimeve.
 Dhënia e përgjigjeve momentale, veçanërisht jo ndëshkimet.
 Realizimi i kontrollit të impulseve duke shfrytëzuar fj alët “ndal, shiko, mendo”

Nxënësit që kanë çrregullim të mungesës së vëmendjes duan trajtim të veçantë, por 
energjia e tyre dhe entuziazmi për klasën mund të kenë sharm të veçantë. Çmoni 
talentin e tyre dhe shkathtësitë e veçanta, duke pasur parasysh se është vështirë të 
ulen dhe të përqendrohen në rrethin shkollor.
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Metodat e mesimdhenies, motivimi i nxenesve

Enida  Bashalliu
Z/Drejtore ne Shkollen 9-Vjecare “Mark Dashi“ Fier

I. Institucioni i edukimit në vite dhe në periudha të ndryshme historike

Sistemi  arsimor shqiptar rrjedh  nga një histori e gjatë  zhvillimi dhe reformimi. 
Arsimi shqiptar  fi llesat e tĳ   i ka në  shekullin XVII. Mësonjtorja e parë  shqipe  u 
hap  në Korcë në vitin 1887. Si shkollë e  parë për pergatitjen e kuadrove të arsimit  
u hap “Normalja”  e Elbasanit në dhjetor 1909, sipas Kongresit Kombëtar të Arsimit, 
mbajtur më 02.09.1909.
 Një nga sfi dat më të mëdha të Rilindjes  Kombëtare  Shqiptare ka qenë  gjuha 

shqipe  dhe arsimimi  i popullit  shqiptar. Të gjendur shumë vite  nën pushtimin 
osman, ekzistonte  rreziku real  që gjuha shqipe të humbiste dalëngadalë. Detyra 
kryesore  e shumë patriotëve  tanë ishte hartimi  i një programi  për gjuhën dhe  
shkollën kombëtare.

Një hap i rëndësishëm dhe kuptimplotë ka qenë Kongresi i Elbasanit. Ky kongres 
mori vendimin  për  hapjen e shkollës “Normale” qëllimi i së cilës  do të ishte  
pergatitja e  mësimdhënësve për shkollat  fi llore. Në këtë kongres u krĳ ua një 
komision I cili do të caktonte  se cili do të ishte programi që do të ndiqej në në 
shkollën ku do të pergatiteshin  mësimdhënësit e parë. Me  hapjen e shkollës 
Normale të Elbasanit u dha shume  rëndësi arsimimit të gruas. Në krye të kësaj 
lëvizjeje u vendosën motrat Qiriazi  të cilat kishin edhe mbështetje e familjes  
dhe të  luft ëtarëve të  arsimit shqiptar. Edukimi i gruas do të ishtë një faktor 
i rëndësishëm  për brezat  pasardhës. Patriotët shqiptar  i mëshonin  me forcë  
arsimimit të femrës  sepse ata me të drejtë  thoshin se : “Mësuesi në shkollë  e nëna 
në shtëpi  e rrisin atë fëmĳ ë  me dĳ e e urti” dhe  kjo gjë është më se e natyrshme  
sepse  një nënë e pa ditur  jo vetëm që nuk e ndihmon  dot  birin e saj, por do të 
vinte një moment  që do t`i kërkonte  që fëmĳ a i saj të largohej nga shkolla dhe të 
ndihmonte  familjen në punët e shtëpise.
 Me shpalljen e pavarsisë  në 1912, qeveria e asaj kohe krahas angazhimeve të tjera  

si prioritet kishte edhe edukimin. Populli  kishte nevojë  për një edukim të ri i cili 
do t`i diktohej edhe  nga kushtet e  reja  të krĳ uara  tashmë në vend. Shkolla me 
programin e saj të edukimit  ndikoi në formimin patriotik,  letrar, gjuhësor dhe në 
mesazhin e fuqishëm se nuk mund të përparonte kombi  pa një gjuhë  shkrimore 
dhe letrare të unifi kuar dhe të zhvilluar.
 Kongresi  i Lushnjes dhe Kongresi i Tiranës  1920-1924 i dha një shtysë të fuqishme  

arsimit dhe edukimit të popullit shqipëtar. Në këtë periudhë kemi hapjen e 
drejtorive arsimore.

Shkolla shqipe merr formën e saj përfundimtare  në vitet 1934. Në  këtë vit sistemi 
arsimor i nënështrohet një reforme të gjerë. 

- Gjatë  periudhës 1920 –1933 krahas shkollave shtetërore  ishin zhvilluar një rrjet 
shkollash joshtëtërore, të cilat ishin të mesme dhe që mbështeteshin nga entet 
fetare.                                                               - Arsimi  joshtetëror  zhvillohej në drejtime 
të pavarura  dhe kjo nuk përkonte  me politikën  arsimore  shtetërore.                                                                                                  
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 - Në shkollat e asaj kohe që vepronin në Shqiperi, disa prej tyre  investoheshin nga 
shtete  të huaja si Italia të cilat kishin synime politike në Shqipëri.

Këto ishin disa nga arsyet që cuan në Reformimin rrenjësor  në  1934 të arsimit dhe  
shkolla e reformuar  paraqiste këto karakteristika: ajo ishte  kombëtare, shtetërore 
dhe laike.  Shkolla fi llore  nga 6–vjecare që ishte më parë  gradualisht u kristalizua  
në  5–vjecare. Shkolla e mesme  me këtë reforëm  zgjaste 8 vjet. Ajo ishte e ndarë  
ne dy cikle të lidhura me njera–tjetrën. Shkollat e mesme shqipe kanë qenë  të 
mesme, të ulta  dhe të mesme të larta ose së bashku të mesme të ulta  dhe të larta. 
Si e para dhe e dyta  zgjasnin nga  katër vjet. Arsimi publik  ishte i organizuar mbi 
skemën 5 + 4 + 4.
 Një periudhë  e rëndësishme  e arsimit dhe e shkollës shqipe është pas clirimit 

të vendit. Në këtë  kohë  arsimi ynë njohu  zhvillime sasiore  të orientuara sipas 
kompetencave dhe  zhvillimeve lindore  për edukim (shkolla jugosllave, sovjetike, 
kineze). Ndryshimi  mes  dy shkollave  asaj të pasclirimit  dhe asaj të paraclirimit, 
janë ndryshime të thella botëkuptimore, konceptuale, metodologjike dhe 
edukative. Nga pikëpamja e analizës  historike  ne mund të pohojmë që shkolla 
shqiptare  deri ne vitin 1976 u mbështet në disa modele sic ishin ai  jugosllav  
pastaj sovjetik  pas 1962 u mbështet  në modelin rus gjithashtu  në arsimin tonë 
u adoptuan  edhe teoritë  kineze. Më vonë  me prishjen  e marrdhënieve  me 
Pekinin, ajo u izolua ne vetvete  “As Lindje e as Perëndim”.

Ajo që vihet re në tërësine e saj është se shkolla që  ne trashëguam karakterizohej 
nga politizimi. Edukimi në sistemin  monist prirej gjithmone e më shumë nga 
ideologjitë  politike. Edhe  pse  u hapën  shume  shkolla  ato ishin  të karakterit  
të kufi zuar  dhe kishin  orientim të qartë   partiak  e klasor të cilat  i këndonin  
hymneve  të  partise në pushtet  dhe jo lirive themelore e demokratike të njeriut.
 Me  shembjen e diktaturës  u vu ne krizë sistemi  i edukimit. Me  ndryshimet 

e mëdha  në sistemin politik, ekonomik u vu re  se dhe në arsim do të futeshin  
koncepte  dhe praktika të reja  të cilat  do të përshtateshin  për një shoqëri liberale. 
Pas viteve 90  përpjekjet për një edukim të ri  në vendin tonë  u adresuan  në  këto  
drejtime:

1. Së pari  duheshin afi rmuar  koncepte të  reja  për shoqërinë.
2. Së  dyti njohjen dhe zbatimin  e të drejtave  themelore  të njeriut
3. Së  treti  duke i dhëne një strukturë  dhe një fytyrë të re lëndëve  shoqërore  të cilat 

duhen  të pasqyronin ndryshimet dhe  konceptet e reja të epokës  demokratike
4. Së katërti  ndryshime të shpejta në dokumentacionin shkollor dhe edukativ  të 

nxënësve  dhe të studentve. 
5. Së pesti ndryshime të shpejta në kurrikulën e lëndëve që zhvilloheshin në shkolla 

të niveleve të ndryshme .
6. Së  gjashti  ndryshime të shpejta në  në legjlislacionin përkatës dhe  edukimi të 

merrte  një drejtim demokratik pluralist.
Në 1994 miratohet  në Kuvendin e Shqipërisë Ligji për Arsimin e lartë, i cili shënoi 
nje hap përpara në demokratizimin  e universiteteve. Ajo që është karakteristike e 
kësaj periudhe është se kemi një liberalizim të universiteteve. Në popullsi u krĳ ua 
një mentalitet  i ri përsa i përket  edukimit të brezit të ri.
Shqipëria ishte një nga vendet  e cila  duhej ti demostronte perëndimit  të zhvilluar se 
shoqëria e saj  plotëson standardet  e kërkuara nga BE. Arsimi është një nga faktorët 
kyc  të zhvillimit të një ekonomie. Bazuar  në teoritë bashkëkohare euroatlantike për 
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evoluimin e strukturës  arsimore  u propozuan  tri variante të reja  të strukturës  të 
arsimit bazë:
a. Shtimi i një viti shkollor  para klasës së parë  të shkollës fi llorë  për t`i vënë nxënësit  

në një start  të barabartë
b. Shtimi i një viti shkollor  pas klasës së katërt  për të kaluar  në një shkollë fi llore 

bazë me  5 klasë si dhe shtimi  një  viti shkollor  pas mbarimit  të klasës së tetë.

Këtu nuk bëhet fj alë për shtese mekanike, por për reforma  strukturore  të rëndësishme  
që synojnë  rritjen e cilësisë kombëtare  të arsimit, përforcimin  e shkollës sonë me ato 
të rajoneve  pse jo dhe me ato të vendeve të zhvilluara.
Në vitin 2006 me mbështetje të Bankës Botërore për herë të parë  u zhvillua  matuara 
shtetërore  dhe rezultatet e së cilës  u përdorën  për pranimin në shkollë të lartë.

II. Probleme të përgjithshme të procesit mësimdhënes në shkolla.
Zhvillimi i saj gjatë viteve

Shkolla është institucioni i cili ndikon në formimin e personalitetit të individit. Në 
këte proces një rol  kryesor dhe të pashmangshëm luan mësuesi. Figura e tĳ  është një 
model per nxënësin.Cdo lloj njohurie qofshin këto  pozitive qofshin  këto negative,  
nxënësit i pasqyrojnë  në një kohë të mëvonshme në shoqëri dhe në familje. Gjatë 
procesit të mësimdhënies  lindin problematika të  ndryshme: 
a. Mësimore 
b. Edukative 
c. Konfl ikte midis nxënësve të ndryshëm
d. Raportet mësues nxënës
e. Raportet nxënës–nxënës
f. Raportet nxënës njohuri e re .
Ajo që është e rëndësishme është zgjidhja e këtyre  problemeve  duke ndikuar 
pozitivisht qoft ë tek sjellja e nxënësit qoft ë edhe tek  personaliteti i tĳ , sepse në qoft ë 
së  një mësues do të ushtroje dhunë  psikologjike  tek një fëmĳ e në fazat e para të 
zhvillimit të tĳ  ato do të kenë ndikimë të mëvonshëm tek ky individ dhe një gjë e 
tillë është vërtetuar nga  psikologë e sociologë. Sociologu dhe fi lozofi  Zh.zh.Ruso 
thotë: “ Fëmĳ a ose do te  nënshtrohet, ose do të rebelohet ndaj autoritetit. Në qoft ë se 
fi ton shprehitë  e nënshtrimit të pakusht ndaj të rriturit, më vonë  do të jetë i prirur 
t`i nënshtrohet vullnetit të rrethit të vet. Nese manifeston sjellje të kundërta, pra 
padëgjueshmëri, do të ballafaqohet me konfl ikte  të drejtëpërdrejta ose të tërthorta 
edhe në fazat e mëvonshme të jetës së tĳ .”
Po cilat janë  disa nga problemet që lindin  Brenda mjediseve të shkollës?
 Metodat e mësimdhënies
 Problemet  e motivimit
 Problemet e menazhimit të klasës
 Problemet e vlerësimit2

Ndryshimet e vazhdueshme  që kanë ndodhur vitet e fundit kryesisht në fushën e 
teknologjisë dhe të informimit nuk kanë përjashtuar as marrëdhëniet që ekzistojnë 
midis mësuesit dhe  nxënësve, këtu e kam fj alën për mënyrën se si ka evoluar  trajtimi 
i orëve mësimore. Po të kthehemi në kohë, vite më parë nxënia e një materiali të 
caktuar bëhej në mënyrë  në mënyrë mekanike, kurse në ditët e sotme  kërkohet 
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më së shumti  reagimi ndaj këtĳ  informacioni sesa riprodhimi mekanik. E gjitha kjo 
varet dhe përcaktohet  nga metodat që një  mësues përdor gjatë procesit mësimor. 
Metodat që ai  do të përdore, do të ndikojnë drejtpërdrejt në motivimin e nxënësve. 
Gjithca përcaktohet në metode. Rëndësia  qëndron  jo vetëm ne informacionin që po 
përcillet  por mënyra se si ja përcjellim nxënësit këtë informacion. Në institucionin 
e edukimit nxënësi merr informacione të gjithanshme. Por ajo që atĳ  do t`i ngulitet  
më shumë në kujtesën e tĳ  afatgjate është pikërisht ai  informacion që jepet me një 
metode të vecantë ndryshe nga ato të tjerat. Përdorimi i metodave të ndryshme në 
procesin e mësimdhënies  e bënë orën e mësimit  më interesante  dhe tërheq më 
shumë  vëmendjen e nxënësve.
Po cilat janë metodat  që janë përdorur  në shkollat tona  dhe cilat përdoren aktualisht?
Një nga elementët kryesor të metodave të mësimdhënies është komunikimi. Po  cfarë 
do të kuptojmë me komunikim dhe cila është rëndësia e tĳ   në procesin mësimor?
Me komunikim do të kuptojmë  bashkëbisedim, ndërveprim, marredhënie. Të 
komunikosh do të thotë  të përcjellësh  informacionin që ke  në mendje me fj alë. 
Të dish të komunikosh  është  e rëndësishme, sidomos në procesin mësimor sepse 
nëpërmjet tĳ  ne vendosim marrdhëniet  nxëxësve tanë. Komunikimi është ura lidhëse 
midis mësuesit dhe nxënësit. 
Kur mësuesui është i ashpër dhe tepër autoritar me nxënësit, ai nuk e kupton se 
fj alët e tĳ  kanë një efekt  më afatgjatë  se ai e mendon. Këte gjë e theksova edhe 
në paragrafi m më sipër. Shumë shpesh ndodh që mësuesit të jenë të aft ë nga ana 
shkencore por  kanë mungesi nga ana pedagogjike ose nuk përshtaten dot me brezin 
e ri. Kjo ben që në shumicën e rasteve të kemi prishje të procesit mësimor pra një 
moskomunikim i mirë  ndermjet paleve cdo te onte në dështimin  e orës mësimore. 
Prandaj  sipas mendimit tim mësuesja në klasë  duhet të  ketë parasysh që përmes 
komunikimit të shprehe:
 Kënaqësi  =  D.m.th  që gjatë shpjegimit  tu demostroje nxënësve kënaqësinë që ka  
për  atë  lëndë, për atë që po bën dhe për  dĳ et që po ju transmeton duke fshehur  
lodhjen, mërzitjen, stresin e punës etj. Në këtë mënyrë nxënësit  do të nxiten  dhe 
do të jenë më të vëmendshëm ndaj asaj që mësuesja shpjegon.
 Përfshirje  =  Mësuesja në orën e mësimit duhet tu tregoje nxënësve se nuk është  
aktori i vetëm gjatë një ore  mësimi por është bashkepunëtor me nxënësit  në klasë  
duke i bërë pjesë të  shpjegimit.

• Metodat e mësimdhënies do t`i grupoja në dy grupe :
I. Metoda me në qendër mësuesin
II. Metoda me në qendër nxënësin
Tek metodat me në qendër mesuesin : shpjegimi, ligjërata, biseda.
Shpjegimi  është një metode e mësimdhënies e cila synon  sqarimin e koncepteve, 
ideve, marredhënieve të ndryshme, shtjellim dhe paraqitjen me hollësi të dickaje. 
Shpjegimi bëhet zakonisht  për lëndën e re dhe që bën pjese tek metodat tradicionale 
të mësimdhënies por që ditët e sotme  po  synohet  dhe po praktikohet  tërheqja  e 
nxënësve në shpjegim. Kjo gjë i ndihmon shumë nxënësit  të jenë më aktive  dhe të 
luajnë rol kryesor  në procesin e mësimit.
Ligjërata  është një metodë  e mësimdhënies nëpërmjet së cilës mësuesi bën një 
paraqitje gojore  të fakteve parimeve, ideve duke përdorur minimumin e ilustrimeve 
dhe mjeteve mësimore para nxënësve të cilët mbajnë shënime (pavarsisht që është 
një metodë që kryesisht përdoret më së shumti  në klasat  më të larta tek  9-vjevcarja, 
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por edhe aty gjen zbatim kryesisht në lëndët që nuk kishin libra p.sh lënda Teatër  në 
klasën e VI)
Biseda është një metodë  ku gjatë së cilës mësuesi  jep infarmacione  dhe e diskuton 
së bashku me nxënësit duke I tërhequr ata në bisedë.
Ndër metodat me në qëndër  nxënësit  do të përmendim:diskutim, punë në grupe, 
diagram i venit, mendo, loja me role, tryeza e rumbullakte, puna në dyshe, puna me 
projekte, klasteri,ese dhe shkrime të lira.
Roli  i mësuesit   kur nxënësi  është në qëndër  nuk zbehet por është  shumë  i 
rëndësishëm  sepse  ai është partner  në  komunikimin  dhe ndërveprimin midis tĳ  
dhe nxënësit. Nxënësit përfshihen  në mënyrë aktive  në procesin e nxënies  dhe me 
metodat  interactive nxënësit kanë të drejtë të marrin nisma. Nxënësit bashkojnë 
iniciativat  e tyre  gjatë  punës me grupe, gjithashtu  ata fl asin në emër të  grupit  në 
të cilin  ata  kryejnë  një punim në grup. 
 Krĳ ojnë marrdhënie  të reja komunikimi. Rrisin cilësin  e të mësuarit  në klasë.
Të dyja metodat si ajo me në qëndër  mësuesin  dhe ajo me në qëndër  nxënësin 
kanë përparësit e tyre  gjithashtu  edhe  të metat e tyre. Por ajo që duhet theksuar  
është se pavarsisht  politikave  të shumta  që janë  bërë dhe po bëhen në ndryshimin 
e metodave  të mësimdhënies, që më shumë prioritet po i  japin  të mësuarit me 
në qëndër nxënësit me sa kam parë nëpër shkollën ku kreva praktikën  sa do që 
mësuesit përpiqen të venë nxënësin në qendër të vëmendjes, ai që e dominon orën 
mësimore është mësuësi. Kjo gjë nuk  është  e mirë. 
Përfundimet e një studimitë kryer nga  Mc Keachie  tregojnë se nxënëxit mbajnë 
mend :
1. 10 % të asaj  që lexojnë
2. 20% të asaj që dëgjojnë
3. 30 % të asaj që shohin
4. 50 % të asaj që dëgjojnë  dhe shohin
5. 70 % të asaj që thonë
6. 90 % të asaj që thonë pasi e kanë bërë.
Ajo që është evidente  nga këto rezultate  të dala nga ky eksperiment është se nxënësit 
mësojnë duke bërë. Sa  konkrete  dhe të prekshme të  jenë metodat  e mësimdhënies  
aq më  të mira do të jenë rezultatet  e të nxënit. Megjithatë kjo varet nga niveli  që ka 
një klasë. Gjatë një vëzhgimi në shkollën  9 – vjecare  “Mark Dashi”  Fier, përkatësisht 
në  dy klasat  e VII  A dhe C, ajo që vihej re dukshëm ishte niveli I nxënësve. Në klasën 
VII A  mësimi zhvillohej me në qendër nxënësin , kurse tek klasa  tjetër VIIC  mësimi 
zhvillohej  me në qëndër mësuesin. Pse ndodh kjo?  Është pikërisht  niveli  i nxënësve 
të një klase  që bënë të mundur  zhvillimin  e metodave  të  metodave bashkëkohore,  
inteligjenca  e tyre për  të përthithur  një material. Klasat përbëhen nga individë  me 
formim  kulturor  dhe me përvoja të ndryshme, duke u nisur nga  ky  realitet mësuesi  
duhet të  jetë  i vetëdĳ sh se jot ë gjithë  nxënësit  kanë aft ësi të  njejta  për të thither  
një informacion. Ata kanë  ritme të ndryshme  të nxëni. E gjithë merita e mësuesit  
qëndron në gjetjen e  metodave  të përshtatshme  për kategoritë e nxënësve që ka në 
klasë. Nxënësit janë të ndryshëm  nga njeti – tjetri  dhe secili  ka kërkesa  dhe nevoja 
të  të vecanta, secili  perception, secili  dëgjon,  secili fl et,  secili mendon, secili mëson 
ndryshe nga të tjerët  prandaj  secili duhet dhënë  Shansi të gjej  veten dhe të  zhvilloj 
personalitetin. “Nxënësit  dallojnë nga njeri- tjetri nga mënyra se si duan të futen në 
klasë nga pika të ndryshme dhe nga rrugë që ata i mendojnë si më të përshtatshme 



45 

për tu ndjekur, sapo të jenë  future brenda. Ndërgjegjsimi i mësuesit ndaj këtyre  
pikave hyrëse mund ta ndihmojë atë në  paraqitjen  e materialit të ri  sipas asaj  
metode  që mund  të rrokte  me lehtësi nga një numër  i madh nxënësish. 

              

Shumë  fëmĳ ë kanë problem  në shkollë jo  për faktin se ata janë “ të pa  aft ë”, por 
se stili i tyre  i të mësuarit  nuk përshtatet me mënyrën  e mësimdhënies. Shpesh 
mësuesit  i etiketojnë si të pa aft ë  se në shumicën e rasteve  nuk përputhen me 
mënyrën  e tyre të edukimit.  Por problem nuk qëndron  vetëm tek kjo kategori  e 
nxënësve që nuk  kanë rezultate të mira në të nxënë , por edhe tek  mësimdhënësit. 
A përdorin ata metodat e duhura për këtë kategori nxënësish.
Unë do të thosha jo, sepse nga vëzhgimi që bëra  në shkollën “Mark Dashi” p.sh në 
klasën e VII kishte tri nxënëspër të cilët ora e mësimit nuk paraqiste ndonjë interes. 
Kjo për arsye të ndryshme. 
a. Një nxënës kishte ndryshuar shpesh shkollat ku zhvillonte mësim.
b. Një tjetër kishte problem familjare (me prindër të divorcuar)
c. Një tjetër ishte kthyer nga emigracioni
Metodat që mësuesja përdorte në orën e mësimit ishin të shumllojshme : dialogu, 
kllaster,  punë në grupe, prezantime,  pem mendimi,karrigja e nxehte, demostrimi 
dhe loja. E vetmja metodë  që i nxiste  më shumë këta nxënës ishte metoda e 
organizimit të orës mësimore  me anë të lojës. Unë mendoj se kjo lidhet më tepër me  
natyrën e fëmĳ ës dhe me personalitetin që ai ka krĳ uar. Kjo lloj metode  ju pëlqen 
nxënësve  sepse  mësojne duke luajtur dhe ju duket më interesante se sa te  rrinë e 
të dëgjojnë shpjegimin e mësimit. Sipas  Pizzalongos, psikolog zhvillimi : “Fëmĳ ët 
e  e quajnë pnën lojën e tyr. Kur ata janë duke mësuar dhe duke  luajtur  me gëzim, 
atëherë kjo është një përvoj positive. Ata formojnë  një qëndrim pozitiv ndaj  procesit  
të mësimit.”
Pjesa më  e madhe e fëmĳ ve e pëlqejnë  lojën  dhe si e tillë ajo tërheq vëmendjen  e 
tyre në një  orë mësimi. Përdorimi i kësaj metode gjatë procesit të mësimit  tërheq  
vëmendjen edhe të nxënësve  me nivel më të ulët  duke u bërë edhe ata pjesë  e procesit 
mësimor. Këto janë sfi da të një mësuesi  që të arrĳ  të kuptoj dhe të indetifi kojë se 
cfarë i tërheq nxënësit e tĳ   në një orë.Këto dhe shumë  arsye të tjera kanë bërë që në 
vend të mësimdhënies  tradicionale  ti mëshohet shumë e më shume  mësimdhënies 
me metodat bashkëkohore ose ndryshe mësimdhënie e diferencuar.
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Synimi kryesor  i mësimdhënies së diferencuar , sipas  mendimit  të psikologëve 
dhe të didaktëve , është  intesifi kimi i procesit mësimor,  aktivizimi dhe shfrytëzimi 
në shkallë më të lartë  i veprimtarisë  mendore të cdo nxënësi, organizimi  i procesit 
mësimor  sipas ritmeve të punës dhe të perparimit të cdo nxënësi dhe mbi të gjitha  
zhvillimi i prirjeve , i aft ësive, i interesave dhe i talenteve të tyre.
Një nga metodat  më të vjetra  në mësimdhënie është metoda e demostrimit.
 Metoda e demostrimit  nga vet  fj ala bazohet  në paraqitjen e një modeli  para nxënësve 
të fakteve,  të procedurave  për të bërë dicka,  për të ilustruar dicka  duke përdorur 
objekte  reale. Demostrimi si metodë përdoret në të gjitha moshat e shkollimit.Ai 
realizohet  me objekte  reale ose me anë të ndonjë fi lmimi. Ajo që është karakteristik 
e metodës së demostrimit  është përdorimi i mjeteve të ndryshme  mësimore  cka e 
bënë orën e mësimit më të prekshme nga anan e  e nxënësve. Zhvillimi i teknologjisë  
ka ndikuar në rritjen e  efektshmëris së metodës së demostrimit. Ky zhvillim e ka 
përparuar këtë metodë  duke e realizuar demostrimin me anë të video-projektorve 
ose nëpërmjet ilmimeve të ndryshme.   Metoda e demostrimit i  ndihmon nxënësit  dhe 
u jep mundësi  atyre të dallojnë  karakteristikat e një objekti. Demostrimi si metodë  
përdoret  pothuajse  në të gjitha lëndët  p.sh në lëndën e gjografi s ose të historis  
përdoren harta  të cilat u krĳ ojnë  nxënësve përfytyrimin  më të drejtë  për një reliev  
ose vend  të caktuar, për shtrirjen e zonave  të ndrushme klimaterike, për ndarjen 
administrative të një shteti. Në lëndën e matematikës  krĳ ohet nëpërmjet  grafi kve të 
ndryshëm. Për sa i përket demostrimit   në lëndët si kimia apo fi zika  që demostrimet 
krĳ ohen  nëpërmjët  mjeteve  laboratorike,  kjo u krĳ on nxënësve  kushte  që ata të  
arrĳ në të kuptojnë  dhe të shohin  veprime konkrete dhe tu ndelen ne mendje.  Ajo 
që është e rëndësishme jo vetëm për metodën  e demostrimit  por për cdo metodë 
tjetër mësimdhenie  është përshtatja e metodës me  me zhvillimin psikomotor të 
të nxënësit. Mësuesi duhet  ti përshtatet  nivelit të klasës  që zhvillon mësim për 
mënyrën  se si do ta  demostroj një material ose një eksperiment sepse  edhe metoda 
e demostrimit ka rrisqet e veta , ajo duhet të kryhet në vendin e  përshtatshëm. 
Gjithashtu gjatë  një demostrimi  e rëndësishme është  që   ai të  ndiqet  nga të gjithë 
nxënësit në mënyrë  që ata të kuptojnë  se c’ndodh në një eksperiment të caktuar në 
një lëndë. Gjë e rëndësishme  gjatë një demostrimi  është  edhe koha  si vepron, një 
demostrim p.sh në lëndën e kimis  duket të kryhet me ngadalë  që nxënësit  të kenë 
mundësi  të ndjekin cdo lëvizje të mësuesit gjatë  zhvillimit te eksperimentit.5  
Problemet e motivimit Motivimi i nxënësve gjatë një ore mësimi  do të thosha se 
është nja nga problemet kryesore që haste nëpër shkolla. Por cështë  motivimi: “ 
Motivimi  është tërësia  e mekanizmave biologjikë dhe psikologjikë  që bëjnë të 
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mundur  fi llimin e veprimit, orientimin drejt një qëllimi, ose në të kundërt largimin, 
intesitetin dhe qëndrueshmërinë : sa më shumë të motivuar të jënë individët aq me  
i madh  dhe i qëndrueshëm është  aktiviteti.
Motivimi është faktori  kryesor  nxitës i cili  e shton aktivitetin  e  nxënësve  interesimin  
dhe vullnetin e tyre për tu bërë pjes active e orës mësimore. Por elementi kyc i 
motivimit të nxënësve është vetëm  mësuesi. Kjo do të thotë  se krĳ imi i një mjedisi 
pozitiv në klasë  arrihet përmes motivimit të nxënësve. Një faktorë thëlbësor , i cili 
ndikon në motivimin e nxënësve  është ambjenti ku  zhvillohet ora e mësimit.
 P.sh në një klasë e cila ka një ambjent brenda  standarteve të së cilës mundë të 
zhvillojmë një orë mësimi , këtu  fusim bankat, karriget ku ulen nxënësit, 
muret e një klase të cilat mund të jenë me punime nga më të mira të klasës, mund 
të ketë harta të ndryshme,  projektorë e ilustrime janë faktorë të cilët ndikojnë në 
motivacionin e nxënësve.
 Në “ Metodologjinë  e mësimdhënies” thuhet se komponentët kryesor  të motivimit 
të nxënësve  janë:
1.  Motivimi i brendshëm
2. Motivimi i jashtëm 
3.  Shpresa për sukses në  përvetësimin  e temave mësimore
P.sh  ka disa nxënës që ju pëlqën lënda  e leximit dhe ata lexojne libra dhe punojnë 
shumë për këtë lëndë. Ky është motivim i brendshëm sepse ata  e bëjnë këtë gjë për 
të kënaqur kuriozitetin e tyre dhe interesin e tyre për këtë lëndë.
Kurse motivimi i jashtëm ka të bëjë  me tërheqjën e nxënsit në një veprimtari që  të 
arrihen qëllimet dhe rezultate më të larta. P.sh tek motivimet e jashtme do te fusim 
lavdërimet nga prindërit nga mësuesit.
Në praktikën e përditshme të procesit mësimor jo të gjithë nxënësit janë të motivuar, 
mësuesit hasin shpesh nxënës të cilat janë të pa motivuar. Në përgjithsi nxënësit të 
cilët nuk janë të motivuar janë kryesishtë nxënës të cilët kanë  vështirësi  në të nxënë 
dhe në komunikim. Nxënësit e suksesshëm janë të vetëmotivuar sepse ata jetojnë më 
ndjenjën e suksesit  dhe për të arritur qellimet e tyre. Të gjithë nxënësit duan të jënë 
të suksesshëm  por kjo varet nga shumë faktorë të cilët mund të jenë të brendshëm 
ose të jashtëm.
Në klasë ka kategori të ndryshëm të nxënësve , ata mund të jenë nxënës me vështirësi 
në tu shprëhur, nxënës  të mbyllur në vetëvete, nxënës që emocionohen shpejtë. 
Motivimi i tyre është i vështirë, pasi ata janë nxënës pa kurajo që  p.sh gjatë një ore 
mësimi  nuk kanë guxim për të drejtuar një pyetje  për dicka që nuk e kanë kuptuar 
edhe në rastin e kundërt kur mësuesi mund të drejtojë një pyetje  ata mund ta dinë 
por kanë frikë të përgjigjen sepse nuk kanë guxim. Janë nxënës me vetëvlersim të 
ulët.
Në cdo kalas ka nxënës  me vështirësi në të nxënë, gjë e cila i bën ata të ngelen mbrapa 
nga pjesa tjetër e nxënësve te klasës. Duke ndelur mbrapa nga pjsesa tjeter e klasës  
atyre u humbet interesi per mësimin dhe për shkollën. Në këto kushte mësuesi duhet 
të jetë i vëmendshëm  ndaj kësaj kategori nxënësish dhe të punoj më fortë  duke i 
motivuar në mënyra të ndryshme që ata të mos e humbasin besimin tek shkolla dhe 
tek vetja.
Mësuesi  duhet tu ofrojë një larmi metodash  mësimdhenie që edhe kjo kategori 
nxënësish të ndihet pjesë e klasës. Teknikat dhe metodat e ndryshme e gjallërojnë 
orën e mësimit po gjithmon brenda kuadratit mësimor.
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Nxënësit nga natyra  janë kurioz dhe p.sh në qoft ë se mësuesi e nis orën me një 
kuriozitet rreth temës së ciles ai do të trajtojë orën e mësimit, interesi i nxënësve do 
të shtohej.
Mjedisi i klasës  i krĳ uar nga mësuesi  ka nje ndikim të madh në marrëdhëniet 
mësues – nxënës dhe motivimin e tyre.  Mjedisi i klasës, i krĳ uar  nga mësuesi, duhet të 
jetë  në funksion të motivimit të nxënësve dhe që pasqyrihet  në qëndrimin e tyre  aktiv  në 
procesin  e mësimit. Një  mjedis i tillë quhet “Klima e klasës”. Mësuesi në klasë me sjelljen 
e tĳ  duhet të japë mesazhe  positive tek nxënësit  duhet të shfaqi entuziazem, gëzim, 
vullnet për orën që po zhvillon sepse ai është faktori thelbësor i krĳ imit te nje klime 
të ngrohtë në klasë. Bashkëpunimi është një element kyc  në krĳ imin  e një klime 
positive në klasë qoft ë në mardhenien mësues – nxënës, qoft ë edhe në marrdhënien 
nxënës – nxënës.
Vetë mësuesi mund  të vendosi disa rregulla në klasë të cilat mund të shërbejnë për  
mbarvajtjen e  një klime miqësore në klasë p.sh 
• Respektojeni dhe silluni me edukat me njeri tjetrin.
Ky rregull është shumë i rëndësishëm në ambjentet e shkollës për faktin se, sic e 

përmendëm edhe me lartë në klasë ka përsonalitete të ndryshëm të nxënësve  
mes tyre janë edhe nxënësit të cilet kanë problem ne procesin e të nxënit, e të 
komunikuarit dhe ne momentin kur ata mund të jenë duke thënë dicka gabim ose 
nuk mund ti përgjigjen një pyetjeje që mësuesi e kerkon prej 

tyre, pjesa tjetër e klasës  duhet ta respektoj mendimin e tyre gjithashtu edhe mos 
përgjigjen saktë të një pyetjeje. Në të kundërt në një situatë të tillë nëse nxënësit 
do të talleshin ose do të qeshnin në dhënien e një përgjigje gabim, ky nxënës  do 
të demotivohet duke mos u bërë më pjese e procesit mësimor dhe duke ndenjur 
pasiv për shkak të mos respektimit të tĳ  nga ana e bashkëmoshatarëve të tĳ .

• Të jeni të gatshëm dhe të pregatitur. Ky rregull nxjerr ne pah rëndësin që ka 
puna mësimore në ambjentet e shkollës. Të qënit i gatshëm  gjatë veprimtarive që 
zhvillohen  pa krĳ uar boshllëqe apo humbje kohe. 

Nxënësi të jetë i pregatitur si nga ana material ashtu edhe nga ana shkencore kur 
vinë në shkollë, nëse ai vjen gjithmon i pregatitur atëherë do te kemi një klimë
me të mirë në klasë gjithashtu edhe motivacioni do te jetë më i madh se edhe 
konkurenca ndermjet nxënësve do të jetë e lartë.

Problem të menaxhimit
Fjala menaxhim do të thotë: udhëheqje, drejtim, organizim. Menaxhimi i klasës 
dhe i mësimdhënies nga mësuesit përballet cdo ditë nga situate të pa pritura. Gjatë 
procesit mësimor dalin situate nga më të ndryshmet të karakterit psikologjik, 
objektic, subjektiv, metodik etj.menaxhimi I mësimit  ka të bëjë me drejtimin dhe 
organizimin  e veprimtarive  të tilla sit ë nxënët duke synuar  që të ketë një përfshirje  
productive të nxënësve  në  mësim. Ajo që vihet rë është se brezat e nxënësve sa vinë  
e bëhen me të vështirë pët tu menaxhuar dhe kontrolluar nga mësueshi gjatë harkut 
kohorë të orës mësimore. Psikologu Cubbeleg shkruante : “Për sa kohë djemtë janë 
djemë dhe vajzat janë vajza, për sa kohë që mësuesit sjanë perfektë  në profesionin e 
tyre disiplina do të mbetet problem në administratën e shkollës. Në të gjithë  fushën  
e menazhimit të klasës apo të shkollës ka mundësi që  ky të jetë  problem më madhor 
që ju shkaktonë mësuesve stres.” Numri i madh  i nxënësve nëpër klasa  bënë që 
menazhimi i tyre të jetë i vështirë, p.sh kur mësuesi mund të jetë duke korrigjuar 
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punën e një nxënësi pjesa tjetër e nxënësve  fi llon bisedat, përshpëritjet, ngacmimet 
me njeri tjetrin, qeshin, hedhin vërshtrime nga dritarja kjo situatë con në mos 
menaxhimin e mirë të kalasës nga mësuesi. 
Që të këmi një menaxhim të mirë të klasës duhet të  mbështetemi ne dy e lementë  të 
rëndësishëm të  procesit mësimor:
1. Fillimi i mësimit
2. Përfundimi i mësimit
Është shumë e rëndësishme  për një orë mësimi fi llimi i tĳ  dhe tepër efektiv për 
nxënësit. Nëse një mësues  është i përpiktë  me orarin zyrtar  të procesit mësimor  
ai nëpërmjet përpikmëris së tĳ  u jep mesazhin nxëxësve se sa i rëndësishëm dhe i 
nevojshëm  është zbatimi i orarit.

 Që procesi i mësimit të rrjedhi natyrshëm dhe  dhe koha të menazhohet drejtë  
mësuesi duhet ta planifi kojë që në shtëpi  cdo minutë të orës mësimore dhe ora të 
mos mbaroj as para dhe as pasi ka rënën zilja. Nëse një mësues arrinë të zhvilloj 
cdo veprimtari  që ka planifi kuar brenda   orës mësimore  atëherë ai ka bërë një 
menaxhim të mirë të kohës.
Në menaxhimin e klasës do të fusja edhe  problemet që lindin aty gjatë orës mësimore. 
Disiplonimi i nxënësve është një  më të vështirët për tu arritur. Mbajtja e disiplonës 
varet  mënyra se  si  një mësues  e planifi kon orën, sa rëndësi i kushton ai nxënësve  
në mësim dhe  sa mundohet  të shmangë manipulimet e tyre. Shpesh  mësuesit 
përballen me situate të  ndryshme  dhe shpesh ushtrojnë edhe dhune  ndaj nxënësve  
që sjellin problem në orën e mësimit, të cilët  fl asin pa kriter,  bëjnë zhurma  duke 
herdhur stilolapsa nëpër klasa, duke grisur libra, fl etore lëvizin bankat, karroget 
nuk kryejnë detyrat e caktuara nga mësuesi  qëndrojnë keq ulur në banka etj, dhe 
ndodh që mësuesit të mërziten nga këto sjellje dhe ushtrojnë edhe dhunë ndaj këtyrë 
nxënësve. Sipat të dhënave studimore të kryëra nga Unicef  ( UNICEF “Zhvillimi i 
kombeve) 1 nga 3 nxënës  dhunohet nga mësuesi. Mësuesit  u shkulin veshin, i fyejnë 
, ndërshkime me notë. Megjithatë unë do të thosha se nxënësit sillen si ti ushqej 
mësuesi, nëse mësuesi sillet  në mënyrë agressive me ta  edhe nxënësit  ashtu do të 
sillen,nëse mësuesi do ti trajtoj  me ngrohtësi, do ti respektoj  edhe nxënësit do të 
refl ektojnë ndaj kësaj sjelljeje. Por duhet të themi se kjo varet nga  personaliteti  dhe 
formimi i cdo fëmĳ e  sepse ka  nxënës të cilët nuk njohin  limite.
Sic e theksova edhe më lartë  në klasë ndodhin  situate nga më të ndryshmet të cilat  ja 
bëjnë edhe më të vështirë  mësuesit menazhimin  e tyre. Një mësues gjatë  zhvillimit 
të orës  mësimore  dhe të shpjegimit   të lëndës së re  duhet të jëtë i vëmendshëm  se 
c’ndodh me pjesën tjetër të klasës. 
• Është e rëndësishme që mësuesi duhet të  qarkulloj  gjatë zhvillimit të 

mësimdhënies sepse duke qarkulluar nëpër klasë  nuk u lë mundësi  nxënësve të 
merren  me gjera të pa nevojshme.

•  Vështrimi i nxënësve  ne sy është i rëndësishëm  sepse ka nxënës në klasë  që 
e humbasin  mendjen dhe  mësuesi duke e parë  në sy pak më tepër  me qëllim 
përqëndrimin tek ajo caka po shpjegohet ose po thuhet në klasë. Kjo është një 
metodë më e mirë se sa po ti tërheqim  vëmendjen me fj alë sepse kështu  nuk 
bezdisim edhe pjesën tjetër  të klasës. 

• Nxënësit të cilët  mund të humbasin  përqëndrimin mund tu bëjmë  edhe pyetje  
me qëllim  që të integrohen  me orën  e mësimit dhe pa shpërqëndruar  të tjerët 
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por duke  e bërë pyetjen brenda temës. 
• Dallimi i sjelljes së keqe : ka raste kur nxënësit  sillen keq  dhe mësuesi ja bënë 

me dĳ e që për veprimet  veprimet që po kryen. Mund  të përdori metodat që 
përmendëm më lartë por rezulton  se nxënësi nuk po ndryshon sjellje atëherë 
mësuesi mundë të bëjë një pauz  gjatë shpjegimit pa e ndërprerë rrjedhën e 
mësimit. Në rastet kur dy nxënës  nuk kalojnë mirë bashkë bëjnë bisëda gjatë orës 
ose edhe situate të tjera të pa këndshme për sytë e mësuesit, pasi ne mund edhe 
të kemi përdorur metodat e mësipërme  sërishtë nuk këmi rezultat atëhetë është 
e mira që këta nxënës  të mos qëndrojnë në një bankë së bashku dhe e mira do të 
ishtë që këta nxënës që paraqesin  problem me sjelljet e tyre në klasë ti kishim në 
bankat e para në mënyrë që ti kemi nën kontroll.

• Në klasa  ndodhin edhe raste  më problematic të cilat ne mundë  ti zgjidhim 
nëpërmjet intervistës “ Morse” të  William C.Morse dhe ndiqen këto hapa:

1. Duke përdorur  një mënyrë  jo mosbesuese, I kërkojmë  nxënësit të tregojë  c’i  ka 
ndodhur. Në këtë  mënyrë, jo vetëm vendosim besimin e nevojshëm,  por shohim 
dhe si e përjeton  nxënësi ngjarjen. Nëse në  ngjarje janë përfshirë  më shumë se 
një nxënës, atëherë dëgjimi bëhet I balancuar.

2. Përpiqemi të kuptojmë  nëse është kjo sjellje problem themelor. A ka problem 
të tjera që lidhen me të? Problemi I vërtetë duhet mësuar,  sepse disa nxënës 
përfshihen në ngjarje  vetëm në rrethana rastësore dhe bëhen aktorë  pa dashje, 
nga  zemërimi apo inati I castit, porn ë faktë , arsyet janë më të thella.

3. Pyesim nxënësin pak a shumë  në këtë formë: “ Mirë,  c’mendon se duhet  bërë 
për këtë gjë?” Shpesh nxënësit qartësohen  dhe ndërgjegjsohen  për  veprimet e 
kryera. Shpesh ata sygjerojnë vetë  si mund ti riparojnë gabimet. Po të bëhet një 
diskutim i hapur, kjo ndihmon  shumë në zgjidhjen e problemeve në këtë fazë. 
Nëse kjo nuk arrihet, duhet ndjekur hapi i katërt.

4. Paralajmërojmë se cmundë të ndodhë nëse vazhdon kjo sjellje. E rëndësishme 
është të  bëhen të qarta të  gjitha kopetencat në dispozicion të mësuesit dhe të 
shkollës.

5. I kërkojmë mendime nxënësit: “ Si mendon  se mundë të ndihmojmë ne?” Pra a 
kërkon bashkëpunimin e mësuesit për ta ndihmuar

6.  Bëhet një planë me nxënësit: “ C’duhet bërë nëse kjo sjellje përsëritet?”
Kjo bisedë është një teknikë e mirë  për të zgjidhur problem po edhe e kombinuar me 

teknika dhe masa të tjera. Nëpërmjet kësaj metode synohet  korrigjimi i sjelljeve 
të pa dëshirueshme të nxënësve.

Problem të vlerësimit

Qëllimi i vlerësimit  është  të përcaktojë shkallën në të cilën  nxënësi  arrin  objektivat  
e parashikuara  dhe impaktin që ka  mësimdhënia mbi nxënësin . Michael  Seriven  
sygjeroi  dy  metoda vlerësimi : vlerësimi formues dhe vlerësimin përgjithsues.
Që të kryejmë një vlerësim të drejtë  duhet të mbështetemi tek disa teknika:
1. Vlerësimi  duhet të bazohet  në punën e në  aktivitetin e cdo  nxënësi
2. Vlerësimi të jetë I lidhur  me treguesit e parashikuar  ne programin  mësimor 
të lendës përkatse.
3.  Vlerësimi duhet të jetë i larmishëm, i  kombinuar me synimet për të realizuar 
një  vlerësim   real e objektiv
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4. Nxënësi duhet të informohet për natyrën  dhe për qëllimin e vlerësimit, të 
ambjentohen  me llojin e tĳ .
Nëse paraprakisht mësuesit nuk do të hartojnë kritere të qarta vlerësimi dhe nëse nuk 
do të zbatojnë procedura të qarta për kryerjen e tĳ  dhe t’u përmbahen objektivisht 
atyre, ekziston rreziku që disa nxënës të diskriminohen në raport me disa të tjerë. 
Është shumë e rëndësishme që vlerësimi i nxënësve nga ana e mësuesve të bëhet  i 
drejtë duke u mbështetur në kriteret e mësipërme. Une mendoj se vlerësimi duhet 
të jetë një proces zinxhir, i vazhdueshëm, i cili zhvillohet në nivele e periudha të 
ndryshme, sepse vetëm në këtë mënyrë ai mund të ofrojë të dhëna konstante, të 
cilat nga ana tjetër do të ndihmojnë në drejtimin e procesit të mësimdhënies. Të 
vlerësuarit e nxënësve nga ana e mësuesit duhet kryer me rregullsi, paralelisht me 
mësimdhënien, në çdo orë mësimi, ndonëse në mënyrë informale. Vlerësimi nevojitet 
të bëhet në mënyrë konstruktive, duke u fokusuar më shumë në arritjet e nxënësve 
sesa në dështimet e tyre. 
Mendaj se është mjaft  e nevojshme gjithashtu që nxënësit të informohen minimalisht 
mbistrukturën e vlerësimit që aplikohet në klasë, në mënyrë të tillë që ky vlerësim 
të jetë jo vetëm i besueshëm për mësuesit, por gjithashtu të shihet si i besueshëm 
dhe i drejtë edhe nga vetë nxënësit.  ( p.sh në shkollen “Mark Dashi” mësuesja bente 
një vlersim ndryshe nga ai që ishin mësuar nxënësit deri dje. Ajo bëntë vlerësimin 
e nxënësve nga nota 1-5 sepse ata ishin klasa pilot. Ajo që doja të theksoja është se 
mësuesja i informonte gjithmon nxënësit e saj për vlerësimet që ajo kryente) Po kaq 
e rëndësishme është që të jetë i qartë në lidhje me atë që mësuesit duan të vlerësojnë 
dhe për të siguruar se është duke u vlerësuar pikërisht ajo gjë dhe jo diçka tjetër.
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Strategjite  e nje mesuesi te suksesshem

Enida  Bashalliu
Z/Drejtore ne Shkollen 9-Vjecare “Mark Dashi“ Fier 

Planifi kimi  i mësimdhënies, strategjit themelore  të mësuesit  të suksesshëm  në 
procesin mësimor

Një nga veprimtaritë  kryesore dhe  komplekse të  procesit mësimdhënës është  
planifi kimi i saj. Që  të arrimë një  një mësimdhënie  bashkëkohore  dhe rezultative  
është e nevojshme  që të bëhet një  punë  para pregatitore nga ana e mësuesit . 
Planifi kimi i mësimdhënies  është gjysma e punës e  kryer  nga mësuesi  drejt një 
mësimdhënie cilësore  dhe të suksesshme. Përmes planifi kumit  arrinë të organizojë  
një mësimdhënie të një niveli të kënaqshëm sepse duke mos  e planifi kuar mund 
edhe të ngelen situate pa u trajtuar sepse të merr vrulli i klasës. Ky është një proces  
që kërkon një përpjekje nga ana e mësuesit gjithashtu dhe një përgjegjsi  sepse një 
planifi kim i mirë  dhe i organizuar në cdo detaj do të coj drejt një mësimshënie  të 
suksesshme në të kundërt në dështimin e saj.
Ajo që është e rëndësishme gjatë  planifi kimit  të orës mësimore  është që mësuesi të 
dĳ ë se clloj të nxëni është i përshtatshëm  për nxënësit  e tĳ , që të lehtësojë të nxënët. 
Planifi kimi i mësimdhënies e ndihmon mësuesin që të ketë besim në atë cfarë ai do 
të bëj, e bën  më të strukturuar, e ndihmon që ti rendis cështjet  sipas një rendi dhe 
radhe të caktuar. Planifi kimi nuk e lejon mësuesin që ti rrëshkas ora nga duartë  dhe 
të bëjë lëvizje të  “vdekura”  në orën e mësimit. Ka formate të ndryshëm të  planit 
mësimor por ajo që  është  e përbashkët dhe që  synohet të arrihet në cdo orë mësimi 
është përmbushja e objektivave . Objektivat duhet të seleksionohen  duke marrë 
parasysh  elementët e mëposhtëm:
1.  Nevojën dhe strukturën e lëndës
2. Nevojat e nxënësve
3.  Gadishmërin e nxënësve për të mësuar
4.  Karakteristikat e nxënësve  ( interest, aft ësit,  qëndrimet)
5.  Qellimet më të mëdha dhe objektivat e përgjithshme 
6. Karakteristikat tona  si mësues ( fi lozofi a mësimore, prirjet dhe potenciali)
7. Ndihmën  e komunitetit
8. Lehtësit që  kemi në dispozicion (paisjet, orenditë, kohën e nevojshme)1

 Është e rendësishme që gjatë  hartimit të objektivave të marrim në konsideratë  këto 
element  sepse duke mos i pasur  në konsideratë  ka rrezik që  mësimdhënia  të 
mos jetë e suksesshme. Gjatë hartimit të objektivave ne duhet ti formilojmë ato sipas 
nevojave të nxënësve sepse nuk mund të kërkojmë të arrime  qëllimin e objektivave   
mbi nivelin e nxënësve , pra  hartimi dhe pritshmëria e rezultateve të të nxënit dhuhet 
të jëtë në përputhje me nivelin e nxënësve. Më poshtë po ju paraqes disa  formate  të 
planifi kimit të mësimdhënies.
Formati nr.1
Tema e mësimit_______________________________________Data:__________
Njësia  ose kapitulli____________________________________Klasa__________
1.Objektivi I mësimit_________________________________________________                                         
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___________________________________________________________________
2.Brendia e materialit__________________________________________________                                
___________________________________________________________________
3.Procedura e instruktumit______________________________________________                               
___________________________________________________________________
4.Materialet e instruktimit______________________________________________
Testi I  mësimit ( planifi kohen  pikat e testit, pyetjet për klasën, ushtrimet që do të 
punohen)
Formati nr.2
Njësia (kap)____________ Klasa_______________ Data_________________
Tema mësimore___________________________________________________
Objektivi ___________________Pyetjet kyce ________________Përmbledhja ________ -
 __
Hyrja _____________________1.________________________
Materialet_______________
B r e n d i a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Materialet________________
                                                     3.___________________etj    Detyrat__________________.
Formati 3
Tema mësimore_________________________Lënda_________________
Data__________
Objektivat 1.____________________________Veprimtaritë
                  2____________________________1___________________________
                  3____________________________2___________________________
                                                                            3___________________________
                                                                             4.__________________________
Materialet për instruktim______________________________________________
Detyra_____________________________________________________________.

Në shoqërinë e sotme  bashkëkohore  vërtet po ndodhin ndryshime të mëdha në 
të gjitha fushat. Zhvillimi i hovshëm  teknik, shkencor dhe teknologjik patjetër që 
ka ndikuar  dhe po  ndikon  edhe në arsim. Shkolla duhet të jetë ajo që përcjell 
këto ndryshime duke ecur me hapa paralel në zhvillimin e përgjithshëm  shoqëror, 
shkencor,  teknologjik e kulturor. Që të arrihen këto duhet të ndryshojme edhe sistemin 
arsimor edhe procesin e mësimdhënies dhe atë të planifi kimit të orës mësimore. 
Këto ndryshime  po ndodhin pak e nga pak  edhe në sistemin tonë arsimor . Në  
mësimdhënien bashkëkohaore nxënësi është në qendër të procesit arsimor, ai merret 
parasysh edhe kur mësuesi planifi kon punën mësimore, kur planifi kon objektivat, 
kur merren parasysh  rezultatet e pritshme, kur mendohen teknikat arsimore, kur 
krĳ ohet hartimi i pyetjeve etj. Prandaj sot organizohet një mësimdhënie  ndryshe që  
nënkupton jo ngarkimin e nxënësve  me dĳ e por  zhvillimin e aft ësive të  menduarit 
kritik e krĳ ues, zhvillimin e shkathtësive,  zhvillimi e shprehive, zhvillimin e 
imagjinatës. Nxënësi është ndërveprues, kritik, krĳ ues,  shpreh lirshëm mendimin, 
vlerson performancën e shokve. Që vërehen këto ndryshime në rolin e nxënësve në 
klasë  ka ndryshuar edhe roli i mësuesit ai është krĳ ues, bashkëpunues,  ndërveprues, 
organizator, vihet në rolin e  drejtuesit etj. Krahas këtyre elementëve që përmendëm 
pak më sipër  ndryshimi ka ndodhur edhe  në planifi kimin e mësimdhënies. Pata 
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fatin të zhvilloja  praktikën në klasat pilot dhe vura rë që planifi komi i  mësimit  
bëhej në mënyrë të ndryshme nga ajo që kam paraqitur më lartë ose nga modeli 
tradicional. Më poshtë po ju  demostroj një të tillë:

Ç’quajmë mësues të suksesshëm?

Mësues i suksesshëm quhet ai  që  është në gjendje  të realizojë objektivat  e programit  
mësimor  dhe  përmasat kryesore të mësimdhënies së suksesshme  janë synimi  dhe 
rezultatet që arrihen  në përfundim të vitit  të vitit mësimor të aft ësimit logjik të 
nxënësve  për njohuritë e transmetuara nga mësuesi dhe nga puna e pavarur që ai  
kryen nën orjentimin didaktikë të mësuesit.
Në tërësin  e faktorëve  që ndikojnë  drejtëpërdrejtë në ngritjen e nivelit të  cilësisë 
së procesit mësimor-edukativ është mësuesi. Një mësues i suksesshëm duhet të ketë 
disa vlera:
• Duhet të jetë i aft ë profesionalisht dhe të punoj vazhdimisht
• Mësuesi duhet të jetë motivues
• Mësuesi duhet të jetë i disiplinuar 
• Mësuesi  duhet të jetë  human dhe ti trajtoj nxënësit pa diskriminime
• Mësuesi duhet të jetë vizionar
• Mësuesi duhet të jetë i përkushtuar , ta dashuroj  profesionin.
• Besimi ne vetvete dhe puna me vetveten, të dĳ ë të komunikoj më nxënësit. 
• Mësuesi  duhet të jetë model, në familje, në punë e në shoqëri( duhet të ketë 

autoritet)
• Mësuesi duhet të jetë empirik.
 Me formimin e tĳ  shkencor , psikologjik, pedagogjik,  e professional në lartësin e 
kërkesave të kohës me fi gurën e tĳ  morale  me devotshmërinë për punën dhe me 
dashurinë për profesionin ai do të jetë një mësues i suksesshëm. Një  mësues i ditur, 
i kulturuar me horizontë të gjerë kulturor jo vetëm në lëndën që jep , por edhe në 
lëndët  e përafërta edhe  në fushat e tjera të dĳ es , ky mësues do të gëzojnë respektin e 
nxënësve. Por që të jeshë mësues  i ditur, i kulturuar e me horizont të gjerë  shkencor në 
kohën e sotme, që dĳ et  shtohen  me ritme shumë të shpejta, socializohen e  njëherësh 
integrohen dhe kur për pasojë  njohurit e një lënde mësimore  lidhen e  ndërlidhen  
me ato të  lëndëve të tjera të  përafërta nuk është dicka që  mund të arrihet  lehtë. 
Për të qenë një mësues i suksesshëm  është e  domosdoshme  që ta duam   në radhë 
të parë  lëndën që  që japim, ta zotërojmë mirë atë  jo  vetëm  në atë  cka na paraqitet  
në  program por edhe më gjerë  të  ndjek të rejat e shkencës në  specialitetin e vet, 
të plotësoj  njohuritë e  veta, të mmerret me punnë kërkimore etj. Një mësues që  
pushon  së mësuari, ai pushon edhe së qëni mësues.
Një mësues që të ketë sukses në punës e tĳ  duhet të punojë në mënyrë sistematikem 
për të zgjeruar horizontin e tĳ  shkencor e kulturor,  të jetë vazhdimishtë i lidhur  
me burimet e informacionit  shkencor. Pa dyshim që  shkalla e pregatitjes së 
gjithëanshme shkencore e kulturore e mësuesit është një faktor themelor. Themelore 
është  edhe njohja  e thellë  e psikologjisë së nxënësve, e parimeve, e ligjeve, e kritereve 
pedagogjike, metodave dhe mjeteve më rë  përparuara  të realizimit të këtĳ  procesi.
Suksesi i mësuesit qëndron edhe në: njohjen e botës së brendshme shpirtërore të 
nxënësve, aft ësit për të depërtuar në të  dhe për të zbuluar aft ësit  dhe të fshehtat 
e tĳ , janë një kusht i  domosdoshëm psikologjik për  organizimin shkencor të 
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procesit mësimorë, për ti dhënë atĳ  karakter  sa më të theksuar aktiv e krĳ ues, 
për t’ja përshtatur gjithnjë e më shumë vecorive  individuale të nxënësve. Njohja 
e psikologjis së nxënësit nga ana e mësuesit do të ndikojë  në suksesin e  punës 
mësimore – edukative sepse në mardhënien mësues – nxënës lindin  keqkuptime 
të ndryshme, dhe në qoft ë se një mësues  ka formimin e duhur , arrin të depërtoj në  
botën e brendshme të nxënësit arrin ti zgjidhë me sukses këto situate.
Autoriteti i mësuesit  lidhet ngushtë  me cilësit morale  të tĳ . Gëzojnë autoritët  
të nxënësit  ata mësues që dallohen për  fi gurën e tyre  të pastër  morale, që janë 
shembull në punë, në familje dhe në jetë. Opinioni në përgjithsi i prindërve  e vlerson 
mësuesin  në rradhë të parë  nga shembulli që ai jep në punë nga sjellja me nxënësit 
e tĳ . Në qoft ë se një mësues  ka dobësi në formimmin  dhe në sjelljen e tĳ  , në qoft ë 
se nuk zbaton  dhe shkel  parimet e normat e etikës profesionale, sado i pregatitur 
të jetë  në lëndën e vet  ai nuk do të  gëzojë respektin e nxënësve dhe shoqërisë  dhe 
rrjedhimisht nuk do të jetë mësues i suksesshëm.
Suksesi i mësuesit  në punën e tĳ  mësimore edukative varet edhe nga  zgjedhja  e 
stilit të komunikimit, nga natyrshmëria,  ciltërsia e dashamirësia duke fi lluar nga  
zgjedhja  e tonit të zërit, nga mënyra e shikimit, të gjesteve , nga gjuha që përdor etj. 
P.sh për një nxënës  që është duke u përgjigjur për një pyetje të caktuar  ka rëndësi 
miratimi  p.sh me anë të kokës nga ana e mësuesit  që ai të vazhdoj ose jo më tej sepse  
një shikim pa miratimin me anë të lëvizjes së kokës do të sillte  një farë mosbesimi 
nga ana e nxënësit. Pra për një komunikim  sa më të përshtatshëm  e frytdhënës nga 
ana  e mësuesit me nxënësit  ka shumë rëndësi  teknika pedagogjike  që ai përdor.
Ndikim të madhe  në suksesin e punës së mësuesit  ushtron edhe gjendja  e mocionale 
e mësuesit. Si cdo njeri  edhe mësuesi  në jetën e tĳ   ka kënaqsi e pakënaqësi të cilat 
në moment të ndryshme krĳ ojnë  nje gjendje të caktuar qoft ë positive qoft ë negative. 
Dhe në forma të ndyshme këto gjendje të krĳ uara  ndikojnë edhe tek mësimdhenia. 
Unë e kem vënë re edhe vet gjatë  viteve të shkollës  kur mësuesi  ishte  në një gjendje 
shpirtërore  të gëzueshme mësimi shkonte mire  në të kundërt mësimi mezi ndiqte 
rrjedhen e tĳ . Prandaj dua të theksoj se një  mësues nëse do që të jetë i suksesshëm 
në fi llim duhet të jetë në gjendje që të perballoj emocionet e tĳ  dhe në momentin kur 
ai hyne ne ambjentin e klasës duhet  ti lëri jashtë derës të gjitha gjerat që e mundojnë 
sepse ato ndikojne drejtëpërdrejt tek nxënësit.
Një element tjetër  i cili luan  rol në suksesin e  punës mësimore –edukative  dhe bën 
që një mësues të ketë suksës është aft ësia  didaktike e organizimit  të orës mësimore. 
Aft ësit e mira didaktike  të mësuesit   dalin  në organizimin drejtë  didaktikë  të orës 
mësimore, në zbatimin e parimeve, kritereve  të përgjithshëm  shkencor, psikologjik 
e pedagogjik në përputhje me natyrën e lëndës e të temës knkrete, me specifi kat e 
klasës, me vecorit  psikologjike moshore dhe me dallimet individuaale të nxënësve. 
Në mënyrë të vecantë ato shfaqen  në zotësin  për të  transmetuar  saktë e qartë  
materialin mësimor  për ta bërë atë  të kuptueshëm e të  e të kapshëm , për të ngjallur 
tek nxënësit emocion e interesa,  për të nxitur e vënë në lëvizje  të menduarit e tyre. 
Një mësues i cili zotëron aft ësi të mira didaktike, lëndën e vështirë e bënë të lehtë, 
të ndërlikuarën të thjeshtë,  të paqartën të qartë. Aft ësit profesionale të një mësuesi 
të suksesshëm duken në organizimin e orës. E përmenda edhe më parë që mësuesi 
e ben planifi kimin e ores mësimorë një ditë më parë. Ai planifi kon cdo hallkë të 
mësimit trajtimin e situatave të ndryshme, metodat që ai do të përdori etj. Por ndodh 
që në praktikë  gjatë zhvillimit të orës mësimore të dalin situata  të paprituar dhe që 
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gjerat të mos ecin sipas planifi kimit. Por një mësues që  ka aft ësi të mira organizative  
di të dalë  nga kjo gjendje e krĳ uar dhe kjo gjë do ti sjellë sukses ne punën e tĳ .

Mendime e pikëpamje të  ndryshme  për mësuesin e suksesshëm

Për profesioni e mësuesit është shkruar  dhe folur shumë. Figura e mësuesit është një 
nga fi gurat që ngelet gjatë në mendjen e gjithësecilit. Gjithmon kur fl itet për shkollën 
fl itet edhe mësuesin, kudo që diskutohet për nxënësit fl itet edhe për mësuesit, pra 
mësuesi është hallka  kryesore e gjithë veprimtarisë mësimore. Ai është drejtues 
është organizues e gjithcka që përfshihet brenda kuadrit mësimor. Shkolllat janë të 
suksesshme kur ka  mësues të tillë
Po cilat janë disa nga pikëpamjet e autorëve dhe studiuesve për mësuesuin?
 Sipas një grupi studiuesish:Orlich-Harder,  Callahan,  Kravas,  Kaucka-  Pendegras,  
Keogh shkruajnë se :
“ Arti dhe shkenca  e një mësimdhënië mund të vlerësohen nga kënvërshtrime të 
ndryshme. Ka njerëz të cilët mendojnë se mësuesi I mirë lind,  nuk pregatitet”
Për sa i përketë këtĳ  mëndimi nuk jamë aspak dakortë sepse në qoft ë se mësuesit e 
mirë do të indetifi koheshin    shumë thjesht atëherë pse do të shpenzonin kohen  e 
tyre duke studiuar duke u kualifi kuar. Unë mendoj së është dëshira e një individi 
për të qënë mësues i mirë, pastaj kjo varet edhe nga dëshira e tĳ  për të  ta kryerë këtë 
profesion. Jam dakortë që mësimdhënia është art  sepse ajo  bazohet  në imagjinatën 
e secilit mësues për të zhvilluar një orë mësimi, sigurishtë që është shkencë sepse 
varet në mënyrën se sa mësuesi zotëron njohurit shkencore të lëndës që jep.
Shkrimtar Sterio Spaster i klasifi kon mësuesit në   katër  grupe:  në atë social, në tipin 
pestalocian, ekonomik etj.
 Liven  dhe Lipet  i ndanë mësuesit në tri tipa: autoritar,  demokratik  dhe indiferent.
D.Ryansa  I klasifi kon mësuesit  në dy tipa :  demokratik dhe  autoritarë.
Tipi   demokratik është    tipi I atĳ  mësuesit që organizon  mirë , që nxitë  nxënësin 
për punë , i përkrahë ata gjithashtu edhe I respekton ata , krĳ o mjedis të ngrohtë në 
klasë, ka humor gjithashtu ndjen edhe vetë  përgjegjësin në klasë. Një mësuesi i tillë 
do të ketë suksesë në punënë e tĳ .
 Tipi autoritar  edhe nga vet fj ala autoritarë kërkon dhe luft on për autoritet, fl et vet 
gjatë gjithë kohës,  drejton veprimtarit e nxënësve, nuk është tolerant ndaj tyre,  
është striktë i prerë  dhe duke patur këto cilësi ai ndikon negativisht tëk nxënësit 
duke bërë që  mos  të ketë sukse në punën e tĳ .
 Sipas Egnit  bazuar në studime të ndryshmë   del në përfundimin se mësuesi i 
suksesshëm  e mbanë klasën mjaft ë të organizuar, luajnë një rol të rëndësishëm 
në klasë, por edhe i përfshinë nxënësit  në planifi kim dhe organizim. Ajo që Egnit 
thekson  në suksesin e një mësuesi është edhe marrdhënia që ai ka më prindërit 
e nxënësve , të cilet janë mjaft ë të rëndësishëm mësimdhënien dhe mësimnxënien. 
Pë atë sa u tha më lartë  jam dakortë për faktin  kur një mësues është në gjendje të 
mbaj klasën  të organizuar të vërë nxënësit në punë  gjithashtu duke patur edhe një 
bashkepunim të mirë  me prindërit të cilët janë një faktor i rëndësishëm në procesin 
e nxënies se nxënësve.
Sipas Musa Krajës ,që një mësues të jetë i suksesshëm  në përsonalitetin e tĳ  duhet të 
përfshihen këto karakteristika:
1. Një pregatitje të përgjithshme shkencore, kulturore. Duke parë zhvillimet  
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ekonomike –shoqërore bënë që nxënësit të kenë interes më të madh për ate cka 
ndodh rreth tyre. Ata mund ti drejtohen mësuesit për  cështje të ndryshme të cilat 
kanë lidhejë  me të rëjat e fundit në fushen  shkencore, prandaj në këtë pikë jamë 
dakortë me atë cka thotë  Prof. Musa Kraja që mësuesit I nevoitet  njohuri të mira  
jo vetëm në  fushën e tĳ  por  në fushat e tjera.

2. Mësuesi duhet të jetë I thelluar  në lëndën e tĳ . Kjo lidhet pak a shumë me 
atë që thashë pak me lartë që më  ai duhet të jetë koherentë më ndryshimet e 
vazhdueshme duke I thelluar edhe me tepër njohurite  ne lenden e tĳ   dhe prandaj 
është e nevojshme që mësuesi most a ndaloj asnjëherë studimin e tĳ .

3. Pasioni për punën  me  fëmĳ ët,  dashuria dhe respekti për personalitetin e nxënësve. 
Kjo është një pikë që do të doja ta theksojë pak më shumë në përsonalitetin e 
mësuesit. Nxënësit e kane mësuesin e tyre idhull dhe e shohin si dick ate pa 
aritshme. Ata duan që mësuesi më tat ë sillet njëlloj pa berë dallime,  dhe nuk 
pajtohen me ndonjë padrejtësi ose me nëanshmërin që një mësues mund të shfaqi 
në momene të caktuara.Prandaj nxënësi e do mësuesin e tĳ   si një njeri tek  I cili  
shpalosen të gjitha  mirëkuptimi,  besimi, serioziteti.

4. Është  e domosdoshme që mësuesi të ketë një fi gurë shoqërore dhe morale  të 
rregullt. Mësuesi në një farë mënyrë është fi gurë publike dhe  detyrimisht ai është 
në vëmendje  dhe në sytë  e nxënësve dhe të prindërve të nxënësve njëkohësishtë. 
Duke qënë I tillë ai duhet të jetë I kujdesshëm  sin ë paraqitjen e tĳ  të jashtmë  
në veshjë gjithashtu. Ky element sipas mendimit  tim nuk është se ndikon 
drejtëpërdretjtë në procesin e mësimnxënies se nxënësve  por është një element 
plus në kompleksitetin e fi gurës se tĳ .

5. Mësuesi  si ekspert  mësimor: Në këtë pikë bëhet fj alë që një mësues përvec punës 
se tĳ  edukative  që duhet të bëj me nxënësit ai duhet edhe të jetë një ekspertë  dhe 
të marrë vendime të rëndësishme  përsa ju përket  teksteve mësimore, materialeve, 
punën me nxënësit, metodat që zgjedhe për zhvillimin e mësimit.

6. Mësuesi si  drejtues, si udhëheqës. Mësuesi në klasë  edhe drejtues edhe udhëheqës, 
është e drejta e tĳ  ta organizoj orën  si e mendon dhe e shikon të arsyeshme për të 
patur një rezultat sa më efektiv, por kjo nuk do të thotë që ai  të abuzojnë më këtë.

7. Mësuesi si motivues. Që një mësues të ketë sukses në punën e tĳ  ai duhet të jetë 
një mësues motivues. Motivimi është shumë I rëndësishëm për nxënësit sepse 
bënë që ata të punojnë më shumë, gjithmon fl asim për një motivim pozitiv.

8. .Mësuesi si model. Etheksova edhe më lartë që fi gura e mësuesit është një model 
për nxënësit qoft ë për veshjen, qoft ë për të folurin, për njohuritë, për pikëpamjet. 
Prandaj theksoj edhe një hetë se mësuesi duhet të tredoj kujdes në ate cka I 
transmeton nxënësve qoft ë me gjuhen e folur qoft ë me gjuhën e trupit.
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Mësimdhënia ndërvepruese dhe llojet e saj
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Mësimdhënia dhe llojet e saj

Në “Fjalorin e edukimit” mësimdhënia përkufi zohet si akti i të dhënit mësim në një 
institucion arsimor, është veprimtaria dhe drejtimi i procesit mësimor nga mësuesi. 
Mësimdhënia gjithnjë është një proces i qëllimshëm, ku duhet të realizohen objektivat 
e caktuar. Si çdo veprimtari e qëllimshme, mësimdhënia nuk ndodh rastësisht, 
është një proces i planifi kuar, që kushtëzon realizimin e efektshëm të këtĳ  procesi. 
Mësimdhënia është:
 a) transmetimi i njohurive nga mësuesi te nxënësi, që shoqërohet me pyetjen 
“Çfarë?”- çfarë do t’i mësoj atĳ ?
 b) organizimi dhe drejtimi i punës së nxënësit, që shoqërohet me pyetjen “Si?” dhe 
lehtësimi i mësimnxënies (Çfarë do të mësojë dhe si do ta mësojë nxënësi?).  
 Sipas Banks-it  mësimdhënia është një proces aktiv, në të cilin një person e ndan 
informacionin me të tjerët për t’i pajisur ata me njohuri, të cilat çojnë në ndryshime 
të sjelljes. Rather-i thekson se mësimdhënia është një proces tripolar, që përfshin 
mësuesin, nxënësin dhe situatën e të mësuarit dhe që çon në ndryshimin e sjelljes së 
nxënësit.  
Mësimdhënia është një proces ose një veprimtari ndërpersonale, ku mësuesi 
bashkëvepron me një ose me shumë nxënës dhe ndikon tek ata, por që nënkupton 
edhe ndikimin e nxënësve te mësuesi.
 Në kuptimin e gjerë mësimdhënia është drejtimi nga mësuesi i situatës mësimore 
dhe të nxënët që përfshin:
 a) Procesin paraveprues të marrjes së vendimeve për planifi kimin, skicimin dhe 
përgatitjen e materialeve për të mësuarit dhe të nxënët, për diagnostikimin e nevojave 
të nxënësve, për krĳ imin e mjedisit mësimor, për shfrytëzimin e kohës mësimore
b) Procesin bashkëveprues, bashkëpunimin e drejtpërdrejtë mësues – nxënës, 
përdorimin e metodave të mësimdhënies
 c) Fazën pasvepruese, që përmbledh: vlerësimin, vetëvlerësimin, ridrejtimin, 
riskicimin; caktimin e procedurave për të vlerësuar të nxënët, për të vënë nota, për të 
vlerësuar programin mësimor, për të vlerësuar materialet mësimore.   
 Në “Dimensions of Teaching and Learning Teaching and Learning Branch” paraqitet 
një shumëllojshmëri e strategjive të mësimdhënies:   
 Mësimdhënia e drejtpërdrejtë :
 • mësimdhënie e mirëstrukturuar dhe e hollësishme. 
 Metodat përfshĳ në:
• mësimdhënie të hollësishme
• mësimdhënie intensive
 • vështrim i strukturuar
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• ushtrim dhe praktikë  

Mësimdhënia ndërvepruese
• mbështet nxënësit në të punuarit në bashkëpunim dhe produktivisht në të nxënët 
aktiv, me material dhe atë pjesëmarrës.  
Metodat përfshĳ në:
• diskutim me të gjithë klasën
• të nxënët në bashkëpunim
• të nxënët me një partner
Mësimdhënia jo e drejtpërdrejtë
• me në qendër nxënësin dhe u jep nxënësve mundësi për të marrë vendime e për të 
bërë zgjedhje rreth të nxënit të tyre.   
Metodat përfshĳ në:
 • të nxënë i bazuar në pyetje
• mësimdhënie induktive
 • të  nxënë i bazuar në probleme
• të nxënë i pavarur   
Mësimdhënie e bazuar në përvojë
 • u mundëson nxënësve të mësojnë dhe konstruktojnë kuptimin me anë të shembujve   
Metodat përfshĳ në:
 • eksperiencë në fushë
 • stimulim
 • lojë me role
 • dramatizime  
Në fokus të këtĳ  studimi janë dy lloje të mësimdhënies: mësimdhënia ndërvepruese 
me llojet përkatëse të saj dhe mësimdhënia e drejtpërdrejtë.   

Përkufi zimi dhe karakteristikat e mësimdhënies ndërvepruese

Mësimdhënia ndërvepruese është përkufi zuar në The National Numeracy Strategy 
si:
Një proces me dy drejtime, në të cilin nxënësit pritet të luajnë një rol aktiv duke 
iu përgjigjur pyetjeve, duke kontribuuar në diskutime dhe duke i shpjeguar dhe 
demonstruar klasës metodat e tyre.  
Abrahamson-i vë në dukje se:  Në thelb, mësimdhënia ndërvepruese është t’u japësh 
nxënësve diçka për të bërë, duke marrë atë që ata kanë bërë, dhe pastaj ta asimilosh 
vetë atë, në mënyrë që të mund të vendoset se çfarë do të jetë më mirë të bëhet 
më pas. Më tej Abrahamson-i rendit tri arsyet se pse mësuesit duhet të përzgjedhin 
mësimdhënien ndërvepruese. E para, kjo është një përpjekje për të parë se çfarë 
ekziston në të vërtetë në trurin e nxënësve. Ky është aspekti “përmbledhës”. Është 
aspekti më i lehtë për t’u kuptuar .Por, është larg nga të qenit perspektiva e vetme.  
Arsyeja e dytë është “formuese”, ku mësuesi synon që nëpërmjet detyrës së 
caktuar të drejtojë përpunimin mendor të nxënësve përgjatë një rruge të duhur në 
“koncepthapësirë”. Qëllimi është që, teksa nxënësit mendojnë përmes çështjeve të 
nevojshme në kapërcimin e rrugës, ndërtimi mendor i rezultuar që është zhvilluar në 
kokën e nxënësit do të ketë ato veçori që mësuesi është duke u përpjekur t’u mësojë 
nxënësve. Siç ka zbuluar Sokrati, një pyetje e mirë mund ta arrĳ ë këtë rezultat më 
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mirë sesa thjesht duke dhënë përgjigjen.  
Arsyeja e tretë mund të quhet “motivuese”. Të nxënët është një punë e vështirë dhe 
një injeksion motivimi në momentin e duhur mund të sjellë të gjithë ndryshimin. 
Një faktor motivues dhënë nga mësuesi ndërveprues është kërkesa e një përgjigjeje 
ndaj një detyre të gjallë në klasë. Kjo shërben për ta nxjerrë nxënësin në veprim, për 
të nxjerrë trurin e tĳ  jashtë shtratit, domethënë që të fl asë. Ngjarje të tjera më delikate 
dhe të këndshme vazhdojnë menjëherë pas kapitalizimit në momentin e krĳ uar nga 
ky shpërthim fi llestar. Një nga këto është një rezultat i tendencave tona njerëzore 
sociale. Kur mësuesit u kërkojnë nxënësve të punojnë së bashku në grupe të vogla 
për të zgjidhur një problem, ngrihet një diskutim që nuk shërben vetëm në vetvete 
për të ndërtuar struktura më të fuqishme njohurish, por edhe për të motivuar. 
Parashikimi i reagimeve të menjëhershme në formën e reagimit nga shokët e tyre, 
ose nga mësuesi është një motivues shumë i fortë. Nëse nuk është e turpshme apo 
kërcënuese, nxënësit duan të dinë nëse të kuptuarit e tyre po avancon apo është 
thjesht duke shkuar pa ndonjë qëllim në koncept- hapësirë. Kur kuptojnë se ata nuk 
janë të lejuar të devĳ ojnë apo të dalin nga udha e duhur, kjo u jep atyre energji të 
jashtëzakonshme për të vazhduar.  
Sipas Beauchamp dhe Kennewell, mësimdhënia ndërvepruese, më së shumti, 
përdoret për t’iu referuar rregullimit të mjedisit të klasës, në të cilin të gjithë nxënësit 
e klasës pritet të sillen në të njëjtën mënyrë.   Termi “mësimdhënie ndërvepruese 
me tërë klasën” është prezantuar nga Reynolds dhe Farrell  si një mënyrë për të 
treguar se si ata ndiheshin që mësuesit ishin të aft ë të arrinin rezultate të një niveli 
të lartë në terren ndërkombëtar, duke mbajtur klasat dhe zhvillimin e nxënësve 
përmes të mësuarit të materialeve së bashku. Brown dhe të tjerë sugjerojnë se nuk 
është modeli i organizimit të klasës çelës në rritjen e cilësisë së mësimit, por cilësia 
e ndërveprimit mësues-nxënës. Moyles dhe të tjerë  argumentojnë që mësimdhënia 
ndërvepruese efektive karakterizohet nga ndryshimi i pandërprerë midis mësuesit 
dhe nxënësit, duke përfshirë ndarjen e ideve më fort sesa mësimdhënia tradicionale, 
nisje-përgjigje-reagim të pyetjeve të mësuesit.   
Muĳ s dhe Reynolds e karakterizojnë mësimdhënien ndërvepruese, së pari, në termat 
e natyrës dhe efektivitetit të pyetjeve të mësuesve për nxënësit. Ata sugjerojnë që të 
pyeturit e lejon mësuesin të kontrollojë të kuptuarin e nxënësve për lëndën, lejon 
nxënësit të praktikojnë dhe të përmirësojnë aft ësitë e përfshira dhe të qartësojnë 
të menduarit e tyre, lejon mësuesit të sigurojnë proçesin e të nxënit. Ata diktojnë 
rëndësinë e:
· Përdorimit të pyetjeve për të parë të nxënët bazë në fi llim të mësimit dhe të stimulojë 
refl ektimin në çfarë kanë nxënë në fund të mësimit;
· Krĳ imit të një klime ku nxënësit ndihen të inkurajuar t’u përgjigjen pyetjeve;
· Përfshirjes së pyetjeve të nivelit të lartë dhe pyetjeve strategjike, pyetjeve të hapura 
dhe pyetjeve proces;
· Njohjes së përgjigjes së nxënësve dhe dhënien e një feedback-u të qartë, veçanërisht 
nëse nxënësit janë hezitues;
· Nxitjes së nxënësve duke rifrazuar ose hedhur poshtë pyetjen nëse ka një përgjigje 
të pasaktë ose nëse nuk ka fare;
· Hezitimin e gjatë të nxënësit për të formuluar një përgjigje përpara se ta nxisësh;  
· Pyetjes së një nxënësi tjetër për përgjigjen përpara se mësuesi t’i përgjigjet pyetjes.  
Të bësh pyetje nuk është e vetmja rrugë që mund të gjenerojë ndërveprimin, 
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megjithëse Muĳ s dhe Reynolds pranojnë që diskutimi mund të jetë i efektshëm në 
tërheqjen e nxënësve, ndihmon zhvillimin e të kuptuarit dhe ndihmon zhvillimin e 
aft ësive të komunikimit. Ata sugjerojnë që të bërit e pyetjeve duhet të jetë qartësisht 
i fokusuar, i përgatitur me kujdes nga mësuesi dhe nxënësit dhe rezultatet të 
përmblidhen në fund. The National Literacy Strategy (NLS) dhe strategji paralele 
(The National Numeracy Strategy) në Angli mbrojnë mësimdhënien ndërvepruese 
si një nga faktorët që ka kontribuuar suksesshëm, gjatë diskutimit, paqes, besimit 
dhe ambicies. Ata e përkufi zojnë mësimdhënien si ndërvepruese kur “kontributet e 
nxënësve janë inkurajuar, pritur dhe zgjeruar”.  
Smith dhe të tjerë gjetën që mësuesit e fi llores i kushtonin 60% të kohës së mësimit 
gjithë klasës, nga e cila 74% e përbënte e folura e mësuesit. Pjesa më e shpeshtë e të 
folurit përbëhej nga pyetjet e mbyllura dhe fj alimet vlerësuese, që refl ektonin një 
sekuencë iniciativë-përgjegjësi-reagim më fort sesa ndërveprimi i qëndrueshëm ose 
një shkallë më e lartë e të menduarit. Mësuesit konsideruan se ishte më efektive 
të përdorje më shumë pyetje në tërësi, por tipat dhe shpërndarja e pyetjeve ishte 
gjerësisht e njëjtë.
Cooper dhe McIntyre  nënvizuan tiparin thelbësor të ofrimit të infl uencës midis 
nxënësve dhe mësuesit në mësimdhënien efektive, që u kërkojnë mësuesve të kenë 
mendime të integruara te nxënësit e tyre në të menduarit e tyre pedagogjik. Studimet 
e tyre mbi mësuesit gjetën një vazhdimësi të pozicionit midis mësimdhënies 
“ndërvepruese“ dhe “reaktive” (reaguese), ku fundi i ndërveprimit në vazhdimësi 
është karakterizuar nga planifi kimi i avancuar dhe ku fundi i “mësimëdhënies 
reaktive” është karakterizuar nga planifi kime të jashtme minimale.  
Hargreaves dhe të tjerë nxjerrin nëntë tipa të ndryshëm të mësimdhënies ndërvepruese 
nga përshkrimet e mësuesve për të interpretuar mësimdhënien ndërvepruese. Këta 
janë ndarë “në forma sipërfaqësore”: · Tërheqja e nxënësve,
· Nxënësit praktikojnë dhe marrin pjesë aktivisht,
· Pjesëmarrje e gjerë e nxënësve,
 · Aktivitete bashkëpunuese,
· Përçim njohurish dhe forma “të thella”,
· Vlerësim dhe përhapje e dĳ eve,
· Reciprocitet,  
· Vëmendje në aft ësitë e të menduarit dhe të nxënët,
· Vëmendje te nevojat/aft ësitë sociale dhe emocionale të nxënësve.  
Burns dhe Myhill identifi kuan disa faktorë të rëndësishëm dhe unifi kuan temat e 
prezantuara në mësimet ndërvepruese:
· Mundësi reciproke për të folur, të cilat i lejojnë fëmĳ ët që të zhvillojnë zërin e 
pavarur në diskutim;
· Udhëheqje e përshtatshme dhe modelim kur mësuesi orkestron gjuhën dhe aft ësitë 
për mendime kolektive;
· Mjedise të cilat janë ndihmëse në pjesëmarrjen e nxënësve;
· Një rritje në nivelin e pavarësisë së nxënësve.  
Kjo sugjeron një lëvizje larg nga drejtimi i mësuesve drejt nxënësve të pavarur. Për më 
tepër, Burns dhe Myhill deklaruan që sa më shumë pyetje të bëjë mësuesi, aq më pak 
nxënësit përgjigjen dhe kjo ndikon në reduktimin e produktivitetit të të menduarit si 
rezultat i vazhdueshëm i nivelit të ulët të pyetjeve. Madje me përfshirjen e pyetjeve 
të nivelit të lartë është debatuar nëse vazhdimësia e pyetjeve me proporcion të lartë 
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të kohës është efektive.  Roli i mësuesit në krĳ imin e “njohurive të përgjithshme” në 
klasë është me interes të veçantë. Njohuritë e përgjithshme krĳ ohen nga përdorimi 
prej mësuesit i kurrikulës dhe përmbajtjes së njohurive pedagogjike për të ndihmuar 
nxënësit të artikulojnë e vlerësojnë njohuritë e tyre individuale në një rrugë 
ndërvepruese. Që kjo rrugë ndërvepruese të jetë e suksesshme, nevojitet një balancë 
midis punës me gjithë klasën dhe punës individuale/në grup dhe TIK nevojitet të 
shihet si një pajisje që mund të lehtësojë pyetjet dhe mendimin kritik. Kjo mund të 
përmirësojë të nxënët e fëmĳ ëve, por mësuesit mund të kenë nevojë për mbështetje 
në marrjen e rreziqeve. Edwards dhe Mercer bëjnë një ndarje të rëndësishme midis 
“ritualit” dhe “parimit” të njohurive në analizimin e mënyrave që idetë “të njihen” 
nga klasa si e gjithë mbështetja individuale në të nxënë; rituali i njohurive i përket 
procedurave, ndërsa parimet e njohurive përfshĳ në të kuptuarin dhe mund të 
përdoren për zgjidhjen e problemeve në një kontekst të ri. Lloji i mësimdhënies 
që zhvillon parimin e njohurive ndan karakteristikat me formën “e thellë” të 
ndërveprimit. Mësimdhënia ndërvepruese nuk do të thotë thjesht t’i lësh nxënësit të 
formojnë çdo lloj ndjesie që ata munden nga çdo përvojë (të mësuarit duke vepruar), 
por, për të qenë me vlerë, është nevoja për ndërveprimin e mësuesve të ndjeshëm për 
të bashkëvepruar dhe sfi duar të menduarit e nxënësve, duke i ekspozuar ata ndaj 
ideve të reja. Frazat “mësimdhënie e fokusuar” dhe “mësuesi si një trajner njohës” 
përdoren shpesh për të përcaktuar këtë rol më pozitiv për mësuesin. Mësimdhënia 
ndërvepruese vlerëson idetë paraprake të nxënësve dhe synon fuqizimin e nxënësve 
që të jenë nxënës të pavarur. Për mësuesit ajo ofron një mundësi për të mësuar së 
bashku me nxënësit dhe për të përdorur aft ësitë e tyre ndërvepruese për të dëgjuar 
me kujdes dhe sfi duar keqkuptimet aty ku është e mundur. Njohuritë e vetë mësuesit 
do të vazhdojnë të jenë gjithmonë një faktor i rëndësishëm.  
Mësimdhënia ndërvepruese i bën nxënësit të punojnë në bashkëpunim dhe me 
produktivitet në grupe të vogla në një mjedis të planifi kuar, të mirëmenaxhuar dhe 
të monitoruar të të nxënit.
 
Mësimdhënia ndërvepruese përfshin:
• Specifi kim nga mësuesit për atë çka nxënësit duhet të bëjnë.
• Angazhim i nxënësve me detyrën.
 Monitorim nga mësuesi i progresit dhe marrja e vendimeve rreth asaj që duhet bërë 
më pas për të arritur qëllimin e të nxënit. Llojet e mësimdhënies ndërvepruese  
Karter-i vë në dukje se ka disa mënyra të ndryshme për kategorizimin e ndërveprimit 
në klasë, por që të gjitha llojet e bashkëveprimit janë të rëndësishme për të angazhuar 
të nxënët dhe për të krĳ uar njerëz të rinj të mirëformuar brenda dhe jashtë klasës.
Ai dallon këto lloje të ndërveprimit:
ndërveprimi nxënës – mësues,
 ndërveprimi nxënës- nxënës
 ndërveprimi i një grupi të vogël
ndërveprimi i një klase.  
Për të shmangur të theksuarit e tepërt të teorisë dhe mësimin përmendsh të 
materialit të paraqitur në klasë, thekson Verial-i mësuesit përdorin ose vënë në 
punë ndërveprimin në klasë, për t’u dhënë nxënësve mundësinë për të menduar në 
mënyrë kritike, për t’u përqendruar në detaje të veçanta dhe për të praktikuar atë 
që ata kanë mësuar. Mësuesit kanë qasje ose mundësi hyrjeje në shumë metoda të 
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krĳ imit të një klase ndërvepruese. Metodat e zakonshme përfshĳ në bashkëbisedimin 
në klasë, pyetje-përgjigjet, leximin me zë të lartë dhe lojën me role.  
Tanner-i dhe të tjerë kanë qëndrimin se ndërveprimi në mësimdhënien me tërë klasën 
në një vazhdimësi të shkallës së kontrollit mësues/nxënës, natyrës së ndërveprimit 
dhe karakterit të skeletit (konstruktit) sigurohet nëpërmjet dialogut .   Tabela:

Ndërveprimi në mësimdhënien me të gjithë klasën

Natyra e ndërveprimit Kontrolli

Leksion
Për ndërveprim ose vetëm ndërveprim I brëndshëm Shkallë e lartë e kontrollit nga mësuesi

Niveli I ulët/pyetje kalimtare
Ndërveprim sipërfaqësor

Pyetje zbuluese
Ndërveprim më I thellë

Fokusim apo thellim I pyetjeve
Ndërveprim I thellë

Refl ektim kolektiv
Ndërveprim I plotë Shkallë e lartë e kontrollit nga nxënësit

Formë e mësimdhënies me të gjithë klasën me nivelin më të ulët të ndërveprimit 
është leksioni. Në leksione nuk mund të ketë bashkëveprim mes proceseve njohëse të 
nxënësve dhe mësimdhënies. Çdo ndërveprim është i brendshëm dhe, edhe pse nën 
kontrollin e nxënësit, nuk ndikon në zhvillimin e mësimit, që është nën kontrollin e 
mësuesit. 
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Abstrakt

Delikuenca e të miturve, si dukuri e posaçme negative sot paraqet një problem të 
gjithëmbarshëm shoqëror me të cilin ndeshen gjitha vendet e botës. Thuajse nuk ka vend në 
botë që nuk është e preokupuar me problematika sociopatologjike, e në mesin e tyre edhe 
Republika e Maqedonisë e cila ka probleme të theksuara me delikuencën e të miturve si një 
sjellje asociale. Kjo veprimtari devĳ ante e të rinjtë, pos tjerash, rrezikon kualitetin e jetës së 
tyre dhe jo vetëm.
Me këtë dukuri merren shumë shkenca, qëllimi i tyre sillet rreth zbulimit të shkaqeve, 
mënyrave, intenzitetit dhe formave të manifestimit, që krejt në fund synojnë se si në mënyrë 
më efi kase të trajtohet dhe “shërohet” kjo dukuri. Vëllimi dhe niveli i rritjes së kësaj dukurie 
devĳ ante tregon për mosefi kasitetin e institucioneve shoqërore si dhe mostrajtimin adekuat 
dhe të suksesshëm nga ana e organeve kompetente shtetërore.

Fjalët kyçe: delikuecë, dukuri negative, sjellje asociale, sociopatologji, i mitur.

1. Vështrim i përgjithshëm

Në bazë të raporteve ndërkombëtare, miliona fëmĳ ë nuk kanë qasje në informata, 
shërbime shën d e  tësore, ndjekje  të rregullt të shkollimit, e, më tragjikja, nuk kanë 
ushqim të mjaft ueshëm. Kjo gjendje ësh   të krĳ uar për shkak të një grumbulli pasojash, 
më theks të veçantë varfëria, tronditjet shoqërore dhe destabilitetit politiko-eko  -
nomik i një shteti. Sjelljet devĳ ante të të rinjve në këso rrethanash gjejnë “folenë e 
tyre”.
Nga du ku ri të sociopatologjike, mes të cilave narkomania u konsideruar si dukuri e 
veçantë, e që me të dre j    të mund të em ë  r  tohet tragjedia më e madhe sociale e shek. XX 
(A. Ramljak, 235-240). Kjo dukuri masovike e “vetë shka   të rr  i  mit” të ar dh mërisë së një 
populli, qendron në lidhje të drejtpërdrejtë kauzale me kri m i na li te tin në përgjithësi 
e me delikuenën në veçanti. Hulumtimet fenomenologjike të këtyre dukurive vetëm 
pjesërisht i mbu l o jnë këto gjendje, por mj aft   on që të shihet se ekziston dallim i madh 
mes normativës dhe implemen ti mit, fj  a lëve dhe reali zi mit. Delikuenca e të miturve 
nuk është “emblemë” e ven d eve të pazhviluara, por kjo “mo rtajë” përfshin edhe 
vendet e zhvilluara, si dhe ve n det e ashtuquajtura “në tranzicion”, siç është Repu b-
li ka e Maqedonisë ku delikuentët e mitur shpesh kryejnë dhe vepra të rënda penale. 
(Z. Sulejmanov, 385-396).
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2. Delikuenca e të miturve në botë

Kriminaliteti është “problem bazë” i jetës sonë bashkëkohore, që rrezikon kualitetin 
e jetës njerë zo re kurse në fenomenologjinë e tĳ  si rëndësi të shkallës së parë i jep 
delikuencës së të miturve, për të cilët duhet pasur qasje dhe patjetër një trajtim e 
kujdes të veçantë. (R. Halili, 224-229). Pra, bëhet fj a  lë për një sferë të krimit, si të 
thuash specifi ke, ku në rend të parë si aktorë të tyre janë të miturit sjelljet dhe veprimet 
delikuente e të cilëve veçohen në fenomenologjinë e tyre. (M. Valter, 28-33).
Sjellja delikuente si dhe përgjigja ndaj tyre nuk mund të përcaktohet me konceptet 
klasike, penale, kri mi n o logjike e penologjke. Interesimi për delikuencën e të miturve 
paraqitet diku në fund të shek. XIX, me studimet e para psikiatrike dhe psikologjike. 
Sot hulumtimi i etiologjisë dhe fenomenologjisë së tĳ  thu ajse është një përparësi 
në krahasim me hulumtimet e tjera kriminologjike, duke shkuar nga ajo që të for-
mohet një lëndë speciale kriminologjike e njohur si kriminologjia e delikuencës së të 
miturve. Kë to hu lumtime i vërtetojnë njohuritë për natyrë të veçantë të kriminalitetit 
dhe sjelljeve asociale tek të ri  nj të, edhe atë si në aspektin fenomenologjik, po ashtu 
edhe në atë etikologjik. Aspekti etikologjik bazo h  et në faktor bioantropologjik, 
psikologjik, shoqëror ku vëmendje e veçantë u kushtohet faktoreve të ci l ët ndikojnë 
në procesin e socializimit të personalitetit të të rinjve. Sot delikuenca e të miturve 
kara k te   ri zohet me një shkallë të lartë të arritjes (V. Kambovski & T. Vellkova, 13-19), 
me pasoja të rënda ndaj li rive dhe vlerave bazë të njeriut.
Hulumtimet shkencore bashkëkohore të delikurencës së të miturve i vërtetojnë 
njohuritë për ekzisti m  in e ligjeve kriminologjike. Kriminalitet është në rritje rapide, 
veçanërisht në periudhën e dytë të she k u  llit të kaluar, ku delikuenca e të miturve 
ka arritur shifra të larta kriminale. Sipas tipit të kriminalitetit rritje më të madhe, 
në krahasim me periudhat e mëparshme, në Maqedoni është regjistruar tek deliktet 
narkotike, si dhe tek kriminaliteti i dhunshëm. Gjithashtu, rritje ka edhe tek veprat 
penale: plaçkitje, lëndime trupore, dhunime seksuale, si dhe evidente janë deliktet 
në trafi kun rrugor. (V. Kambovski, 1019).

3. Vëllimi dhe niveli i delikuencës së të miturve në Republikën e 
Maqedonisë

Delikuenca e të miturve veçanërisht kriminaliteti i të miturve në periudhen e 
tranzicionit manife s t o  het me karakteristikat fenomenologjike të cilët e vërtetojnë 
tërësisht tezën se kriminaliteti është një çë sh tje shumë e ndërlikuar, duke marrë 
parasysh kushtet dhe gjendjen e përgjithshme shoqërore. Krimi na  liteti i të miturve ka 
shënuar rritje të dyfi shtë në periudhën e viteve 1991-2000, ku veprat penale të rënda 
ku  ndër jetës dhe lëndimet trupore shënojnë një tendencë të rritjes, kurse rritje më e 
madhe shënohet tek ve prat penale kundër rendit publik dhe delikteve në trafi kun 
rrugor. Në periudhën e viteve 1996-2000 është regjistruar një rënie e butë e këti lloji 
të kriminalitetit. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se ka një sta bi li tet socio-ekonomik dhe 
politik, por kjo “meritë” i atribuohet sjelljes së Kodit të ri Penal ku një pjesë e de likteve 
pronë so re si: vjedhjet e imëta, lëndimet e lehta trupore janë dekriminalizuar dhe 
iniciativa për ndjekje penale kalon te paditësi privat. (V. Kambovski & T. Vellkova, 
19-28).
Tabela nr. 1 Vëllimi dhe lëvizja e autorëve të miturit (të kallëtuar penalisht, të 
akuzuar dhe të gjykuar në periudhën 2000-2006 (Enti shtetëror për statistika i RM-
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së, 2000-2006).

Viti Indeksi i përgjithshëm i të 
kallzuarve penalisht

Ideksi i përgjithshëm i të 
akuzuarve

Gjithësej të
gjykuarit

I n d e k s i 
bazik

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1815              1,00
1446              0,80
1266              0,70
1278              0,70
1488              0,82
1262              0,70
1500              0,83

1154               1,00
1088               0,94
999                 0,87
1027               0,89
1004               0,87
889                 0,77
987                 0,86

940
877
776
826
877
762
844

1,00
0,93
0,83
0,88
0,93
0,81
0,90

10055 7148 5902

Në tabelën nr. 1 qartë shihet se në periudhën pas vitit 2000 kishte një rënie të ulët 
të krimi na lite tit si në drejtim të të kallëzuarve penalisht, ashtu edhe në drejtim të të 
akuzuarve si dhe të gjykua rve.(Enti shtetëror për statistika i-së RM-së, 2000-2006) 
Kësaj rënie i re fe r o het një konfl ikt i armatosur i cili e orientoi aktivitetin e policisë në 
drejtime të tjera, mirëpo kjo nuk do të thotë se kishte një rënie e vërtetë e këtĳ  lloji 
sjelleje asociale, për shkak se numri i errët i kriminlitetit në këtë periudhë ishte më 
i la r të në krahasim me periudhat e tjera. Me fj alë të tjera, është regjistruar një rënie 
që nuk i përgjigjet dim e n   si oneve reale të paraqitjes, që sipas logjikës është afër së 
vërtetës. Trendi i zvogëlimit në periudhën 2000-2003 kalon në periudhën e zmadhimit 
në vitin 2004, ku situatë të njëjtë kemi edhe në vitin 2005. Çështja tjetër shkon në 
drejtim të ndryshimit të vetëdĳ es dhe nevojës për investim të potencialit vetanak dhe 
pajtueshmërinë e këtĳ  angazhmani me nevojat e anëtarëve të rinj të familjes, ashtu që 
përkundër fu n  k sio nit social dhe ekzistencial e përmirëson edhe rolin psikologjik dhe 
edukues. Duke u mundësuar të rinjve që sigurinë dhe nevojat emotive t’i kërkojnë 
në rrethin familjar. Kjo rënie e kriminalitetit i refe ro het edhe rënies së natalitetit të 
popullatës që statistikisht regjistrohet si dukuri negative demografi ke.
Tabela nr. 2 Struktura e autorëve të mitur sipas llojit të veprave penale 2000-2006 
(Enti shtetëror për statistika i RM-së, 2000-2006).
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Nga tabela nr. 2 shihet pjesëmarrja më e madhe e veprave penale kundër pronës, 
veprat penale kun dër jetës dhe lëndimeve trupore dhe veprave penale kundër 
sigurisë në komunikacion. Një shkallë të la rtë të zma dhimit kemi edhe te veprat 
penale kundër rendit publik, që shihet një mosrespektim i rregu ll ave dhe normave 
shoqërore.
Tabela nr. 3 Vëllimi dhe lëvizja e të miturve të kallëzuar penalisht, të akuzuar si dhe 
të dënuar për veprat penale kundër jetës dhe trupit (Enti shtetëror për statistika i 
RM-së, 2000-2006).

Viti Të kallëzuar Akuzuar % Gjykuar %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

79
72
68
70
90
82
83

44 (56,00)
56 (78,00)
63 (93,00)
59 (84,00)
59 (66,00)
66 (80, 00)
66 (80,00)

39 (49,00)
45 (62,00)
52 (76,00)
51 (73,00)
52 (58,00)
60 (73,00)
54 (65,00)

Gjithsej 544 413 76,00 353 65,00

Veprat penale kundër jetës dhe trupit zënë vendin e dytë. Kjo është indikator i 
shfaqjes së forcës gjatë komunikimit tek të rinjtë, ku në shumicën e rasteve tentohet 
që gjendjet konfl iktuoze të zgjidhen në për mjet përdorimit të forcës. Shqetësuese 
është edhe dhuna e shfaqur nëpër shkolla, e veçanërisht dhu na ndëretnike.
Tabela nr. 4 Vëllimi dhe lëvizja e të miturve të kallëzuar penalisht, të akuzuar si dhe 
të gjykuar për vepra penale kundër pronës (Enti shtetëror për statistika i RM-së, 
2000-2006).

Viti Të kallëzuar Akuzuar       % Gjykuar        %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1534
1215
1028
1029
1202
1015
1231

987         (64,00)
911        (75,00)
816        (79,00)
852       (83,00)
803       (67,00)
712       (70,00)
789       (64,00)

786        (51,00)
729       (60,00)
626        (61,00)
674       (66,00)
696       (58,00)
608       (60,00)
672        (55,00)

Gjithsej 8254 5081      (62,00) 4791     (58,00)

Kriminaliteti më vëllimor është kundër pronës. Sjellja kundërligjore tek të rinjtë 
përbëhet nga marrja e një prone e huaj, mënyrë kjo e pasurimit të shpejtë dhe pa 
mund. Mirëpo, këtu nuk duhet lënë pa përmendur edhe gjendja e keqe dhe e rëndë 
ekonomike ose ndjenja e frustrimit për diçka që dëshirohet të posedohet qoft ë dhe në 
mënyrë të dhunshme. Rritja e trendit të dukurive sociopatologjike si alkoo li z mi dhe 
narkomania sjellin gjer tek kryerja e delikteve dhe të rënda pronësore me qëllim që 
të arrihet deri te mjetet për blerje të drogës apo alkoolit.
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Tabela nr. 5 Vëllimi dhe lëvizja e të miturve të kallëzuar penalisht, të akuzuar dhe të 
dënuar për vepra penale kundër redit publik (Enti shtetëror për statistika i RM-së, 
2000-2006).

Viti Të kallëzuar Të akuzuar Të dënuar Akuzuar %     Dënuar %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

23
24
57
34
54
44
64

15
13
22
18
36
36
44

15
9
14
14
36
33
40

54,00                    38,00
39,00                  25,00
53,00                  41,00
67,00                  67,00
82,00                  75,00
69,00                  63,00
61,00                  54,00

Gjithsej 300 184 161 61,00                  53,00

Ky lloj kriminaliteti meriton kujdes të veçantë për shkak të dinamikës së manifestimit. 
Veprat penale kundër rendit shënojnë rritje të trefi shtë, 23 vepra penale në vitin 2000; 
kurse 64 në vitin 2006. Kjo rritje veçanërisht është prezente tek veprat penale kundër 
dhunës dhe pengimin e personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare.

4. Procedurat dhe sanksionet

Në periudhën prej vitit 2000-2006 prej të denoncuarve për vepra penale kundër jetës 
dhe trupit, të akuzuar janë 76%, kurse të dënuar 65%. Për vepra penale kundër rendit 
publik të akuzuar 61%, kurse të dënuar 53%. Zbatimi i parimit të oportunitetit gjatë 
periudhës hetimore varion nga lloji i veprave penale: tek veprat penale kundër jetës 
dhe trupit është 24%; 38% tek veprat penale kundër pronës, ndërsa 47% tek veprat 
penale kundër rendit publik. Me fj alë të tjera prokurorët më ashpër reagojnë tek 
deliktet e gjakut, kurse më butë tek deliktet pronësore dhe rendit publik.
Tabela nr. 6 Shqiptimi i sanksioneve penale ndaj të miturve në periudhën 2000-2006 
(Enti shtetëror për statistika i RM-së, 2000-2006).

Viti

Gjithsej
sanksione 
penale
 

Masa 
disciplinore
%

Masa për 
sanksionet e 
rrepta
%

Masa për 
mbikqyrjen e 
zgjeruar
%

Burgu i të 
miturve
%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

939
877
776
826
877
762
844

119    (12,67)
107    (12,00)
99      (13,00)
120    (15,00)
115    (13,00)
119    (16,00)
122    (14,00)

786     (83,71)
740     (84,00)
655     (84,00)
689     (83,00)
731     (83,00)
610     (80,00)
695    (82,00)

21       (2,24)
20       (2,00)
17       (2,00)
10       (1,00)
25       (3,00)
25       (3,00)
18       (2,00)

13       (1,38)
10       (1,00)
5         (1,00)
7         (1,00)
6         (1,00)
8         (1,00)
9         (1,00)

5901 801    (14,00) 4906    (83,00) 136     (2,00) 58       (1,00)

Prej tabelës nr. 6 vërehet masat edukuese si masë e shpeshtë që është shqiptuar si 
lloj sanksio ni nd aj të miturve. Prej numrit të përgjithshëm të të dënuarve 5901, ku 
ndaj 4906 është shqi p tu ar ma sa edu kuese e mbikëqyrjes së shtuar, që paraqet 85% 
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prej numrit të përgjithshëm të sanksioneve të shqiptu ara. Masa disiplinore janë 
shqiptuar 803 ose 14%. Me këtë rast me interes është të theksohet se nuk ësh të shqi-
p tuar as një masë për vendosjen në ente edukuese korrektuese për të mitur. Në RM 
nuk funksionon ent edukues korrektues për të mitur, edhe përkundër faktit se kjo 
masë parashihet në Ligjin për të mitur  . Prandaj, ndihet nevoja imanente që sa më 
shpejtë të krĳ ohen kushte për vënien në fu  n k sion të një lloji të këtillë enti të mirëfi ltë 
me kuptimin e plotë të fj alës, ngase treguesit statistikorë e pasqy ro j në gjendjen e 
rrezi k sh  me të krimi na litetit prezent tek të miturit.

Konkluzione

Delikuenca e të miturve është në rrĳ e permanente dhe manifestohet në forma të 
ndryshme. Mospërcjellja e kësaj dukurie socio-patologjike rregullisht nuk jep rezultat 
në drejtim të gjetjes së metodave për pen gi min dhe luft imin e saj. Është gabim tejet i 
madh që i mituri të vështrohet thjesht si kriminel, por domsodoshmërisht ai duhet të 
trajtohet në mënyrë të drejtë. Fillimisht nga shoqëria e më pas nga organet e shtetit, 
ngase thjesht vetëm shqiptimi i sanksionit penal i cili me të drejtë nuk paraqet 
hakmarrja ndaj tyre, por ama duhet pasur gjithnjë në konsideratë se ata duhet të 
risocializohen, riedukohen dhe riintegrohen.
Në Republikën e Maqedonisë rëndësi të veçantë duhet t’i kushtohet ngritjes së nivelit 
profesional të të punësuarëve në qendrat e vendosjes së të miturve delikuent; trajtim 
joadekuat jo vetëm nëpër entet edu k a  tivo-korrektuese, por dhe nëpër entet e tjera 
ku bëhet riedukimi i personave të mitur shp esh paraqet shkak joedukimi, duke u 
shndërruar çerdhe për “trajnim dhe avancim” në drejtim të zhvillimit negativ të të 
mitu rve.
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Bullizmi

Irma Kerri

Abstrakt

Sjelljet agresive dhe ofenduese, dhuna janë shkaqet kryesore te bullizmit. Ne shkolla apo 
ne shoqëri ky fenomen është  i pranishëm dhe nganjëherë i vështirë  për tu evidentuar dhe 
për tu luft uar.Cdo fëmĳ ë ka të drejtat e tĳ  të cilat janë të dokumentuara edhe te Konventa 
e të Drejtave të Fëmĳ ëve dhe askush nuk mund ti cënojë ato.Disa prej fëmĳ ëve dhunohen 
sistematikisht nëpër shkolla nga bashkëmoshatarët e tyre dhe shumë të mëdhenj nxjerrin nga 
kujtimet këto lloje dhune në shkolla.Ky fenomen po trajtohet me seriozitet në shkollat tona 
edhe pse si fenomen ka qenë i evidentuar në botën Perëndimore që në vitet  70.
Shkolla shpesh herë ështe vendi më i ekspozuar kundrejt këtĳ  fenomeni.Ne jemi qënie te 
gjalla ku secili prej nesh ka mangësite e veta sikurse ka edhe të mirat,virtytet që e dallojnë.
Megjithëse ecim në drejtime të ndryshme të gjithë bëjnë të njëjtën rrugë që e ka emrin jetë.Të 
gjithë duhet ta shĳ ojnë jetën që nga lindja e deri në fundin e saj dhe asnjeri s’ka të drejtë t’ia 
shkatërrojë atë në asnjë periudhë të saj (fëmĳ ëri ,adoleshencë…..etj).Nëse falim urrejtje do të 
marrim urrejtje e nëse falim dashuri do të marrim dashuri.Ne kemi në dorë botën dhe jetën 
tonë .Ta largojmë bullizmin që lëndon ,shkatërron dhe vret jetët tona.Vetëm keshtu mund të 
ndihemi të gjithë të lumtur.
Duke qenë shumë e vështirë për të kuptuar kufi jtë e një shakaje dhe fi llimin e një dhune 
shumë studjoze e kanë studjuar me seriozitet këtë lloj problemi.

Fjalë kyce: Bullizëm, Sjellje agresive, Agresorë, Viktimë.        

Hyrje

Një student është objekt i aksioneve të bullizmit, ose është i paraburgosur ose i 
viktimizuar, kur është paraqitur, vazhdimisht gjatë kohës, për veprime sulmuese që 
janë vënë në veprim nga një ose më shumë shokë "(Olweus 1996).
Bazuar në këtë përkufi zim të një dĳ etari autoritar, ne e kuptojmë se ka shumë akte 
që bien në këtë kategori. Ato që nuk përfshĳ në dëmtim fi zik, si gënjeshtrat rreth një 
personi, fyerje, injorime, ngacmime kërcënuese etj. Pastaj nga fj alët, kalojnë edhe 
në faktete me dëmtimin apo shkatërrimin e gjërave të një personi, vjedhje, shtyrje, 
grushta, ose më keq. Ky është ngacmimi. Po te refl ektojmë ne gjejmë se kjo nuk është 
asgjë e re. Episode të tilla dikur ndodhnin jashtë ambienteve te shkollës, kurse sot 
ata ndodhin edhe ne brendesi te tyre. Shkolla, që duhet të jetë mjedisi edukativ për 
excelence, fsheh një kulturë të dhunës që nuk merret në konsideratë nga të rriturit. 
Në fakt, brenda shkollës, kur raportohen episodet e arrogancës, raportohet një 
indiferencë ose neglizhencë e pashpjegueshme. Aq shumë që, në përgjithësi, kush 
është i pranishëm në këtë episod nuk ndërhyn për t'i dhënë fund arrogancës. Edhe 
ata që vuajnë shumicën e kohës nuk raportojnë dhe qëndrojnë në heshtje, pa thënë 
asgjë. Në fakt, shumë viktima nuk mund ose nuk duan të bëjnë të njohur dhunën e 
vuajtur, ndoshta sepse ata kanë turp dhe krĳ ojnë strategji për t'i shpëtuar përsëritjes 
së përvojave të tilla dhe pasojave të tyre të mundshme. Për më tepër, del se edhe kur 
incidentet raportohen, fundi i arrogancës nuk ndodh gjithmonë. Për indiferenca apo 
neglizhenca protagonistët nuk dënohen në mënyrë adekuate dhe për këtë arsye të 
ndjehen të drejtë të veprojnë si kishin bërë më parë. Mësuesit kanë tendencë të mos 
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i japin peshë këtyre çështjeve, duke u bërë kështu bashkëpunëtorë të arrogancës. 
Prandaj është e domosdoshme që të rriturit të kuptojnë këtë realitet të hidhur, që 
nuk është aspak i vogël. Ngacmimi i tipit verbal është më i madh se ai fi zik, por 
kjo nuk duhet të nënvlerësohet, pasi ato shpesh shkaktojnë trauma psikologjike 
shumë serioze. Për shembull, merrni parasysh ngacmimin e femrave. Vajzat janë 
më shpesh agresore dhe viktima te dhunes verbale por kjo nuk i përjashton ato nga 
dhuna fi zike. Në fakt, mënyra më e mire për të luft uar keto fenomene është vënia ne 
dukje e menjëhershme e problemeve, dhe vënia perpara pergjegjësisë e autorëve në 
mënyren më të ashpër, përpara se një problem i vogel të mar një rrjedhë dramatike. 
Ndonjëherë, në fakt, për djemtë sfi dat më të mëdha nuk janë detyra të përditshme 
ose pyetje, por përfshirja e tyre në ose jo, në grupin e shokëve. Këtë nuk duhet ta 
harrojmë!
Bullizëm është një dëshirë për të dëmtuar tjetrin, një dëmtim që lëndon, një disbalance 
një forcë midis personave, një përsëritje (në mënyrë tipike), një përdorim i padrejtë 
i forcës, një kënaqësi e agresorit si një ndjenjë e përgjithshme e të qenit mbizotërues 
ndaj viktimes.
Bullizëm janë sjelljet e përsëritura, të dëmshme e agresive ndërmjet personave 
që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës dhe mund të jenë si fi zike ashtu edhe 
psikologjike. (Ken Rigby 2002)
Sipas disa studiuesve si (Temple 2002) (Olweus 1993) bullizmi merr disa forma.
1. Bullizëm verbal.
2. Bullizëm fi zk.
3. Bullizëm kibernetik.
4. Bullizëm racist.
5. Bullizëm seksual.
1.Bullizmi verbal. (p.sh ofendimet, sharjet kërcënimet). Qëllimi kryesor i tyre është 
degradimi i viktimës. Bullizmi verbal përdoret për të treguar epërsinë dhe pushtetin 
e tyre ndaj të tjerëve.
2.Bullizmi fi zik shfaqet me anë të forcës fi zike si grushta, shkelma me mjete të 
ndryshme me anën e vjedhjes ose të shkatërrimit të sendeve, rrobave etj. Bullizmi 
fi zik vihet re me shumë tek meshkujt por nuk mund të përjashtohen as femrat, edhe 
ato bëhen pjesë e abuzimit shpesh herë.
3.Bullizmi kibernetik ndodh nëpërmjet rrjeteve sociale, telefonave, internetit, 
konpjuterit, blogjeve të ndryshme si Facebook, Instagram etj, në të cilat fëmĳ ët e 
moshës shkollore kanë akses të përditshëm dhe shpesh herë të pa kontrolluar. 
Abuzimi nëpër portale bëhet nëpërmjet dërgimit të mesazheve kërcënuese.
4.Bullizmi racist ka të bëje me njerëz të racave dhe të kulturave të ndryshme.
5.Bullizmi seksual ka të bëjë me veprime që përfshĳ në kontakte fi zike, shënime 
seksualisht diskrminuese që e vën tjetrin në siklet ose e bëjnë të ndihet i turpëruar.
(Oleusi 1991) ka argumentuar se karakteristikat kryesore të grupit të agresorëve 
janë agresiviteti, impulsiviteti, forca fi zike dhe sjellja kontrolluese mbi të tjerët. Sipas 
(Hoover 1993; Wolke, 2004) agresorët kanë një perceptim pozitiv për dhunën dhe 
përdorin stategji agresive për të zgjidhur konfl iktet e tyre personale sepse nuk kanë 
aft ësi zgjedhjeje për dicka ndryshe nga mënyra e zakonshme për zgjidhjen paqësore 
të konfl ikteve.
Në grupin e viktimave futen nxënësit që bien pre e bullizmit. Sipas (Hodges& 
Perry,1999) ata kanë prirje të shfaqin nivele të larta të ankthit dhe të depresionit. 
Ata kanë vetëbesim të ulët dhe aft ësi të dobëta sociale (Egan & Perry,1998) dhe nuk 
marrin pjesë në mënyrë aktive në veprimtaritë shkollore (Kochenderfer &Ladd,1997). 
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Kanë vështirësi për të besuar të tjerët, janë të pa sigurtë, të izoluar, janë agresive dhe 
të gjitha këto shfaqje mund të zgjasin për vite me radhë. (Boulton&Smith,1994)
Kurse fëmĳ ët me sjellje agresive të të dyja roleve si agresorë edhe viktima përbëjnë 
një grup që përjetojnë probleme më të mëdha se fëmĳ ët e përfshirë në bullizëm.Ata 
tregojnë vështirësi të mëdha në përballimin e emocioneve negative dhe problemeve 
të vështira duke i kthyer pasojat nga vetja.Pra një fëmĳ ë që është viktimë e bullizmit 
vë në faj veten dhe vetizolohet nga veprimtaritë sociale.Por këta fëmĳ ë shfaqin edhe 
sjellje negative e problematike të cilat ia drejtojnë të tjerëve  dhe jo vetes gjë të cilën e 
shfaqin nëpërmjet dëmtimit të sendeve personale të të tjerëve,largimit nga ambjentet 
sociale etj.(Nansel 2001;Juvenon 2003;Veenstra 2005;Arsenault 2008).                                  

Ku ndodh bullizmi?

Bullizmi mund të ndodhi kudo: Në klasë (jo në prani të mesueses), në korridore,në 
tualet ,në oborrin e shkollës,gjatë rrugës për të ikur ose ardhur për në shkollë,në 
autobusin e shkollës ,në mense,në stacionin e autobuzit etj….

Pse ndodh bullizmi?

Një nga shkaqet është pamja e jashtme (dobësia ose mbi pesha) e cila bie shpejt në 
sy të tjerëve.
Një tjetër shkak është vështirësia në të folur. (artikulimi i saktë i fj alëve)

Ndodh tek nxënësit që janë me te dobët në rezultatet mësimore.
Tek nxënësit që vĳ në nga familje më të varfra.
Tek nxënësit rom dhe egjiptianë.
 Si edhe tek nxënësit që ndodhen në klasa /vite më të ulëta.
Shenjat më të zakonshme që shfaq viktima janë si më poshtë:
• Kur një nxënës qëndron zakonisht vetëm dhe jashtë aktiviteteve të klasës.
• Pjesëtarët e klasës fi llojnë të qeshin ose të shtyhen lehtësisht me njëri-tjetrin, kur 

një nxënës i caktuar i klasës ngrihet në mësim apo futet në klasë.
• Kur nxënësi është i trishtuar dhe i shpërqëndruar dhe shfaq pakënaqësi për cdo 

gjë.
• Kur një nxënës rri pasiv dhe nuk aktivizohet ku në shumicën e rasteve prezenca 

e tĳ  nuk bie në sy.
• Kur një nxënës ka luhatje të madhe në mësime brenda një afati të shkurtër kohore.
• Kur një nxënës rri i vetmuar dhe distancohet nga shoket e tjere.
• Kur nxenesi eshte i shpërqëndruar nga ora e mësimit dhe shfaq shenja stresi me 

veprime të ndryshme si kafshimi i thonjëve, kruarja e kokës. shikimi kërcitja e 
gishtave etj….

• Nxënësit shpesh herë mundohen të bëjnë gjëra që janë jashtë mundësive të tyre.
• Ndryshimet në sjelljen e tĳ  brenda klasës (për shembull, fëmĳ a qëndron i tërhequr 

ose irritohet lehtësisht).
• Nxënësit nuk dëshirojnë ta festojnë ditëlindjen në mjedisin e klasës.
• Mësuesit i duhet të bëjë një punë të madhe me agresorin, viktimën si edhe të 

bashkëpunojë fortë me prindërit e agresorit dhe të viktimës.
Mësuesit duhet të caktojnë shpesh takime me prindërit duke dëgjuar nëse ata i 
raportojnë se fëmĳ a i tyre është i bulluar në mënyrë që të hetojnë dhe të marrin masa 
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të menjëherëshme. Pra sjlellja e agresorit dhe siguria e viktimës duhet të monitorohen 
gjithnjë

Edhe prindërit luajnë nje rol kyc në frenimin e bullizmit

Prindërit nuk duhet të presin që fëmĳ a i tyre ta zgjidhë vetë situatën. Ata asnjëherë 
nuk duhet të mos i kushtojnë vëmendje, t’i nënçmojnë ose t’i minimizojnë ankesat e 
fëmĳ ëve se ata janë ngacmuar, janë fyer apo janë sulmuar fi zikisht nga fëmĳ ët e tjerë.
Prindërit duhet të bisedojnë në lidhje me atë që u ka ndodhur fëmĳ ës së tyre. Ata 
duhet tadëgjojnë të tërë tregimin, por pa e ndërprerë atë, të jenë të qetë dhe ta 
vlerësojnë atë që po thuhet. Prindërit duhet t’u kujtojnë fëmĳ ëve që është normale 
që të ndjehen të mërzitur, por nuk është e drejtë që të dhunohen. Ata duhet ta pyesin 
fëmĳ ën e tyre për atë që ai / ajo do të donte të ndodhte, para se të bënin vetë ndonjë 
sugjerim
Atë që prindërit duhet të bëjnë gjithmonë është kontaktimi me shkollën dhe duke 
parë nëse ajo ështe ne dĳ enine e ketĳ  rasti. Ata duhet te kerkojne gjithmone takim 
me mesuesin kujdestar.
Prinderit duhet te njohin shenjat qe shfaqin femĳ et sepse ato mund te tregojne nese 
femĳ a eshte viktime e bullizmit. Disa nga shenjat janë:
 Humori që shfaqin fëmĳ ët është i tejskajshëm
 Fëmĳ ët vĳ në herët, kur kanë ndonjë takim ose mbledhje me shokët
 Disa nga rrobat e fëmĳ ëve mund të mungojnë ose janë të grisura.
 Fëmĳ ët fi llojnë të mos pranojnë a të kundërshtojnë që të shkojnë në shkollë.
 Fëmĳ ët u kërkojnë prindërve kërkojnë që t’i shoqërojnë për në shkollë.
 Fëmĳ ët mund të fi llojë të urinojnë në krevat, të fl enë pak ose të qajnë gjatë gjumit.
 Fëmĳ ët përdorin fj alor poshtërues, kur fl asin rreth bashkëmoshatarëve të shkollës
 Fëmĳ ët ndalojnë së foluri për shokët ose për veprimtaritë e përditshme në shkollë 

etj.
 Fëmĳ ët kërkojnë para më shumë se zakonisht ose i vjedhin ato.
 Ne shumicën e rasteve prindërit e agresorit nuk paraqiten në shkollë.                  

Me termin "ngacmimi" ne përcaktojmë një kusht që sjell vuajtje, zhvlerësim dhe 
margjinalizim të përjetuar nga një fëmĳ ë ose adoleshent nga palët e treta. Kjo është 
një formë e arrogancës së vazhdueshme dhe të vazhdueshme, në të cilën viktima 
përjeton ndjenja të dhimbshme dhe shqetësuese, sepse ai persekutohet nga një ose 
më shumë shokë. Përveçse të jetojë një ndjenjë dramatike e pafuqisë, sepse ai nuk di 
të mbrojë veten, kështu vuan nga margjinalizimi nga grupi i shokëve.
Për të kuptuar ngacmimin, është e nevojshme të kuptojmë se çfarë është me të vërtetë 
dhe të kuptojmë shtrirjen e efekteve të saj në ata që e vuajnë. Viktima e ngacmimit 
vuan nga abuzimi dhe ngacmimi, shpesh duke shkaktuar plagë të thella psikologjike. 
Për shkak të gjendje të vazhdueshme të alarmit në të cilën është i detyruar të jetojë, 
me kalimin e kohës deri në fund ndjenja ekspozuar vazhdimisht ndaj rrezikut dhe 
të izoluar nga grupi, ai humb besimin në vetvete dhe nuk e gjejnë guximin për të 
raportuar krimin nga frika apo turpi. Në të tilla raste mund të ankohet për simptoma 
fi zike të tilla si dhimbje koke ose vuan nga simptoma të rëndësishme psikologjike 
reaktive si sulmet e panikut, ankthi ose, në raste të rënda, depresioni; në disa raste 
ndodh edhe braktisja e kontekstit shkollor. Ka dy lloje të ngacmimeve:
Sulm i drejtpërdrejtë kur sulmet ndaj viktimës janë të hapura dhe të dukshme. Ajo 
mund të jetë e sulmeve verbale të tilla si ngacmim, kërcënim dhe poshtërim, ose 
fi zike.
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Ngacmimi i tërthortë, kur sulmet janë të mbuluara, si në rastin e shpifj eve. Qëllimi 
përfundimtar është të izolojë dhe të përjashtojë.
Në këtë lojë të pushtetit janë të përfshirë dy aktorë kryesorë dhe më shumë aktorë 
sekondarë:
Detyruesi është një protagonist aktiv i sulmeve dhe abuzimit të pushtetit që kërkon 
të dominojë të dobëtit përmes dhunës dhe ngacmimit.
 I ngacmuari, për shembull, mund të ngurrojë të shkojë në shkollë (duke cituar 
probleme shëndetësore të ndryshme si dhimbje koke stomaku, etj.) Në rastet më 
serioze, viktima mund të fshehë plagët, lëndimet, prerjet ose gërvishtjet, të cilat nuk 
do të ishte në gjendje të shpjegonte. Të gjithë të rriturit mund të bëjnë diçka për të 
parandaluar dhe luft uar ngacmimin.
Mësuesit duhet të punojnë në njohjen e emocioneve pasi që të dy, viktima dhe agresori 
duket se kanë vështirësi në këtë kuptim. Për viktimat, është e vështirë që të njohin 
sinjalet specifi ke emocionale në lidhje me zemërimin. Nga një anë vështirësi të tilla 
mund të parandalojë fëmĳ ën ose adoleshentin për të njohur tjetrin si një agresor të 
mundshëm dhe më pas për tu mbrojtur. 
Kurse për agresorin ka një papjekuri të përgjithshme në njohjen e emocioneve, 
veçanërisht në lidhje me ndjeshmërinë.
Për të ndihmuar viktimën duhet njohur jeta e tĳ  me qartësi në të gjitha detajet dhe 
situatat që ka qenë protagonist për të bërë një vlerësim sa më të mire të situates së tĳ , 
duke e ndihmuar atë të mari në dorë kontrollin e situates dhe të mbrohet vet duke 
fi tuar kështu besimin në vetvete. Rezultatet e kësaj pune do të kenë një efekt pozitiv 
në vetëvlerësimin, duke tërhequr forca të reja dhe burime personale nga përvoja 
negative. (Pina Filippello 2008.Ed. Piccin,)

Si ta parandalojmë bullizmin

• Mënyra më e mirë për të parandaluar fenomenin e bullizmit është një politikë 
kundërbulliste në shkolla që të bëhet e njohur për të gjithë nxënësit, stafi n shkollor 
dhe prindërit.

• Trajnime të vazhdueshme për rritjen e vetëdĳ es, për t'u mundësuar atyre që 
preken të njohin praktikën dhe të raportojnë rastet

Mësuesit duhet te jenë të vetëdĳ shëm për praninë e bullizmit dhe të venë re shenja 
që fëmĳ a shfaq kur janë viktima të bullizmit.
Mësuesit duhet të zhvillojnë veprimtari dhe diskutime me nxënësit si dhe të vendosin 
rregulla kundër bullizmit dhe si duhet të ndërhyjnë kur evidentojnë ngjarje të tilla.
Është e rëndësishme që mësuesit të jenë të vetëdĳ shëm për praninë e bullizmit dhe 
të vënë re shenjat që shfaqin fëmĳ ët kur janë viktima të fenomenit (Sullivan (2004); 
Rigby, 1997; Olweus, 1994). Sa më shpejt mësuesit arrĳ në t’i vërejnë këto shenja, të 
cilat do t’i japim më poshtë, aq më pak pasoja do të ketë kjo sjellje negative te viktima 
dhe te agresori.
Për të gjitha problemet e përmendura më sipër është e nevojshme të ndërhyet sa 
më shpejtë kur spikaten këto fenomene për ta parandaluar bullizmin që në fi llimet 
e tĳ ,kur rolet e këtĳ  fenomeni nuk janë konsoliduar akoma.Ndërhyrja duhet të 
përfshĳ ë si shkollën edhe familjen.Shpesh here strategjitë e përdorura përqëndrohen 
më shumë se si të frenojmë rolin e dhunuesit dhe jo se si të forcojmë atë të viktimës.
Do të ishte më mire që të veprohej me të njëjtën forcë tek të dy grupet.Gjithashtu 
duhet patur parasysh edhe grupi i vëzhguesit i cili me heshtjen e tĳ  ndihmon 
agresorët.Shpesh edhe pse jo gjithmonë fëmĳ ët viktima kanë një vetëbesim të ulët i 
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cili më vonë përkeqësohet për shkak të dhunës psikologjike duke i bërë ata të dobët 
dhe të izoluar nga pjesa tjetër e grupit dhe kështu edhe më shumë bëhen pre e lehtë 
kundrejt agresorëve.Prandaj është e rëndësishme që të veprohet në të dy frontet për 
të krĳ uar një grup sa më të fortë ku fj ala kryesore është “respekt reciprok”.Mesazhet 
që fëmĳ a duhet të perceptojë është një person që ka vlera jo më pak se të tjerët që ka 
të drejtë të thotë jo në situate që nuk i pëlqejnë.Në fakt viktimat që agresorët zgjedhin 
janë gjithmonë femĳ ë me vetëbesim të dobët.Ata kurrë nuk do kërkojnë të zgjedhin 
një fëmĳ ë që është i sigurt në veprimet që bën dhe nuk ia lejon vetes të frikësohet.
Duke pasur parasysh thënien që një fëmĳ ë agresor nuk lind por bëhet të gjitha 
argumentat që kemi marrë përsipër për parandalimin e tĳ  në qoft ë se do ti marrim 
me seriozitet dhe përkushtim do të kemi një fenomen shumë më të reduktuar dhe një 
shoqëri më të lire e fëmĳ ë më të lumtur.
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Zbatimi i metodave bashkëkohore në nismën “3 lëndë në 6 orë”

Enida Bashalliu

Erjola Allka

Abstrakt

Nëse në shoqërinë  tonë ka  profesione që  janë me  përgjegjësi, atëherë një prej këtyre  
profesioneve është ai  i  mësimdhënies. Mësimdhënia është një proces jo i lehtë, është veprimtari 
e rëndësishme shoqërore dhe me përgjegjësi. Ka  mendime se mësimdhënia është art, është 
shkencë, apo të dyja së  bashku.”Nëse është mësimdhënia art, kërkon frymëzim, intuitë, talent 
e krĳ imtari dhe pak prej tyre mund të mësohen. Nëse është shkencë, mësimdhënia kërkon 
njohuri dhe shprehi që me të  vërtetë mund të mësohen.” Ne  mund të  shprehim  mendimin  
tonë se mësimdhënia e suksesshme ka  këto dy anë. Prandaj edhe në tekstin e profesorit të 
nderuar Bardhyl Musait theksohet se: Mësimdhënia e  mirë ka brenda elemente të punës së 
artistit dhe të studiuesit.” 
Mësimdhënia më e mirë është ajo gjatë se cilës përmbushen objektivat, aktivizohet nxënësi, 
nxitet ndërveprimi, përdorën pyetje të niveleve më të larta, ku nxënësi është në qendër të 
mësimdhënies, zhvillohen aft ësitë, të menduarit kritik e krĳ ues, bëhët refl ektimi dhe nxënësi 
aft ësohet për të punuar në mënyrë të pavarur.
Pra mësimdhënia është një  proces i cili planifi kohet, drejtohet, organizohet nga 
mësimdhënësi sipas stileve të të nxënit dhe me pjesëmarrjen aktive të nxënësve, ku 
përvetësohen njohuri, përdoren metoda, teknika ndërvepruese, zhvillohen aft ësitë, 
shkathtësitë, formohen shprehitë si dhe ndodhë  formimi tërësor i përsonalitetit të nxënësve.

Hyrje

Vet emërtimi mësimdhënie bashkëkohore nënkupton një mësidhënie ndryshe nga 
ajo tradicionale. Kjo nënkuptohet në shumë anë, aspekte si: në strategji, metoda, 
teknika, forma, ndryshimin e rolit të mësimdhënësit dhe nxënësit, mjedisin shkollor, 
në respektimin e të drejtave të fëmĳ ëve, në  të kuptuarit dhe të menduarit ndryshe, në 
përcaktimin e objektivave, në vlerësim etj. Prandaj ”Me mësimdhënie bashkëkohore 
duhet të kuptojmë atë lloj mësimdhënie, e cila lehtëson me forma, metoda, teknika, 
dhe strategji të përshtatshme në procesin e të nxënit të nxënësve.Mësimdhënia 
bashkëkohore nënkupton të  nxënit  aktiv, të  menduarit në  mënyrë  kritike, krĳ uese 
dhe  të  nxënit me nxënësin në qendër.  ”Mësimdhënia është një  detyrë  e  vështirë 
dhe komplekse dhe kërkon  njohuri, aft ësi e shprehi  të  shumta.” Procesi  mësimorë 
bëhët duke u mbështetur  në  metodat dhe  teknikat bashkëkohore, ku  nxënësi  
mëson  duke  refl ektuar, vlerësuar, zbuluar dhe  duke  zgjidhur  probleme. Ajo  është  
një  proces, veprimtari që ndryshon vazhdimisht. Në mësimdhënien bashkëkohore 
nxënësi nxitet  në procesin mësimorë, veprimtari të  ndryshme për  përvetësimin 
e diturive të reja, gjithëherë duke  u mbështetur në përvojën, interesin, nevojat  
dhe aft ësitë e  tyre. Prandaj edhe  burimet e informacionit  janë të  shumta  dhe  të  
ndryshme si.
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Mesimdhenia bashkekohore

Mësimdhënia bashkëkohore mbështetet në disa parime:
·         Aft ëson nxënësit për të nxënit e pavarur,
·         Nxitë nxënësit që të jenë nismëtar,
·         Krĳ ohet dallueshmëri në të nxënë dhe nxitet të menduarit kritik, krĳ ues,
·         Nxitë dhe krĳ on kushte për komunikim shumëkahor dhe të frytshëm,
·         Aft ëson nxënësit për vlerësim dhe vetëvlerësim.
Mësimdhënia bashkëkohore është gërshetim i artit dhe shkencës, ku mësimdhënësi 
mëson vazhdimisht për vete por edhe për t’i mësuar të tjerët, nxënësit, duke u 
ofruar atyre njohuri sipas metodave, teknikave, teknologjisë më të re bashkëkohore. 
Kjo njëherit kërkon nga mësimdhënësi njohjen e stileve të të nxënit, përcaktimin e 
objektivave mësimorë, përgatitjen e pyetjeve sipas niveleve të shkallshmërisë (takson.) 
së Blumit, përfshirjen e sa më shumë faktorëve në procesin mësimorë,nërveprimit etj.
Mësimi është proces i organizuar, i planifi kuar më qëllim që të realizohet përvetësimi 
i diturive në fusha të caktuara. Është proces që mundëson krĳ imin 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 modifi kimet relativisht të qëndrueshme të 
sjelljeve dhe aktiviteteve psikologjike të cilat vĳ në si rezultat i përvojës.
Spektri studimor i procesit të të mësuarit varion nga psikofi ziologjia tek 
psikologjia kognitive. Bihejviorizmi e vë theksin në ndryshimin aktual të sjelljes, 
ndërsa kognitivistet e vënë theksin në aft ësinë për të manifestuar sjelljen. Mësimi 
karakterizohet nga një ndryshim relativisht i përhershëm. Sjellja e individit 
modifi kohet dhe vazhdon ta ruajë karakterin e ndryshueshëm në të ardhmen. 
Mësimi karakterizohet edhe nga aft ësia 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.
Mësimi 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 fëmĳ ërisë. Mësimi ndoshta duket i 
panevojshëm ndonjëherë por nevojitet në situatat ku e pret më së paku. Nuk thonin 
keq më herët në kohrëa luft e se luft a bëhet me gjak e me pendë. Pra duhet të ketë 
njerëz të zgjuar per çdo lëmi.
Mësimdhënia është proces i orientuar drejt qëllimit, ka lidhje të ngushtë me 
përmbajtjen, është e orientuar drejt një grupi të veçantë njerëzish, është proces i 
planifi kuar, 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. Kjo 
fushë është mjaft  komplekse dhe delikate për t’u vëzhguar, analizuar dhe vlerësuar.
Realizimi i strategjive efi kase (formave, metodave, teknikave) mundëson alternativa 
të shumta në procesin e të nxënit dhe kjo bën që te nxënësit të zhvillojë aft ësitë 
organizative e menaxhuese, aft ësi komunikative, nxit diversitetin në të nxënit e 
nxënësve dhe kreativitetin e tyre.
Realizimi i strategjive efi kase i jep kuptim rolit (menaxher) të mësimdhënësit në 
procesin e të nxënit, krĳ on baza të shëndosha për realizimin e të nxënit gjatë gjithë 
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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.
Planifi kimi i ores mesimore eshte mjaft  i rendesishem per te patur nje ore mjaft  
produktive . Metodat dhe teknikat e perzgjedhura nuk duhet te jene te rastesishme, 
por te perzgjidhem mire e me kujdes , duke e pershtatur me temen por edhe me 
nivelin e nxenesve . Nje mesues qe e nenvlereson planifi kimin e mesimit , ka mjaft  
mundesi qe te ora e tĳ  te jete e “hallakatur “ ose corientuese per nxenesit , madje ora 
e mesimit mund te mos i dale ose edhe t”i teprojne mjaft  minuta . Nuk ka rendesi 
formati qe zgjedhin ,se sa fakti qe planifi kimi i mesimit te jete logjik , i qarte , i lehte 
dhe i zbatueshem . Nje ore mesimore e mireplanifi kuar , me pervoja , me veprimtari 
, variante nxitese te te nxenit , synon te zhvilloje nxenesin ne nje shkalle me te larte . 
Suksesi i cdo ore mesimi varet nga planifi kimi i mire ose i keq , nga aft esite e mesiesit 
per te realizuar planin . “Gjyma e punes “  , ne nje ore mesimi eshte planifi kimi i mire 
i ores mesimore . Planifi ki ka disa funksione : 
• Jep strukturen e mesimit , te organizimit , shfrytezimin e kohes dhe detyrat e 

dhena.
• Ndihmon mesuesit te mendoje me qarte ,ne menyre specifi ke per tipin e te 

mesuarit  dhe te te nxenit per cdo mesim . 
• Parashikimi i veprimtarive  e perqendron me teper mesuesin ne ceshtjet kryesore .
• Mbajtja e shenimeve i siguron mesuesit te dhena te dobishme per planifi kimin e 

ardhshem , ne menyre te vecante , ne lidhje me zhvillimin e te njejtit mesim me 
nje grup tjeter nxenesish .

Disa nga teknika me te perdorshme ne lenden e historise dhe gjeografi se

Puna ne grupe te vogla 
Kjo eshte nje teknike e cila mbeshtetet ne organizimin e grupeve per fi timin e 
njohurive ,perzhvillimin e aft esive te qendrueshme te vlerave . Perdoret gjate 
diskutimit , debatit ,zgjidhjes se problemit ,kur punohet me projekte , kur behen 
vrojtime , etj . Perdoret kur diskutohet per probleme te ndryshme ; perseritet ajo qe 
eshte  mesuar; duhen pergatitur materiale ne grup; duhen marre vendime; hapet 
mesimi;formulohen ceshtje ; shkembehet pervoja ;etj Kur organizohet puna ne grupe 
eshte e domosdoshme qe udhezimet per grupin te jene specifi ke ,te kuptueshme ,te 
qarta ,te perfshĳ e nje kohe te caktuar per perfundimin e detyres .Jepen informacione 
dhe keshillime ; rregullimi i mjedisit te klases duhet te jete bere paraprakisht . Eshte 
e rendesishme qe nxenesit te rrĳ ne perballe njeri-tjetrit ne menyre qe ata ta shohin e 
ta degjojne me mire njeri-tjetri  ; keshillohet qe grupi me  vogel te jete me 3 anetare 
,ndersa grupet me 4-5 vte jane ato me idealet .
Grupet jane disa llojesh:
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• Grupi me nje nxenes ne qender 
• Grupi i ristrukturuar
• Grupi i bashkuar
• Grupi zigzag
• Grupi i vogel
• Grupi i madh.
Inserti
Inserti eshte nje metode qe i lejon nxenesit te kontrollojne gjallerisht shkallen e 
tyre te te kuptuarit gjate leximmit .Nepermjet kesaj teknike sigurohet pjesemarrja 
e qendrueshme e nxenesve ne mesim.Kjo teknike perdoret ne fazen e realizimit te 
kutmit .Zbatimi i saj zgjat rreth 20 minuta ,mund te perdoret ne cdo lende dhe klase. 
Gjate leximit nxenesit udhezohen te vendosin shenjat :
“√” –Pohon ate qe di ose mendoon qe di
“ †” – informacioni i ndeshur ne tekst eshte i ri per nxenesin
“- “ – informacioni qe nxenesi lexon eshte i ndryshem nga ai qe di ose qe mendon se 
di
“ ? “- informacion i paqarte ose dick a qe do te mesoje me teper nepermjet mesuesit .
Kubimi
Kubimi eshte njte teknike  qe ndihmon shqyrtimin e nje teme nga kendveshtrime 
te ndryshme .Ai perfshin perdorimin e nje kubi me levizje te shpejta dhe te menduarit 
,te shkruarit ne secilen faqe te kubit . 
Ne secilen faqe te kubit shkruhen gjashte kerkesa te shkurtra ; Pershruaje, krahasoje 
, shoqeroje , zbatoje , argumentoje( argumenta pro dhe kunder ).Njihen nxenesit 
me temen rezultatet e te nxenit , udhezohen te mendojne per t”u dhene pergjigje 
pyetjeve te mesueses  dhe ta pershkruajne  ate . 
Pershkruajne : Format , shenjat , permasat ,ngjyrat.
Krahasojne: Me ke ngjason? Nga se ndryshon ?
Shoqerojne : Cfare ju ben te mendoni ? Cfare ju vjen ne mendje ?
Analizojne : Si eshte ndertuar ? Nga se perbehet ?
Zbatojne : C2mund te beni me te ? Si mund te perdoret ?
Argumentojne : Marrin qendrim pro ose kunder .
Pesevargeshi
Nje metode e cila perdoret ne te dy ciklet dhe behte mjaft  interesante per nxenesit 
. Pesevargeshi eshte nje poeme e cila kerkon sintetizimin e informacionit dhe 
materialeve , nje shprehje e sakte e cila  pershkruan ose refl ekton idete kryesore te 
nje teme te caktuar . Eshte nje poeme apo nje vjershe e shkruar me pese rreshta . 
Struktura  e pesevargeshit eshte e  percaktuar .Eshte nje teknike e cila perdoret ne 
fazen e refl ektimit .Sherben per te bere permbledhjen  e informacionit ne teresi ,nje 
menyre e vleresimit te ghykimit te nxenesve , nje menyre krĳ uese te te shprehurit te 
tyre .
Rreshti i pare : Pershkrimi me nje fj ale te temes , zakonisht emer ( psh . Alpet e 
Shqiperise)
Rreshti i dyte : Pershkrimi me dy fj ale i temes , zakonisht dy mbiemra ( psh. 
Madheshtore , te bukura)
Rreshti i trete : Pernban tre fj ale qe shprehin veprime te temes , tre folje ( psh. 
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Zbardhen , zbukurohen , gjelberojne)
Rreshti i katert : eshte nje fj ali me kater fj ale qe shpreh qendrimin , ndjenjen per 
temen e percaktuar , pra nje fj ali (psh. Alpet ndodhen ne veri te vendit tone !)
Rreshti i peste : eshte nje fj ale sinonime , qe percakton thelbin e temes (psh. Bjeshke )
Cluster-Kllasteri
Kllasteri ose pema e mendimit  eshte nje teknike nxitese . Ajo nxit nxenesit te 
mendojne lirshem hapur rreth nje ceshtje te paracaktuar , i ben ata te mendojne per 
te krĳ uar  lidhje midis fakteve . Eshte nje teknike nxitese , e cila ben te shkruajne edhe 
ata nxenes tecilet kane pak deshire per te shkruar . Kjo teknike mund te perdoret ne 
fazen e evokimit dhe refl ektimit .Perdoret per te stimuluar te menduarit ,para se te 
studiohet pjesa e dhene ,per te bere permbledhjen e asaj qe eshte studiuar me pare . 
Per te realizuar kllasterin shkruhet nje fj ale ne qender te fl etes , rreth saj shkruhen 
fj ale apo fraza qe nxenesve u vĳ ne ne mend rreth kesaj fj ale apo teme te zgjedhur , 
pa gjykuar rreth tyre . 
Gushekuqi rrethor
Gushekuqi rrethor os etryeza rrethore eshte nje teknike e zbatueshme ne te gjitha 
fazat  e ores mesimore ,por me e perdorshme eshte ne fazen e realizimit te kuptimit 
ose refl ektimit . Kjo teknike eshte nje strukture bashkepunuese , ecila nxit nxenesit 
te thellohen individualisht  ne procesin e te menduarit  duke e pare nje problem apo 
ise te dhene  nga disa kendveshtrime . Gjate kesaj teknike zgjidhet krahu dhe  kahja 
e kalimit te fl etes nga nje nxenes ne tjetrin . Pasi nje nxenes shkruan nje ide ne fl ete , 
fl eta kalon tek shoku tjeter i cili shkruan idene e tĳ  , e keshtu me rradhe . Cdo nxenes 
mund te mbaje nje penarel me ngjyre ndryshe nga shoku , ne kete menyre kuptohet 
qe te gjithe po kontribuojne ne menyre te barabarte ne dhenien e mendimeve ne 
lidhje me temen e caktuar . 

Model i planifi kimit te ores (2 ore) me teknikat me ne qender nxenesin

Lenda: Gjeografi 
Klasa : VII
Tema : Termetet. Levizjet tektonike .
Koha : 90 min
Situata e te nxenit : Bashkebisedimi, sjellja e shembujve, refl ektimmi i nxenesve .
Rezultatet e te nxenit sipas kompetencave kyce :
Kompetenca e te mrsuarit per te nxene : 
• Shfrytezon te dhenat per te demonstruar te kuptuarit e njohurive dhe shprehive 

gjeografi ke qe lidhen me  termetet dhe levizjet tektonike .
• Kompetenca e komunikimit dhe e te shprehurit :
• Shpjegon qarte dhe sakte kuptimin e termave te reja gjeografi ke duke perdorur 

gjuhen dhe fj alorin e pershtatshem gjeografi k.
• Kompetenca personale :
• Zhvillon aft esi per pune te pavarur per zbatimin e njohurive gjate identifi kimit te 

faktoreve pozitive e negative te ndertimeve prane detit ne vendin tone .
• Kompetenca digjitale :
• Demenstron kuriozitet ne eksplorimin e hartave gjeografi ke te shperndarjes  

hapesinore te termeteve duke perdorur Tik-un.
• Rezultatet e fushes per shkallen 3:



81 

• Demonstron te kuptuarit e koncepteve per termetet dhe levizjet tektonike te 
Tokes .

• Shpjegon shperndarjen gjeografi ke te termeteve ne bote .
• Pershkruan pasojat qe vĳ ne nga lekundjet e tokes  duke i faktuar ato.
• Diskuton per masat qe duhet te merren per minimizimin e demeve.
• Paraqet ne menyre skematike levizjet tektonike  dhe deformimet shkeputese dhe 

ato rrudhosese .
Fjale kyce : Termet, lekundje, vale sizmike, epiqender, vater, shkalle rihter, sizmograf,  
termet tektonik, termet vullkanik, levizje tektonike, graben, horst, rrudhosje, 
deformim shkeputes, fundosje tektonike .
Burimet: Harta e shperndarjes se termeteve ne bote,harta e Shqiperise , skema , 
foto,etj.
Lidhja me fushat e tjera : Historia,Biologjia ; Qytetaria .

Metodologjia dhe veprimtaria e nxenesve

Faza e pare
Njohja e nxenesve me temen ,kompetencat dhe rezultatet e te nxenit . Njohja e tyre 
me fj alet kyce . 
A e mbani mend  termetin e fundit qe ka rene ne vendin tone ? Po ne vende te tjera ? 
Cfare keni ndier? Si e keni perjetuar ?
Paraqitja e fotove nga demet e shkaktuara nga termetet ne vendin tone dhe ne bote .
Qyteti antik i Apolonise ,para 2500vjetesh ,ka patur nje port ne lumin Aoos( Vjosa sot 
) qe lidhet me detin Adriatik ,i cili ishte fare prane. Sot ,Apolonia eshte larg detit ? Si 
mendon i ju, cfare mund te kete ndodhur ? 
Zhvillojme diskutim te lire duke i udhezuar  nxenesit te shfaqin mendimin e tyre te 
lire ,pa u shqetesuar per saktesine e tyre.
Shpjegimi i kesaj dukurie ,te levizjeve te ngadalta ngritese ,duke vizatuar nje skice 
te thjeshte.
Faza e dyte :
Vizatohet tabela e teknikes “ Di-Dua te di_ Mesoj “.

Di Dua te di Mesoj

Lexohen ceshtjet ne tekst  dhe  punohet me tabelen e mesimperme . Veprimtaria 
mund te organizohet  edhe nje cift .
Ne perfundim te cdo ceshtje sqarohet ,saktesohet dhe plotesohen njohurite 
gjeografi ke per kuptimin e koncepteve qe lidhen me termetet dhe shperndarjen e tyre 
hapesinore ne bote e ne vendin tone . Perqendrimi me i madh do te jete tek shkaqet 
dhe shperndarja e termeteve  me dukurite vullkanike ,si dhe me konfi guracionin e 
pllakave tektonike te rruzullit tokesor . 
Spjegoj nxenesve Ç”jane levizjet tektonike ? , levizjen e ngadalshme te shtresave te 
Tokes ,qe krĳ ojne carjen ,uljen e ngritjen me permasa te ndryshme duke formuar mbi 
siperfaqen e planetit trajta te larmishme te relievit ,quhen levizje tektonike ,te cilat 
ndahen ne levizje luhatese dhe levizje malformuese .
Spjegoj “ Levizjet luhatese “. , “ Levizjet malformuese “ 
U drejtohem nxenesve : Çfare ka ndodhut me shkembinjte ? Pse jane çare dhe 
shkeputur shkembinjte ? Si quhet pjesa e ulur ? Po ajo e ngritur ? 
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Faza e trete
Ne kete etape  behet perforcimi ,thellimi dhe zgjerimi i  njohurive te fi tuara.
Termetet jane dukuri natyrore qe deri tani nuk mund te ndalohen nga njerezit . Çfare 
duhet te bejme per te minimizuar sa me shume deme  qe mund te shkaktojne ato ? 
Spjegoj termat SIZMOGRAF dhe RRESHQITJE .
Shpjegimi i shkaqeve te krĳ imit te valeve “tsunami” ne oqeane .
Çfare duhet te kete  parasysh nje qytetar para se te fi lloje te ndertoje nje banese ne 
bregdet ?

Vleresime dhe detyra:
1. Vleresoj nxenesit per pjesemarrjen , aktivizimin , pergjigjet e dhena .
2. Ne harten skice te botes ,pasqyroni sshperndarjen e termeteve sipas dy 
brezave kryesore .
Mbyllja e ores mesimore dhe pershendetja me nxenesit.

Referenca
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Rëndësia e komunikimit joverbal në mësimdhënie

Violeta Osmënaj
Shkolla 9-vjeçare “Reshat Hoxha” Akërni, Vlorë

Abstrakt

Ajo që e dallon individin nga cdo gjë tjetër është komunikimi.
Komunikimi është një proces i qëllimshëm, herë i organizuar e herë jo. Komunikimi nuk është 
i njëjtë tek të gjithë. Ai është i larmishëm. Ne komunikojmë me veten tonë dhe me të tjerë. 
Komunikimin e kemi: verbal dhe joverbal.
Komunikimi joverbal është komunikimi që zë pjesën më të madhe të komunikimit që ne kemi 
me të tjerët. 70% e komunikimit i takon komunikimit joverbal. Komunikimi joverbal herë  e 
zëvëndëson komunikimin verbal, herë e kompleton.
Elementët e komunikimit joverbal janë:
Kontakti me sy
Mimika
Lëvizja e trupit
Distanca e trupit
Prekja e bashkëbiseduesit 
Pamja fi zike dhe përdorja e sendeve në komunikim 
Zëri, shenjat vokale dhe heshtja
Hapësira dhe koha 
Komunikimi  joverbal ndahet në tre kategori:
1-  Kategoria e shenjave. 
2- Gjuha e objekteve, psh veshja që ne kemi tregon personalitetin tonë, objektet na ndimojnë 
të hyjmë në komunikim me të tjertët .
3- Gjuha e veprimeve ka të bëjë, psh kur një nxënës ngrihët në dërrasë dhe ai s'ka mësuar 
atëherë ai do të leviz  duart, do të skuqet në fytyrë, do jetë në tension.
Komunikimi joverbal  na mundëson të përkufi zojmë më qartë marrëdhëniet që duam të 
ndërtojmë me të tjerët. Komunikimi joverbal është informacioni, emocioni që shprehet pa fj alë 
dhe pa ndihmën e gjuhës. Komunikimi joverbal ndonjëherë është i pakontrollueshëm pasi 
ai mbart emocione dhe ndjenja që nuk mund t'i shprehim gjithmonë me fj alë. Komunikimi 
joverbal me elementet e tĳ  na bën të mundur të kuptojmë të tjerët dhe pa fj alë, psh dikush 
kuptohet në fytyrë  kur ka frikë, ka emocion apo ka diçka tjetër.
Komunikimin e kemi kudo, në familje, në shkollë, në rrugë, në grupe shoqërore etj, por kudo 
që jemi dhe me këdo që jemi komunikimi bashkë me elementët e tĳ  ( zëri, distanca, kontakti 
me sy..etj) ndryshon. 

Fjalët kyçe: komunikim joverbal, element, mësimdhënie.

Zhvillim

Sipas studiuesve 93% e informacionit në komunikimin e drejtpërdrejt transmetohet 
përmes sinjaleve joverbalë. Përmes shprehjeve të fytyrës, dhe sidomos syve, përmes 
gjesteve dhe lëvizjeve të trupit, përmes pamjes fi zike, takimeve dhe distancës me 
të tjerët, përmes vokalizimeve të ndryshme si psherëtima, e qeshura, e qara dhe në 
përgjithësi përmes anës joverbale të sjelljes, ne marrim shpeshherë informacion më 
të plotë, më të besueshëm e më efektiv rreth botës së brendëshme të personave në 
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komunikim, rreth përjetimeve dhe gjendjeve të tyre emocionale. 
Cdo mesazh joverbal synon një nga tre funksionet të cilat janë:
1. Zëvendësimi  i mesazhit verbal. 
2.  Përforcimi i mesazhit verbal. 
3.  Kundërshtimi i mesazhit joverbal. 
Kur mesazhi joverbal zëvendëson apo përforcon mesazhin verbal, kuptimi apo 
interpretimi është më i lehtë sesa në rastet kur mesazhi joverbal është në kundërshtim 
ose nuk përputhet me mesazhin verbal. Psh pëlqime apo mospëlqime mund të 
shprehen pa fj alë, thjesht me nje buzëqeshje apo duke u vrenjtur dhe në këto raste 
mesazhi joverbal është i lehtë për t'u kuptuar. Në rastet kur mesazhi joverbal synon 
përforcimin e mesazhit verbal që ky të jetë sa më i qartë, sa më i kuptueshëm dhe sa 
më komod për t'u transmetuar, psh kur fl asim dhe duam të ngulisim te dëgjuesi një 
ide kryesore apo një konkluzion të rëndësishëm, ne e arrĳ më këtë edhe me ndihmën 
e mekanizmave joverbalë, si theksimi i zërit fort, duke bërë një pauzë, një lëvizje 
duarsh etj. 

Rëndësia e komunikimit joverbal në mësimdhënie

Komunikimi joverbal ka një rëndësi shumë të madhe në mësimdhënie pasi ai:
1-  E bën mësimdhënien efektive e produktive.
2-  Mundëson klimë bashkëpunimi mes mësues-nxënës, nxënës-nxënës,etj. 
3-  E bën komunikimin të qartë e të kuptueshëm. 
Orën e mësimit e ka mësuësi në dorë si do ta organizojë e si do t'ua transmetojë 
nxënësve informacionin në mënyrë që ata ta kuptojne. E rëndësishme është që 
mësuesi duhet të ketë aft esi për t'ua bërë  nxënësve orën e mësimit të bukur, të 
kuptueshme dhe jo të lodhshme. Shpesh fl itet  për mësimdhënien art dhe shkencë. 
Mësimdhënia shkencë nënkupton përgatitjen e mësuesit nga ana shkencore, e cila 
është shumë e nevojshme dhe e rëndësishme. Por për mësuesin nuk vlen ose nuk 
është e rëndësishme vetëm përgatitja shkencore, por edhe ajo e të qenit një mësues 
artist, pra mësimdhënia art ka të bëjë me prezantimin ose shpjegimin e mësimit 
si art. Një mësues nëse është i përgatitur vetëm nga ana shkencore kjo nuk do të 
thotë gjithcka, pasi vërshtirësia nuk qëndron në atë që mësuesi do të shpjegoj, por 
në mënyrën si ai do të shpjegoj, si do i bëjë nxënësit për vete, si do i bind ata. Pra të 
qenit artist në orën e mësimit do të thotë të bësh nxënësit të të duan. 
Duke i trajtuar më gjerësisht elementët që ndikojnë në komunikimin joverbal do të 
kuptojmë sa i rëndësishëm është ai në komunikim. 
 Elementi i  parë dhe shumë i  rëndësishëm është

1-  Kontakti me sy
Kontakti me sy në orën e mësimit është shumë i rëndësishëm pasi ai mundëson një 
komunikim më të qartë dhe të kuptueshëm. Sytë shprehin gjendjen tonë emocionale, 
psh mësuesi kur shpjegon i shikon nxënësit sa të vëmendshëm janë dhe sa po e 
kuptojnë pasi mund të ketë dhe nxënës që mund të jenë duke e parë mësuesin me 
sy por mendjen mund të mos e kenë. Por mund të ndodhë që mësuesi shpjegon, 
por nxënësit nuk i shikon fare dhe kjo nuk është gjë e mirë. Përmes syve, lëvizjeve 
të tyre, takimeve me sy dhe shkëmbimit të shikimeve mund të japim dhe të marim 
mesazhe të panumërt e të shumellojshëm. Sytë e hapin ose e mbyllin komunikimin. 
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Syte cilësohen si drita e shpirtit, pasi përmes tyre bëhet i mundur leximi i ndjenjave 
nga më të ndryshme. Përmes syve ne shprehim jo vetëm ndjenja, por dhe vlera të 
personalitetit tonë. Psh mësuesi ka aft ësi të kuptoj nëse nxenësit kanë mësuar apo jo, 
vetëm mjaft on t'i shikojë ata në sy. 

2-  Fytyra në komunikim
Sinnjalet që shpreh fytyra janë të shumtë. Përmes fytyrës ne marrim një informacion 
të shpejtë, të pasur e të shumëllojshëm jo vetem për ndjenjat dhe emocionet, por dhe 
për mendimet që tjetri mund të jete duke menduar.Në mësimdhënië është shumë e 
rëndësishme fytyra, sepse psh nëse mësuesi do të vinte në orën e mësimit i mërzitur 
me një fytyrë të vrenjtur, dmth gjithë inat atëherë nxënësit do të ndiheshin keq, mund 
dhe të kenë frikë ose akoma dhe më keq nuk do të duan të venë fare në shkollë.Ose 
dhe mësuesi e kupton në fytyrë kur një nxënës nuk ndihet mirë, ose ka turp dhe 
fytyra i është skuqur, ose ka frikë dhe në fytyrë mund të jetë bërë i verdhë..etj Pra 
fytyra në asnjë moment nuk është e njëjtë, në fytyrë mund të shohim: frikën, lodhjen, 
inatin, gëzimin, neverinë, turpin, pëlqimin apo mospëlqimin..etj. Fytyra cilësohet si 
pasqyrë e ndjenjave dhe gjendjeve emocionale që përjetojmë, psh ne themi ai eshte i 
mirë, i ciltër, dinak, nevrik etj. Nëse mësuesi do jetë i qeshur në fytyrë, do jetë i qetë, 
ai do t'i bëjë nxënesit që të jenë të vëmendshëm dhe mësuesi në sytë e tyre do jetë një 
person i vecantë.

3-  Gjestet e duarve dhe lëvizjet e trupit në komunikim
Gjestet e duarve janë të rëndësishme në komunikim, shumë njerëz duke mos patur 
mundësi të komunikojnë verbalisht përdorin si mjet komunikimi duart e tyre. Gjestet 
me duar mund të shprehin nje miratim ose nje kundërshtim ose përdoren për të 
përforcuar komnikimin verbal. Psh nxënësit kur recitojnë ato vjershat ose dhe kur 
fl asin, ata  levizin duart, mundohen të sqarojnë sa më mirë, të interpretojne sa më 
mirë ose ka dhe nga ata nxënës që u pëlqen të imitojnë mësuesin ose dhe persona të 
tjerë. Është shumë e rëndësishme mënyra si shpjegon mësuesi me gjestet e duarve. 
Psh në leximin e një vjershe apo një tregimi, mësuesi duhet t'ua përcjell mesazhin 
nxënësve duke përdorur dhe gjestet e duarve që ata dhe ta kuptojnë dhe ta pëlqejnë, 
por dhe ta mbajnë mend.
Lëvizjet e trupit, mënyrat e pozimit ose qëndrimit të trupit shprehin ndjenja dhe 
përcjellin mesazhe të ndryshme që përforcojnë komunikim verbal, shprehjet e 
fytyrës, lëvizjet e syve dhe të duarve. Psh mësuesi e kupton nëse nxënësi ka mësuar 
apo jo vetëm mjaft on të shohë që nxënësi mund të leviz këmbët, te kruaj koken, të 
rregulloj rrobat etj. Ndërsa mësuesi  mund te lëviz nëpër klasë, mund të shkoj shumë 
herë te dërrasa e zezë, gjë e cila nënkupton që ai  po shpjegon, po kontrollon etj. 

4-  Distanca e trupit në komunikim
Distanca që ne zgjedhim të kemi me të tjerët kur komunikojmë ka një domethënie. 
Distanca shpreh ndjenja, sjellje dhe qëndrime të ndryshme. Psh në orën e mësimit 
mësuesi kur shpjegon qëndron në mes të klasës ose futet dhe në mes të bangave, 
ndërsa kur korrigjon atëherë mësuesi shkon më afër nxënësve, por dhe gjatë detyrave 
që nxënësit bëjnë, mësuesi duhet të jetë gjithmonë afër tyre për t'i ndimuar, për të 
parë nëse nxënësit e kanë kuptuar apo dhe për të parë nëse nxenësit po punojnë apo 
thjesht shohin librin dhe fl etoren.Por distanca nuk është e thënë të jetë gjithmonë e 
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afërt mes mësuesit dhe nxënësve, por as e largët nuk duhet të jetë, pasi ka dhe nga 
ata mësues që për disa nxënës krĳ ojnë një distancë shum të afërt e për disa nxënës të 
tjerë krĳ ojnë një distancë shum të largët. Dictanca mund ta rris komunikimin, mund 
ta bëjë të qartë e të kuptueshëm, por mund ta bëj komunikim jo efektiv, jo të qartë etj. 
Fëmĳ ët e ciklit të ulët kanë shumë nevojë për mësuesin, ata nuk e duan distancën e 
largët, ata e  vuajnë distancën. 

5-  Prekja e tjetrit në komunikim
Prekjet në komunikim mund të jenë të qëllimshme, mund të jene të paqëllimshme 
dhe  të rastësishme etj. Prekjet mund të jenë prekje me: dorë, gisht, bërryl, këmbë 
etj, por të  gjitha këto prekje kanë kuptime të ndryshme, të cilat shërbejnë për të 
transmetuar nje mesazh. Prekja është një sinjal  shumë domethenës në marrëdhëniet 
ndërvetjake. Në mësimdhënie mësuesi duhet t'i përdor prekjet për të ilustruar ose 
treguar dicka, asnjëherë nuk duhet t'i përdor prekjet për të nxjerrë inatin ose lodhjen 
te nxënësit duke i goditur ata. Prekjet e qëllimshme mund të shprehin ndenja, 
emocione, qëndrime etj, psh mësuesi mund t'i përgëzojë nxënësit për një detyrë të 
kryer mirë duke i përqafuar, duke i përkëdhelur etj. Prekja mund të  jetë miratuese, e 
cila mund të shpreh mbështetje, nxitje dhe vlerësim, psh mësuesi për ti dhënë nxënësit 
forcë, kurajo ose dhe ta mbështes, mund ta prek. Të gjithë kanë nevoj për një prekje, 
prekjet ashtu si janë të ndryshme dhe kuptimet e tyre janë të ndryshme, mund te 
keqkuptohen, mund dhe të sjellin konfl iktin, pasi mund të ndodh që në klasë të ketë 
dhe nxënës kokëfortë, ose ka dhe nga ata nxënës që fatkeqësisht janë problematik në 
orën e mësimit. Prekja kur ndodh nuk është vetëm simbol i komunikimit, por është 
dhe një mesazh psh (je shumë i mirë, jepi forca dhe pak, ose dhe duke i thënë pusho 
dhe e prek). Prekjet mund të jenë dhe kontrolluese, për të tërhequr vëmendjen, për të 
ngjallur interesin, për të  përfshirë dikë në marrëdhënie apo dhe për të bërë të ditur 
përgjigjen. 

6-  Pamja fi zike dhe përdorimi i sendeve në komunikim
Pamja fi zikie është një element tjetër i komunikimit joverbal, të gjithë  na ndodh të 
themi, psh  ai nxënës është i gjatë, ai nxënës është i shëndoshë, ai nxënës i mban 
rrobat të pastërta. Dhe nxënësit e komentojnë pamjen fi zike të mësuesit, ata thonë 
mësuesja ime është e gjatë, mësuesja ime i ka fl okët të bukura, mësuesja vishet bukur 
etj, pra si nxënësit dhe mësuesit e komentojnë pamjen fi zike. Fëmĳ ët kur vinë në klasë 
të parë  zgjedhin shokun ose shoqen dhe më pas fl asin për të dhe thonë shoqja ime 
është si mua e bukur, shoqja ime vishet bukur etj. Por pamja fi zike është dicka që dhe 
mund të vlerësohet shumë, por dhe mund të paragjykohet shumë. Sot nëpër shkolla 
ndodh rëndomtë që nxënësit të gjykohen për pamjen e jashtme dhe  jo të vlerësohen  
për atë që janë apo atë që dinë të bëjnë. Por pamja e jashtme tregon personalitetin 
tonë, mënyra si ne vishemi, mënyra si ne i mbajmë fl okët etj, janë treguesit tanë. Për 
mësimdhënien është shumë e rëndësishmë pamja fi zike pasi mësuesi  nuk mund të 
vĳ  në orën e mësimit me veshje jo të përshtatshme dhe nxënësit të shohin veshjen e 
jo mësuesin që shpjegon, por ndodh dhe që disa mësues të shohin dhe t'u afrohen 
më shumë nxënësve që janë të veshur mirë dhe nxënësve që janë jo të pastër dhe jo 
të veshur mirë  nuk u afrohen se mund të vĳ në era, mësuesi duhet ti shikoj  nxënësit 
të gjithë njësoj. Por sot në shkolla, nxënësit janë ndarë në grupe ku rrinë mënjanë 
nxënësit e bukur e të veshur mirë dhe mënjanë nxënesit jo të veshur mirë, por 
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mësuesit dhe prindërit duhet të bëjnë dicka pasi të gjithë janë njësoj dhe nuk duhet 
të ketë diferencime. Jo më kot thuhet se pamja e jashtme tërheq vëmendjen. 
Sendet në komunikim janë një element tjetër të cilat luajnë një rol të madh në 
komunikimin në mësimdhënie, psh stilolapsi, vizorja, telefoni etj janë tregues të 
komunikimit. Ato mund të na ndimojnë në komunikim, të gjitha sendet kur ne i 
përdorim kanë një domethënie, përcjellin një mesazh, lënë një përshtypje. Psh nëse 
mësuesja do të vinte në orën e mësimit me unaza nëpër gishta, me byzylyk, me taka 
të larta ose do mbante në dorë gjithë kohës telefonin, ajo do të linte te nxenësit një 
përshtypje jo të mirë. Por ka dhe nga ata mësues që kur shpjegojnë, ata  mbajnë një 
vizore të gjatë dhe nëse një nxënës bën zhurmë, ai e godet. Kjo sjellje e shoqëruar 
me një send të frikshëm për nxënësit do të jetë një pengues  për  orën e mësimit. Ka 
dhe nga ata nxënës që kur shkojnë në klasë të parë mbajnë me vete një arush ose një 
lodër të cilët kur kanë qenë më të vegjel e  mbanin gjithmonë dhe ndiheshin mirë kur 
e mbanin. 

7-  Zëri, shenjat vokale dhe heshtja në komunikim
Elemente të tjera të rëndësishme në komunikim jane zëri, shenjat vokale dhe heshtja. 
Edhe kur fj alët mungojnë  ne jemi në gjendje që, nëpërmjet shenjave vokale, zërit 
dhe cilësive të tĳ , të marrim një informacion të saktë dhe të shpejt për atë që mund 
të ketë ndodhur. 
Disa nga cilësitë e zërit janë: kemi zë të lartë, të ulët, të fortë, të dobët, të butë, të 
ashpër, të qartë të ngjirur, fëmĳ ëror, por kemi dhe zë që të shqeteson të bezdis.
Zëri dhe shënjat vokale janë elemente shumë të rëndësishme në komunikimin mes 
nxënësve dhe mësuesit. Në klasë mund të kemi nxënës që e kanë zërin të lartë, të 
ulët, të ngjirur, të ëmbël, por mund të ketë dhe nxënës me zë bezdisës ose shqetësues. 
Psh në orën e mësimit zëri ndikon pasi mësuesi vërtet mund të jetë duke folur, por a 
e ka zërin të qartë, a e dëgjojnë nxënësit? Kjo është dicka e rëndësishme, pasi ndikon 
në atë që nxënësit do arrĳ në të marrin nga shpjegimi i mësuesit. Prandaj mësuesi kur 
shpjegon duhet të fl as afër nxënësve. Ka nga ata nxënës që kur lexojnë, recitojnë ose 
fl asin kanë një zë të ëmbël të qartë, por ka dhe nga ata nxënës që kanë shumë zë të 
ulët, që nuk kuptohen kur fl asin, prandaj detyra e mësuesit është që t'i nxis nxënësit 
që ata të kenë zë  të qartë e të kuptohen kur fl asin. Zëri, dhe shenjat vokale shprehin 
sjellje, qëndrime, emocione dhe shumë cilësi të personalitetit. Psh personat që kanë 
zë të lartë  preceptohen nga të tjerët si njerëz dinamik dhe ekstravert. Forca e zërit ka 
rëndësi në komunikim, psh një zë i ulët që mezi dëgjohet të lodh, të mërzit, ka nxënës 
që e kanë kulturë zërin e ulët ose të  lartë. Zëri i lartë mund të përdoret si një tregues 
për të tërhequr vëmendjen, ndërsa zëri i ulët mund të shpreh ruajtjen e qetësisë. 
Heshtja në komunikim të gjithë njerzit e kanë në natyrë heshtjen. Të heshtësh do të 
thotë të pushosh së foluri, të mos fl asësh më, të mbash të fshehtë dicka, të mos kthesh 
përgjigje, të mos t'i shprehësh hapur mendimet, të mos kundërshtosh etj. Heshtja 
asnjëherë nuk është pa një shkak, pa një qëllim. Dikush që hesht ka një arsye, ose 
është i mërzitur, ose  s'di ca të thote etj. Por të kuptosh pse tjetri hesht është e vështirë. 
Prsh një nxënës vjen në orën e mësimit dhe është shumë i heshtur, kjo do të thotë që 
ai ka një arsye, ka dicka ndoshta është i mërzitur, ndoshta është sëmurë, ose nuk do 
të fl as, ose është i ndrojtur e ka frikë, ose është mendjemadh . Por ka dhe mësues që 
mund të jenë të heshtur herë pas here, heshtja e mësuesit mund të nënkuptoj që e 
ka radhën nxenësi për të folur, dmth pret që të fl asin nxënësit. Pra heshtja sinjalizon, 
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shpërndan impulse rreth asaj që mendojmë, ndjejmë  ose përjetojmë. Heshtja shpreh 
diçka nga bota e brendshme e personit, e cila përcjell disa mesazhe që  mund të 
kuptohen, mund të moskuptohen nga të tjerët. 

8-  Hapësira dhe koha në komunikim
Nga hapësira dhe vendi ku komunikojmë, nga koha apo kohëzgjatja e komunikimit 
mund të kuptojmë se i ç'natyre është komunikimi e se ç'mesazh përcjell ai. Nxënësve 
u pëlqen të ulen gjithmonë te një bangë, pasi në të mund të ndihen më mirë ose u 
pëlqen për arsye tjetër, ka dhe nga ata nxënës që për bangën e tyre krĳ ojnë konfl ikt 
në orën e mësimit. Pra hapsira që ne duam varet nga personaliteti jonë, nga gjendja 
emocionale, ose dhe nga kultura që ne mund të kemi. Psh ka nga ata nxënës që 
duan të ulen me kë të duan ata dhe ku të duan ata. Hapësira që ne kemi të gjithë 
është hapësira vetjake, e cila eshte një hapsirë me sipërfaqe të padukshme që rrethon 
trupin tonë dhe asnjë nuk hynë dot. Hapësira ndikon dukshëm në gjendjen tonë 
emocionale, në humorin e mirë apo të keq, të gjithëve nuk na pëlqen hapësira e 
ngushtë, nuk ndihemi mirë, na zihet fryma. 
Koha dhe kohëzgjatja në komunikim ka rëndësi  në komunikimin në mësimdhenie. 
Kohën e kemi në dimensionin fi zik dhe atë psikologjik, në dimensionin fi zik ka të bëjë 
kur themi psh nga kjo orë në këtë orë, ose në orën etj. Në dimensionin psikologjik ka 
të bëjë me mënyrën si ne e  organizojmë kohën, si e kalojmë, si e përdorim etj. Prsh ka 
nxënës që kur fl asin vonohen, fl asin me avash dhe komunikimi bëhet i mërzitshëm. 
Në orën e mësimit mund të ndodh që kur pyet mësuesi, nxenësi të përgjigjet më herët 
pa dëgjuar mirë pyetjen, por mund dhe të përgjigjet me shumë vonesë dhe kjo e ben 
punën e mësuesit me nxënësit më të vështirë. Mësuesi mund dhe që gjatë shpjegimit 
të fl as më shumë  seç duhet për një temë të caktuar dhe më pak përqëndrohet te 
një temë tjetër.  Prandaj është e rëndësishmë që koha të shfrytëzohet  sa më mirë, të 
organizohet dhe mësuesi të ketë nje plan për x detyra që nxënësit duhet te kryejne. 

Konkluzione

Komunikimi joverbal nuk ka moment që të mos jetë prezent në orën e mësimit, nuk 
ka moment ku komunikimi të mos përcillet me gjeste, me intonacion, me timbër, 
me lëvizje etj. Vet natyra e fëmĳ ëve ka nevojë për një komunikim joverbal të plotë, 
atyre u pëlqen kur mësuesi u lexon një vjershë, një tregim me gjeste, me intonacion, 
me timbër etj. Të mësuarit efektiv në një klasë, varet në radhë të parë nga aft ësia e 
mësuesit për të mbajtur gjallë interesin e nxënësve. Nxënësit në shkollë përjetojnë 
qasje nga më të ndryshmet nga mësues të ndryshem. Ndodh që të ketë mësues që 
nuk menaxhojnë orën e mësimit si duhet dhe ora të bëhet e zhurshme dhe si pasojë 
të jetë pengesë për procesin mësimor. Profesioni i mësuesit nuk është aspak i lehtë, 
por profesioni i mësuesit kërkon delikatesë, kërkon kujdes të vecantë. Mësuesi duhet 
t'i bëjë nxënësit për vete. Nëse një mësues gjen mënyrën e duhur të komunikimit 
mësimdhënia dhe mësimnxënia do të jetë e bukur dhe produktive. Por nëse një 
mësues në çdo moment të orës së mësimit i shikon nxënësit me inat, u bërtet, i 
ofendon, madje edhe i godet ose i bie bangës me vizore, atëherë nuk mund të fl asim 
për mësues. Nëse do të ndodh kështu, sidomos në klasat e ciklit të ulët nxënësit do ta 
shohin mësuesin me frikë, nuk do të kenë dëshirë të fl asin, nuk do të kenë dëshirë të 
lexojnë, mund të ndodh dhe të mos kenë dëshirë të shkojnë në shkollë. 
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Prandaj komunikimi joverbal i bën nxënësit për vete, thjesht ai kontakti me sy ose 
dhe një buzëqeshje nga mësuesi mund t'i bëjë nxënësit të lumtur ose t'i motivoj. 
Nxënësit nuk bëhen të lumtur vetëm nga notat e mira që mund të marrin, por dhe nga 
sjellja që mësuesi mund të ketë me ta . Komunikimi joverbal në mësimdhënie është 
i rëndësishëm, jo vetëm për një mësimdhënie efektive, por që nxënësit pasi të jenë 
larguar nga shkolla të kenë komunikimin e duhur me çdo antar të shoqërisë. Aft ësitë 
komunikuese të mësuesit janë çelsi i suksesit apo i dështimit të orës së mësimit, të 
detyrave e qëllimeve që  mësuesi e shkolla ka për edukimin e cdo individi. Mësuesit, 
stafi  pedagogjik janë ata që mund ta bëjnë mësimdhënien efektive e produktive 
.Duke komunikuar me nxënësit në mënyrë korrekte mësuesi iu edukon nxënësve 
mënyrën se si duhet të komunikojnë edhe ata me njeri tjetrin në klasë e jashtë saj, i 
njeh nxënësit më mirë dhe kjo i shërben jo vetëm punës së tĳ , por edhe rezultateve të 
procesit mësimor - edukativ në përgjithësi.
Studiuesit e komunikimit shkollor e shohin komunikimin në procesin mësimor 
dhe edukativ si një nga shtyllat e rëndësishme të edukimit, të cilat sigurojnë një 
mësimdhënie efektive, duke përfshirë tre shtylla kryesore në këtë proçes. Ato janë 
:1-Përgatitja profesionale e mësuesit në lëndën që ai jep mësim, 2-Aft ësi e përgatitje 
pedagogjike, dhe 3- Aft ësi komunikuese.
Komunikimi jokorrekt jo vetëm që i demotivon nxënësit në punën e tyre mësimore , por 
pengon gjithë proçesin mësimor duke çuar në disa raste edhe në dështim të plotë të tĳ . 
Ndërveprimi pozitiv mësues-nxënës, komunikimi korrekt, afërsia dhe respekti 
reciprok vendosin tonet e një marrëdhënieje pozitive ndërmjet mësuesit dhe nxënësit 
brenda e jashtë klasës dhe nxisin një proces mësimor pozitiv e të sukseshëm.
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Përshtatja sematiko - gramatikore gjatë përkthimit të google translation

MSc. Anjeza  Islami
Gjimnazi ‘’Mahir Domi” Elbasan

Abstrakt

Google translation është një sistem përkthimi shumë i kërkuar dhe i rëndësishëm në lidhje 
me fushën e përkthimit. Pikë synimi kryesor i këtĳ  sistemi është të prodhojë tekste me qëllime 
të ndryshme, në fusha të ndryshme të jetës si në letërsi, teknologji, fi lozofi , shkencë, politikë, 
fe, mjekësi etj. Ky proçes i ndërlikuar bëhet i mundur falë përkthimit të google translation, 
i cili ndërhyn në proçesin e komunikimit dhe mundëson përçimin e mesazhit burimor të 
lexuesit përkthimorë, duke i informuar përdoruesit për tematika të ndryshme e rrjedhimisht, 
për kultura të ndryshme. Për ta bërë të mundur komunikimin ndërmjet dy kodeve gjuhësore 
të ndryshme, google-it i nevojitet jo vetëm njohja e gjuhës përkthimore, por edhe njohja e 
bashkësive të vlerave dhe realiteteve shoqërore. Përkthimi letrar përbën një nga vështirësitë 
e mëdha të punës së google-it sepse në të përfshihen tiparet stilistikore të autorit, elementet 
kulturore, fj ali me struktura të ndryshme, të cilave shpeshherë është e vështirë t’ua gjesh 
barasvlerën në gjuhën e përkthyer. Prandaj, google translation duhet të marrë në konsideratë 
të gjitha këto veçori gjatë procesit të përkthimit të një vepre letrare nga gjuha burimore në 
gjuhën përkthimore. Gjatë këtĳ  punimi lindin shumë pyetje që do të marrin përgjigje gjatë 
punimit të këtĳ  materiali. Nëpërmjet shembujve konkretë do të ilustrohen më së mire metodat 
dhe mënyrat e google translation nga anglishtja në shqip dhe nga gjuha shqipe në anglisht.   

Fjalët Kyçe: Google translation, përkthimi, komunikimi. 

Hyrje

Përkthimi ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol thelbësor në transmetimin e 
teksteve të shkruara apo të folura, nga gjuha burimore në gjuhën e përkthyer. Një 
ndër motorët e kërkimit më të perdorur në botë është dhe google i cili ofron për 
përdoruesit e tĳ  dhe sistemimin e google translation. Qëllimi i tĳ  kryesor është të 
prodhojë tekste me qëllime të ndryshme, në fusha të ndryshme të jetës si në letërsi, 
shkencë, politikë, mjekësi, teknologji, fi lozofi  etj, në mënyrë që t`ia prezantojë një 
publiku të gjerë, me interesa të ndryshme. Në të gjithë morinë e përkthimeve, 
përkthimi letrar përbën një pjesë të rëndësishme të përkthimit në google translation, 
për vetë natyrën e vështirë dhe sfi duese që ka ky lloj përkthimi. Përkthimi nuk 
është vetëm shpërngulje e shenjave verbale, por në të përfshihen një sërë faktorësh 
gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë, që e vështirësojnë dhe më shumë këtë proces. 
Mirëpo, ky proçes i ndërlikuar bëhet i mundur falë përkthimit të google translation, i 
cili ndërhyn në proçesin e komunikimit dhe mundëson përçimin e mesazhit burimor 
të lexuesit përkthimorë, duke i informuar përdoruesit për tematika të ndryshme 
e rrjedhimisht, për kultura të ndryshme. Për këtë arsye, për të bërë të mundur 
komunikimin ndërmjet dy kodeve gjuhësore të ndryshme, google-it i nevojitet jo 
vetëm njohja e gjuhës përkthimore, por edhe njohja e bashkësive të vlerave dhe 
realiteteve shoqërore të çdo kulture. Në dukje, ky proces mund të duket i lehtë dhe 
pa probleme, por në fakt, përkthimi letrar ka vështirësi të mëdha në përpunimin e  
një teksti nga google translation tool sepse në të përfshihen elementët stilistikorë, 
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kulturorë të autorit, fj ali të cilave shpeshherë është e vështirë t’ua gjesh fj alën e duhur 
në gjuhën e përkthyer. 
Në këtë mënyrë google translation duhet të ketë parasysh të gjitha veçoritë gjatë 
proçesit të përkthimit të një vepre letrare. Përveç kësaj, procesi i përkthimit duhet 
të sigurojë përcjelljen e plotë të elementeve thelbësore të tekstit burimor në tekstin 
përkthimor, në mënyrë që të shmangen sa më pak humbjet gjuhësore dhe kulturore, 
pasi vetëm kështu do të ishte i mundur transmetimi i të njëjtit efekt si në tekstin 
burimor. Siç është theksuar dhe më lart google translation ka përdorim të gjerë në 
mbarë botën, por sa efi çent është ai realisht? A i përmbush standartet gjuhësore 
përkthimi që ofron google translation? Ky përkthim është më shumë përkthim 
semantik apo komunikues? A ka bërë kompania ndonjë përpjekje për përmirësimin 
e përkthimit? Këto dhe shumë çështje të tjera do të gjejnë përgjigjen në materialin më 
poshtë.

Google translation
 
Google u themelua në janar të vitit 1996, nga Larry Page, ideja e tyre ishte që të 
ofronin një motor kërkimi i cili ofron një gamë të madhe informacioni në çdo fushë 
të jetës. Google Translate (site) ose Google Language Tools (site) është një server-side 
machine translation shërbimi e cila mund të përkthehet në 35 gjuhë të ndryshme, 
duke formuar 1190 bashkime gjuhësore. Google translation për të gjithë ato që 
janë të interesuar është një shërbim që ofrohet nga Google Inc për të përkthyer një 
pjesë të tekstit, ose një faqe në  një gjuhë tjetër. (Stephen, 2013, 15) Shërbimi kufi zon 
numrin e paragrafëve, që do të përkthehen. Si çdo gjë tjetër edhe google translation 
ka kufi zimet e tĳ . Shpesh here shtrohen shumë pyetje  A është i shpejtë? A është i 
saktë? A është gramatikisht korrekt? 
Nëse një përdorues fut një URL tek teksti i burimit, Google Translate do prodhojë një 
hyperlink në një makinë përkthimi të faqes së internetit. Përdoruesit mund të ruajnë 
përkthimet në "fraza" për ti përdorur në një fazë tjetër. Për disa gjuhë, teksti mundet 
të futet përmes një tastiere në ekran, nëpërmjet njohjes së dorëshkrimeve, ose njohjes 
së fj alës. (Turovsky, 2016, 40)        
GoogleTranslate nuk zbaton shumë rregullat gramatikore, algoritmet e saj bazohen 
më shumë në  analiza statistikore sesa ne analiza tradicionale të bazuara në rregulla 
drejtshkrimorë. Krĳ uesi origjinal i sistemit, Franz Josef ka kritikuar efektivitetin e 
algoritmeve të bazuara në sundime në favor të qasjeve statistikore. (Franz, 2005, 15)

Analiza gramatikore e shembujve konkrete
                                                        Tekst Mjekësor
        Anglisht                Shqip
Cardiopulmonary resuscitation 
Immediately after recognizing an episode of 
cardiovascular collapse with absent pulse and 
respirations, adherence to the basic precepts 
of CPR offers the patient the best chance 
for survival. With each passing minute, the 
chances of survival drop by 7% to 10 %. …….. 
(Fisherman & Hoffna & Klausner & Thaler, 
2004, 54 )  

Ringjallje kardiopulmonare   
Menjëherë pas njohjes së një episodi të kolapsit 
kardiovaskular me pulsin dhe frymëmarrjen e 
munguar, aderimi në parimet themelore të CPR i 
ofron pacientit shansin më të mirë për mbijetesë. 
Me çdo minutë kalimi, shanset e mbijetesës rënie 
nga 7% në 10%. 
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                                                        Tekst Ekonomik
            Shqip                 Anglisht
Studimi i Makroekonomisë
Ata që punojnë në fushën e makroekonomisë 
studiojnë indikatorë të agreguar, siç janë 
normat e papunësisë, GDP dhe indekset e 
çmimeve, dhe pastaj analizojnë sesi sektorët 
e ndryshëm të ekonomisë lidhen me njëri-
tjerin.    Makroekonomistët zhvillojnë modele 
që shpjegojnë marrëdhëniet ndërmjet një 
shumëllojshmërie faktorësh si konsumi, 
infl acioni, kursimet, investimet, tregtia 
dhe fi nancat ndërkombëtare, të ardhurat, 
dhe prodhimi kombëtar. Në të kundërt, 
mikroekonomia analizon se si agjentët 
individual veprojnë, domethënë konsumatorët 
dhe korporatat, dhe studion se si sjellja e këtyre 
agjentëve ndikon në sasitë dhe çmimet në tregje 
të caktuara. Modele të tilla makroekonomike 
dhe ato që parashikohen modelet, përdoren nga 
entet qeveritare për të ndihmuar në ndërtimin 
dhe vlerësimin e politikës ekonomike.

The Study of Macroeconomics
Those working in the fi eld of macroeconomics 
study aggregated indicators such as unemployment 
rates, GDP and price indices, and then analyze 
how different sectors of the economy relate 
to one another to. Macroeconomists develop 
models explaining relationships between a 
variety of factors such as consumption, infl ation, 
savings, investments, international trade and 
fi nance, national income and output. Contrarily, 
microeconomics analyzes how individual 
agents act, namely consumers and corporations, 
and studies how these agents' behavior affects 
quantities and prices in certain markets. Such 
macroeconomic models, and what the models 
forecast, are used by government entities to aid 
in the construction and evaluation of economic 
policy. (Koli & Llaci, 2005, 73)   

Këto shembuj janë marrë nga një tekst me një terminologji të caktuar, konkretisht është 
terminologjia mjekësore, kuptohet qartë që përkthimi më efi kas është nga anglishtja 
në shqip dhe jo anasjelltas. Vihet re që jo të gjitha fj alët njihen dhe praktikohen korrekt 
nga ana drejtshkrimorë. Gjuha angleze është një gjuhë e përhapur në të gjithë vëndet 
e botës dhe kryesisht çdo aplikacion që është nje risi testohen me këtë gjuhë për t’u 
kuptuar dhe lehtësuar punën e përdoruesve.  Fjalët me të nënvĳ ëzuara janë për të 
evidentuar gabimet apo ndryshimet nga një përkthim në tjetrin.  
Përkthimi i mësipërm është një material i shkurtër në fushën e ekonomisë. Flitet për 
makroekonominë si shkencë e rëndësishme në ekonomi. Materiali është përzgjedhur 
të pëkthehet nga gjuha shqipe në gjuhën angleze.  Në rast se do hidhnim një shikim 
të shpejtë vihet re haptazi që përkthimi shqip-anglisht është përkthim më pak i mirë, 
se sa e anasjellta e saj
Kemi fj alë të vendosura jo në trajtën e duhur në fj ali.  Përveç trajtës së gabuar të 
vendosjes në fj ali kemi dhe gabime të shenjave të pikësimit. Shohim që akronimet 
nuk janë të përshtatura por janë të përkthyera pa u ndryshuar nga gjuha burimore. 
Një tjetër mos përshtatje është dhe nga ana sintaksore. 
Tek materiali në vazhdim do të shohim në mënyrë akoma më të detajuar gabimet 
drejtshkrimore dhe semantike të përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe. Si 
shembull është marrë poezia “Song of myself” e autorit të mirënjohur Ualt Uitman.       

                                                                    Tekst Letrar
                             Anglisht                                 Shqip
As the hugging and loving bed-fellow sleeps at 
my side through the night,
and withdraws at the peep of the day with 
stealthy tread,
Leaving me baskets cover'd with white towels 
swelling the house with their plenty, (Uitman, 
1892, 22) 

Ndërsa hugging and loving bed-shokët fl e në anën 
time gjatë natës,
dhe tërhiqet në çastin e ditës me shtrirje të fshehtë,
Lënë mua shporta mbuluar me peshqir të bardhë 
ënjtje të shtëpisë me bollëkun e tyre,
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Në versionin në gjuhën shqipe leksemës bed-fellow i përgjigjet togfj alëshi shoqe 
e dashur, që është një rast tjetërsimi nga mashkullore në femërore. Gerundi është 
përkthyer njëherë në folje dhe njëherë në mbiemër, togfj alëshi stealthy tread 
(mbiemër + emër) është dhënë si një modifi kim sintaktiko-semantikor, duke 
përdorur edhe krahasimin si të hajdutit. Në versionin origjinal vargu i tretë na vjen 
i errët e tepër simbolik, por nga ana tjetër mund të shihet edhe si shumë i thjeshtë 
me kuptimet parësore e të drejtpërdrejta në gjuhën shqipe. Në përkthim vargu vjen 
mjaft  i thjeshtuar, por edhe disi i errët e i papërcaktuar, përkthimi google përdor 
leksemën rizë për togfj alëshin white towels, ndërkohë që ka humbur në përkthim 
gerundi swelling si dhe togfj alëshi në vazhdim.      

                                                                    Tekst Letrar
                          Anglisht                             Shqip

Apart from the pulling and hauling stands what I 
am,
Stands amused, complacent, compassionating, 
idle, unitary,
…Backward I see in my own days where I sweated 
through fog with
linguists and contenders,
I have no mockings or arguments, I witness and 
wait.  (Uitman, 1892, 22)

Përveç tërheqjes dhe ngritjes qëndron ajo që unë 
jam,
 Qëndron i kënaqur, i vetëkënaqur, i dhembshur, i 
papunë, unitar, ...
 Prapa shoh në ditët e mia ku unë djersitur me 
mjegull 
me gjuhëtarët dhe kandidatët, 
Unë nuk kam tallje apo argumente, unë dëshmoj 
dhe pres.

Në përkthimin në gjuhën shqipe, përemri vetor I (unë) nga anglishtja vjen i 
papërcaktuar nëse është femërore apo mashkullore, në shqip përcaktohet si femërore, 
dhe kjo pasqyrohet në përzgjedhjen po në femërore të mbiemrave që vĳ ojnë për 
ta përshkruar Unë-n. Mbiemrat nuk jane përkthyer në mënyrën e duhur, psh. 
complacent do ishte perkthyer më mirë i vetëkënaqur, ose amused me i zbavitur 
dhe compassionating më i dhembshur. Shprehja sweated through fog është 
zëvendësuar me foljen bisedoja, pra kemi një rast të modulimit semantik, sepse ka 
ardhur më e zbehtë dhe e përgjithshme ajo që në origjinal është e fi gurshme. 

                                                                     Tekst Letrar
                           Anglisht                              Shqip

My tread scares the wood-drake and wood-duck on 
my distant and
day-long ramble, (Uitman, 1892, 22)

Stërvitja ime frikëson drurin e drurit dhe dru-duck 
në tim të largët dhe
dita e gjatë,

Në përkthim ne kemi përdorim të formës së pashtjelluar të përcjellores + emër (duke 
shkuar udhës) për të shprehur emrin (tread) në origjinal. Pra kemi eksplicitet përmes 
mjeteve leksikore, por edhe modifi kim sintaktiko–semantikor, sepse ndryshon 
funksioni tekstual dhe interpersonal i tekstit, poezia bëhet më personale dhe e afërt. 
Ndërsa në anglisht kemi togfj alëshin day - long ramble, që është më i gjatë.
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                                                                     Tekst Letrar
                              Anglisht                                 Shqip
I believe in those wing'd purposes,
And acknowledge red, yellow, white, playing 
within me,
And consider green and violet and the tufted 
crown intentional,

Unë besoj në ato qëllime të krahut, 
Dhe pranoni të kuqe, të verdhë, të bardhë, 
duke luajtur brenda meje, 
Dhe e konsideroni të gjelbër dhe të purpurt dhe 
kurorën me tufë të qëllimshme,

Kemi të bëjmë me një element të interpretuar e të shtuar nga perkthimi i google 
translate duke zëvendësuar leksemën violet; një modulim semantik, që vĳ on më tej 
duke marrë formën e modifi kimit sintaktiko-semantikor, ku mbiemri―intentional 
sillet në shqip me togfj alësh tepër të zgjeruar kurorën me tufë të qëllimshme. 
Në shumë përdorime të përkthimit nga anglishtja në shqip si dhe e anasjellta Google 
Translation duhet të tregojë të paktën efi kasitet terminologjik gjatë procesit të 
përkthimit Kjo shfaq dhe pasurimin e fj alorit në të gjithë fushat e këtĳ  këtĳ  mekanizmi 
përkthimi që tashmë ka një përdorim gjithëpërfshirës. Këto në fakt janë të ilustruara 
qartë në shembujt e dhënë. Gjatë punimit janë demostruar shembuj të ndryshëm 
praktikë ku vihet re përsëri që përkthimi i ofruar nga  google translation nuk është 
shumë i mirë. 
Nga ky studim kam vënë re se përveç vështirësisë së përkthimit nga shqipja në 
anglisht, është dhe ana strukturore e fj alisë përveç asaj semantike që gjithmonë jep 
kuptimin e parë të fj alës. Vështirësia më e madhe nuk eshtë tek tekstet faktike, por 
tek ato letrare ku përkthimi me google translation nuk është një këshillues i denjë. 
Për më tepër, një tekst letrar nga vetë natyra e veçantë që e karakterizon, devĳ on nga 
normat gjuhësore të gjuhës burimore, duke krĳ uar kështu ndryshime në stilistikë, 
sintaksë, leksikë, semantikë dhe fonologji dhe kjo vihet re qartë tek përkthimi i 
poezisë në shembullin e dhënë. 

Përmiresimi i google translation

Kompania Google ka lançuar një webpage të re për të ndihmuar në përmirësimin e 
Google Translate, (shërbimin e saj falas të përkthimit.) Duke ju drejtuar veçanërisht 
specialistëve dhe përkthyesve profesionist, ky program ka për qëllim të përdoret 
për të vlerësuar dhe krahasuar përkthimet aktuale si dhe krĳ imin e përkthimeve të 
reja me korrigjimet e nevojshme. Sipas Google-it, me kalimin e kohës do t’ju japë 
kontribuesve më shumë mënyra në ofrimin e përkthimeve më cilësore, rrjedhimisht 
duke përmirësuar edhe mjetet e saj të përkthimit. Gjithashtu do të lokalizojnë faqet 
e komunitetit për të mbështetur gjuhën e kërkuar. Stili i ri i komunitetit do të vĳ ë 
menjëherë pas një veçorie të ngjashme brenda Google Translate, që u jep mundësi 
përdoruesve të bëjnë korrigjimet e tyre. Google translate ka në plan të inkorporojnë 
korrigjimet me qëllim që të përshtasin sa më mirë gjuhën me të cilën përkthehet 
materiali. (Och, 2005, 30) Google Translate nuk është efi kas kur duhet të përkthehet 
një tekst i tërë, prandaj Google ka gjetur një zgjidhje me një sistem të quajtur Neutral 
Machine Translation (NMT), që i përkthen tekstet me rrjedhshmëri logjike dhe më me 
kuptim se Google Translate. Sipas Google, ajo çfarë e bën sistemin NMT më të mire 
është merr në konsideratë të gjithë fj alinë, fj alët dhe mënyrën si janë lidhur, që do të 
thotë se në vend që të përkthejë çdo fj ali si të vetme dhe të palidhur me kontekstin, 
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sistemi do të konsiderojë disa përkthime duke përzgjedhur atë me më shumë kuptim.  
Google shpjegon se Neutral Machine Translation e konsideron të gjithë fj alinë si një 
‘fj alë’ me kuptim që duhet përkthyer. Gjithsesi ajo është akoma larg të qënit perfekt, 
por Google do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për ta përmirësuar këtë shërbim. 
Nëpërmjet këtĳ  sistemi dhe sugjerimeve tona në komentet dhe kërkesat që google 
translation kërkon mund të themi se është një mënyrë efi kase për përmiresimin e 
këtĳ  përkthimi automatik që është midis nesh në çdo moment. 

Avantazhet dhe Disavantazhet

Google dhe shërbimet e tjera falas të përkthimeve në rrjet u mundësojnë 
përdoruesve që të fusin tekste të çdo lloj gjuhe dhe të marrin cilësi përkthimi nga 
më mbresëlënëse. Interneti lidh botën, por mes shumë njerëzve qëndrojnë mure, për 
shkak të pengesave të gjuhës. Kështu që përkthimi automatik falas online si Google 
Translate ështe një dhuratë shume e madhe falë teknologjisë së ofruar. Mendoj se 
ka ende shumë punë për t´u bërë. Nëse faqja e internetit është në anglisht dhe ju 
nuk fl isni anglisht, përkthimi automatik nuk është i kënaqshëm siç mund të ishte 
përkthimi njerëzor, por ju mund ta kuptoni atë. Cilësia e rezultatit të Google bie në 
mënyrë drastike në zona të caktuara, ku vlefshmëria e teksteve të përkthyera për 
përshtatje paralele është shumë e vogël, si për shembull në gjuhësi apo gjueti, në 
poezi pra në terminologji të fushave të ndryshme etj. Akoma më keq është fakti kur 
ka fj alë me kuptime dyfi she apo shumë kuptime, të cilat përshtaten me vështirësi 
me kontekstin. Përkthimi statistikor automatik varet në miliarda fj ali të përkthyera 
për përshtatje paralele brenda një sekonde. Google shprehet se nuk mund t'i dallojë 
përkthimet njerëzore nga ato të sistemit të saj edhe pse për këtë koment të bërë nga 
kompania shumë profesionistë kanë shume rezerva. 
Gjithashtu, Google po i përmirëson përkthimet e saj me pak ndihmë nga përdoruesit, 
të cilët tentojnë t'i përkthejnë tekstet në gjuhën amtare. Një variant i ri i cili i pyet ata 
që të zgjedhin përkthimin më të mirë mes dy ose më shumë opsioneve. Gjëja e mirë 
ështe se njerëzit kanë mirëkuptim për llojin e ndihmës që u jep Google Translate, 
sepse edhe në rastet kur mekanizmi formulon si përkthim diçka që tingëllon e 
çuditshme, ju gjithsesi mund t´a kuptoni thelbin. Gjuhëtaret më në zë janë shprehur 
se google translation nuk duhet marrë në konsiderate për asnjë lloj përkthimi sado 
i lehtë qoft ë materiali. Jo vetem gjuhëtarët, por edhe njerëzit të cilët nuk kanë një 
formim të mirë gjuhësor dhe letrar e vënë re se google translation quhet më shumë 
një dështim sesa arritje.
Google Translate mund të jetë i saktë në gjuhët indoevropiane, sepse ajo është pema 
më e madhe e familjeve të gjuhëve. Anglishtja është gjithmonë hendeku midis gjuhëve 
e cila është një çështje e madhe për botën jo anglishtfolëse. Shqipëria përfaqëson një 
pakicë të folësve në botë ku ne jemi miliarda njerëz që ecim dhe fl asim në këtë tokë. 
Nëse besoni tek Google Translate, përktheni "Hamlet" në shqip dhe do të arrini vetë 
në një konkluzion që përkthimi do të jetë “fshat i vogël” pra shumë larg kuptimit 
real. 
Për të përfunduar, mund të themi se gjithmonë do të kemi nevojë për përkthyes të 
vërtetë që të mos ndjekim verbërisht një makinë që nuk kontrollon kontekstin e asaj 
që kërkojmë
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Konklusione

Paraqitja e një materiali të huaj në kulturat e popujve të tjerë është e ndërlidhur 
edhe me kulturën dhe gjuhën tjetër. Duhen gjetur zgjidhje të ndryshme nga google 
translation që të mund të përmbushin ndërmarrjen e një përkthimi cilësor. Për të 
përmirësuar cilësinë e dobët të përkthimeve, është i nevojshem një bashkëpunim i 
google translation me botues, shkrimtarë dhe përkthyes, por sidomos një përgatitje 
rigoroze e përkthyesve të rinj të cilët kanë në dorë pasurimin ose varfërimin e kulturës 
me përkthimet nga kulturat e tjera, të huaja. Në rast se google ka këtë bashkëpunim 
atëherë mund të marrë masa nëpërmjet ekpertëve super të talentuar të IT. Në disa 
përkthime të bëra së fundi vëme re se gjuha shqipe nuk përshtatet më së miri me 
përkthimin automatik, pra mund të themi se dukuritë gjuhësore semantike apo 
gramatikore relativisht nuk janë të përshtatura në përkthim, kryesisht në versionin 
shqip – anglisht.  
Nga ana gjuhësore mund të themi se kur dy gjuhë kanë një morfologji e sintaksë të 
përafërt shpesh është e pamundur të kalohet menjëherë e drejtpërdrejtë prej njërës 
gjuhë në tjetrën. Këtë ne e vëmë re dhe tek shembujt e dhënë më sipër ku jo çdo 
pjesë është gramatikisht korrekt. Gjuha shqipe ende nuk i ka hapur gjerësisht dyert 
e përkthimit automatik ndërsa gjuha angleze është një gjuhë tashmë e konsoliduar 
në lidhje me përkthimin automatik ku kemi shumë fj alor të ndryshëm në web, apo 
si aplikacione në smartfone si psh. Wordweb, Oxford English Dictionary, English 
Idioms & Phrases Dictionary, etj. Të gjitha këto versione janë falas në playstore apo 
në web, ku lehtësisht mund të kesh akses dhe ti bësh pjesë të jetës së përdithshme 
madje dhe pa asnjë kosto shtesë, totalisht falas.  
Ngulitja e normave të të shkruarit saktë në google translation është një proces që 
përbëhet nga disa hallka, ku zotërimi i rregullave përbën hallkën fi llestare. Hallka të 
tjera që duhet të pasojnë janë formimi i shkathtësive dhe i shprehive të të shkruarit 
pa gabime. Vetëm kur njohuritë për normën gjuhësore kthehen në shprehi, mund 
të thuhet se kemi arritur të shkruajmë dhe të fl asim si duhet. Pavarësisht se google 
translation mund të jetë mënyra më e shpejtë e cila kursen kohë, mund të themi 
me bindje të plotë se nuk duhet përdorur. Shpesh herë humbet totalisht kuptimi 
i përkthimit për të mos thënë se nuk merr as emocionin më të vogel kur e lexon. 
Parimet fonetike sintaksore dhe morfologjike nuk vihen aspak në zbatim. Shmangia 
nga standardi drejtëshkrimorë  i google translation i ka kaluar kufi jtë e të qënit një 
mungesë kulture drejtshkrimi e drejtshqiptimi. Ajo ka fi lluar të shfaqet si pakujdesi 
totale ndaj gjuhës, për të mos thënë si nënçmim ndaj saj. Nëse vihen re lëshimet që 
bëhen gjatë hartimit të një teksti, gjithkush mund të arrĳ ë në këtë përfundim fatal. 
Mjerisht, faktorët që ndikojnë në shmangie nga standardi gjuhësor janë të shumtë në 
numër dhe të natyrave të ndryshme. Thuhet nga të gjithë se google translation shkel 
rregullat gjuhësore pothuajse në të gjitha llojet e përkthimeve dhe në të gjithë gjuhët 
që ofron ky shërbim. 
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Nxënësit me autizëm në shkollë

Greta Basholli

Joana Kuçi

Liverta Gjonçe

Abstrakt

Sot një ndër sfi dat kryesore të fëmĳ ëve me autizëm është arsimimi. Kur fl asim për arsimin 
në vendin tonë, mund të themi se shkolla shqiptare nuk e ka përmbushur ende misionin e 
saj. Sfi da e arsimit tonë të përgjithshëm publik ka treguar, dhe po vazhdon të tregojë shumë 
mangësi në intergrimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Studimi ka të bëjë me monitorimin 
e një fëmĳ ëve autik në shkollë. Fëmĳ a që kam zgjedhur është një djalë në moshën 8 vjeçare. 
Fëmĳ a ka lindur me peshë normale 2700gr. Periudha e para dhe pas lindjes ka qënë normale 
dhe pa shqetësime si për nënën ashtu edhe për foshnjën. Fëmĳ a ka dhe një motër pa probleme. 
Prindërit e tĳ  nuk kanë lidhje gjaku me njëri- tjetrin. Fëmĳ a që në muajt e parë të jetës ka 
shfaqur shenja indiferentizmi. Kontakti me sy pothuajse nuk ekzistonte fare. Komunkimi 
verbal, që normalisht tek fëmĳ ët fi llon me belbëzimet e para si “mama” dhe “baba”, te E.B 
nuk ekzistonte. Ishte fëmĳ ë i qetë i urtë, në moshën pesë vjeçare mbante akoma pampers, ishte 
mjaft  i heshtur, i mungonin emocionet dhe ishte përherë neutral. E.B është diagnostikuar në 
moshën 4 vjeçare me autizëm. Disa strategji mësimëdhënieje që mund të përdoren me E.B 
janë tregimet sociale, PECS, TEACCH, SPELL.

Hyrje

 “Nuk duhet të përpiqemi gjithmonë që ata të na kuptojnë ne, por të mundohemi ne 
të futemi në botën e tyre. Vetëm kështu do të zbulojmë shumë gjëra që ne nuk i kemi”
Autizmi është një sëmundje e rëndë psikopatologjike që pengon fëmĳ ën të krĳ ojë 
marrëdhenie me të tjerët. Në përgjithësi kjo gjëndje ndodh para muajit të 30-të dhe 
zakonisht brenda vitit të parë të jetës.
Fjala autentizëm vjen nga greqishtja që do të thotë largim, izolim, tërheqje sociale. 
Fëmĳ ët që vuajnë nga autizmi janë të tërhequr nga kontakti me botën përrreth 
dhe shfaqin çrregullime që lidhen me aspekte të ndryshme si motorike, shqisore, 
gjuhësore si dhe të tjera aspekte. Autizmi është një spektër çrregullimesh të lidhura 
ngushtë me një bërthamë të përbashkët të simptomave të shfaqura. Çrregullime të 
spektrit të autizmit paraqiten në foshnjëri dhe fëmĳ ërinë e hershme, duke shkaktuar 
vonesa në shumë fusha themelore të zhvillimit.  
Në fushën e mjeksisë jane bërë mjaft  përpjekje për gjetjen e shkaktarit të vërtetë të 
autentizmit por ka qenë shumë e vështirë. Mirëpo janë hedhur disa hipoteza nga 
specialistë të ndryshëm të cilat janë të pavërtetuara plotësisht por që kanë një bazë 
shkencore.Kjo vështirësi për gjetjen e faktorëve konsiston në faktin se fëmĳ a është i 
përfshirë në një marrëdhënie apo aktivitet kompleks me botën që e rrethon prandaj 
është mjaft  e vështirë të gjendet një shkak i vetëm që shkakton autentizmin. Një ndër 
shkaqet qe mendohet se shkakton autentizmin lidhet dhe me bazën gjenetike. Përsa 
i perket faktorit gjenetik si shkaktarë i autizmit mendohet se prindërit janë ata te 
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cilët janë "fajtorë" për gjendjen e fëmĳ ës duke pohuar se fëmĳ a i ka trashëguar gjenet 
prej prindërve. Ky mendim është plotësisht i pasaktë, sepse në të vërtet kur fl asim 
për gjenet si shkak të autizmit ka të bëj me faktin se materiali trashëgues (gjenet) 
janë të demtuara dhe si të tilla shkaktojne sëmundje si p.sh tek Down Sindrom 
(mongoloizmi) ku kromozomi 21 është i trefi sht. Përkundër përpjekjeve të shumta që 
po bëhen për gjetjen e kromozomit "fajtor" duke hulumtuar materialin gjenetik tek 
binjakët të prekur nga autizmi apo duke hulumtuar materialin gjenetik të fëmĳ ëve 
të prekur nga autizmi që janë te një familjeje. Një prej teorive më bindëse është ajo e 
cila e sqaron autizmin si pasojë e moskomunikimit të qelizave të trurit (neuroneve), 
ku secila qelizë (neuron) përbëhet nga dentritet (bëjnë pranimin e informacioneve) 
dhe nga aksoni (bën bartjen e informacineve në qelizën tjetër). Kjo shihet më së miri 
duke vështruar fëmĳ ët me autizëm ku vërehet se ata mund të kuptojnë deri diku 
(pra pranimi i informacionit bëhet) mirëpo problemet paraqiten gjatë realizimit 
deri në fund (informacioni i pranuar nuk do të mbartet më tutje deri në realizimin 
përfundimtar). Duke pasur parasysh se ekzistojnë afër 100 miliarda qeliza nervore 
(neurone) është shumë i vështirë përcaktimi dhe identifi kimi i qelizave që nuk janë 
në gjendje të kryejnë pranimin apo bartjen e informacioeve. Ka dhe hipoteza të tjera 
që lidhen me autentizmin si ndryshimet e trurit në fazën e hershme, ndryshimet 
biokimike qe ndodhin në trurin e fëmĳ ës. Teori të tjera konsiderojnë si të mundshme 
dhe problemet në përceptimin e botës së jashtme.
Nuk njihen ende shkaqet e sakta te autizmit por natyrisht është treguar që ka një 
bazë organike. Një e katërta e fëmĳ eve autik, tregojnë shenja të një çrregullimi 
neurologjik. Përveç kësaj një e treta, gjatë adoleshencës përjetojnë kriza epileptike. I 
vetmi shkak i sigurt deri më sot është i lidhur drejtpërdrejtë me një dëmtim të vogël 
të trurit.

Rasti

Fëmĳ a që kemi zgjedhur është një djalë në klasë të parë. Është një fëmĳ ë shumë 
simpatik por problemi i tĳ  kryesor është se nuk reagon ndaj ngacmimeve të jashtme. 
Prindërve iu dukej sikur fëmĳ a e tyre nuk dëgjonte apo nuk shikonte. E.B nuk tregon 
interes për rrethin familjar, shikimin e ka të zbrazët, dëgjon dhe është indiferënt 
ndaj zërave. Nuk i buzëqesh anëtarëve të familjes dhe qesh me vetveten. Qan 
shpesh sidomos kur pranë tĳ  afrohen njerëz të panjohur. Fëmĳ a si në klasë dhë në 
shtëpi kryente sjellje rutinore. Ka çrregullime ushqimore dhe gjithashtu çrregullime 
të gjumit. Koha që kalova pranë këtĳ  djali më ndihmoi jo vetëm për të mbledhur 
informacionin e nevojshëm për detyrën por edhe për të prekur më realisht këtë 
problem që është shumë i përhapur në vendin tonë. Prindërit e tĳ  ishin shumë të 
shqetësuar për problemin e djalit të tyre dhe pse e dinin diagnozën e fëmĳ ës së tyre, 
bën të pamundurën për ta regjistruar në një shkollë me fëmĳ ë normal.
 Pavarësisht probleme që shfaqin këta fëmĳ ë, ata janë të njëjtë si gjithë të tjerët dhe 
duhen trajtuar po njëlloj.
Të dhënat personale
Emri: E. B
Mosha: 8 vjeç
Gjinia: Mashkull
Diagnoza: Autizëm.        
Sëmundje shoqëruese: Nuk ka.



100 

Fëmĳ a ka lindur me peshë normale 2700 gr. Periudha e para dhe paslindjes ka qënë 
normale dhe pa shqetësime si për nënën ashtu edhe për foshnjën. Fëmĳ a ka dhe një 
motër pa probleme. Aktualisht nëna e fëmĳ ës është shtatëzane. Prindërit e tĳ  nuk 
kanë lidhje gjaku me njëri-tjetrin. Aktualisht E.B nuk vuan nga ndonjë sëmundje 
fi ziologjike. Vaksinimi që nga periudha e lindjes e deri në këto momente ka qënë i 
rregullt.

Përshkrimi i problemit

E.B është diagnostikuar me autizëm në moshën 4 vjeçare. Fëmĳ a që në muajt e parë të 
jetës ka shfaqur shenja indiferentizmi. Kontakti me sy pothuajse nuk ekzistonte fare. 
Komunkimi verbal, që normalisht tek fëmĳ ët fi llon me belbëzimet e para si “mama” 
dhe “baba”, te E.B nuk ekzistonte. Por prindërit e tĳ  nuk shqetësoheshin shumë, pasi 
mendonin se ishte fëmĳ ë i qetë, i urtë. E.B në moshën pesë vjeçare mbante akoma 
pampers. Ishte mjaft  i heshtur, i zhytur në kështjellën e vet dhe nuk të linte mundësi 
për një kontakt njerëzor. I mungonin emocionet. Ishte përherë neutral.
� Aft ësitë gjuhësore
 E. B nuk ishte i interesuar për shkëmbim verbal me të tjerët. Fjalët qe ai përdorte 

ishin pa lidhje dhe pa kuptimshmëri. Në situata të ndryshme përdorte fj alë që 
nuk kishin lidhje me situatën. Përsëriste në mënyre sistematike fj alë të ndryshmë 
që dëgjonte, por në një formulim sipas mënyrës së tĳ . E. B kishte vështirësi në 
aspektet semantike dhe pragmatike të gjuhës.

� Perceptimi emocional
 E. B shfaqte sjellje emocionale të pazakonta dhe ta pakuptueshme për të tjërët. Në 

situatat e ankthit ai qeshte dhe në situata të tjera qante për arsye të pakutimpta. 
Kontakti me sy nuk ekzistonte fare.

� Kujtesa
 E.B mund të mbante mend gjëra të pazakonta dhe të pakuptimta dhe gjatë gjithë 

kohës e përsëriste me zë të ulët edhe pse fj alët që thoshte nuk kishin kuptim. 
(p.sh: mënyrën se si ishte veshur e mamaja e tĳ  një javë më parë ).

� Vëmendja
 E.B në ambientin e klasës eleminonte të gjitha zhurmat e mëdha që shqetësonin 

edhe fëmjët e tjërë, dhe përqëndrohej në zhurma të imta dhe të vogla. Në raste të 
tjera ishte shumë vigjilent ndaj stimujve vizualë.

� Funksionet ekzekutive
 E.B hezitonte të ulej në një bankë tjetër dhe kjo gjë e stresonte shumë. Fillonte të 

qante me të madhe dhe nuk lëviste nga banka e tĳ .
� Përdorimi i gjesteve
 E.B iu kërkua nga psikologia që ti jepte dorën dhe ai nuk reagoi. Iu largua fl etorja 

që po vizatonte iu vendos në një lartësi që ai nuk mundte ta arrinte, u përpoq 
disa herë vetë dhe kur nuk mundi më, i drejtoi duart që ta ngrinte dhe ta merrte 
fl etoren.

� Buzëqeshja
 Për aq kohë sa ishim pranë tĳ  nuk e pamë të buzëqeshte, prindërit e tĳ  tregojnë se 

E.B nuk ka buzëqeshur asnjëherë përveç rasteve kur është vetëm dhe buzëqesh 
më veten e tĳ .

� Kontakti me sy
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 E.B nuk kishte kontakt me sy, dukej sikur çdo njeri para tĳ  ishe transparent. Nuk 
mund të arrĳ e kontakt me sy qoft ë sikur edhe për një sekondë. 

� Hapësira ndërpersonale
 Kur i afroheshe E.B, ai sillej sikur ti nuk ekzistoje fare, e eleminonte totalisht 

prezencën tënde pranë tĳ .
� Loja dhe imagjinata
 E.B luante në mënyre shumë ndryshe nga fëmĳ ët normal. Nuk ishte i interesuar 

për një lodër por dëshironte ti prekte të gjitha sendet dhe të rrotullohej rreth 
klasës. Nuk preferonte të luante më një lodër për një kohë të gjatë.

� Lidhja me objektet
 E.B ishte shumë i lidhur me një stilolaps të tĳ , gjatë gjithë kohës vështronte vetëm 

fundin e stilolapsit dhe eksploronte vetëm atë, pjesa tjetër nuk i interesonte.
� Pandryshueshmëria
 E.B gjatë pushimit të gjatë rrinte gjithmonë në një cep të shkollës, nuk lëvizte asnjë 

moment deri sa binte zilja e fi llimit të mësimit.
� Sterotipet dhe ritualet
 .B kishte një të ecur në majë të gishtave që në momente të caktuara alternohej me 

ecje normale.
� Izolimi
 Ishte një fëmĳ ë që nuk kishte kontakte me botën e jashtme, rrinte vetëm, luante me 

veten e tĳ , nuk dëshironte që të tjerët ti afroheshin, kur i fl isnin shokët i shikonte 
më inat. I bindej vetëm prindërve të tĳ , shkonte gjithmonë pas tyre.

� Kërkimi i afektit fi zik
 E.B sa herë që prindërit vinin për ta marrë, ai i kërkonte ti përqafonte dhe ishte 

shumë e vështirë ta largonin, derisa në momentin kur ai vendoste vet të largohej.
� Mungesa e lojës sociale
 Fëmĳ a E.B bënte rezistencë ndaj përkedheljeve që mund ti dhuroje, nuk dëshironte 

ta prekje. Shpesh herë kur kërkoje ti afroheshe qante dhe bërtiste.
� Marrëdhëniet më bashkëmoshatarët
 Nuk kishte kontakt fare me shokët i refuzonte dhe kur ata i afroheshin, ai bëhej 

shumë agresiv. Pavarësisht përpjekjeve të mësueses dhe shokëve për ta afruar dhe 
për ti ndenjur afër E.B nuk pranonte të komunikonte më ta.

Metodologjia

Ky punim është mini studim rasti. Informacioni i mbledhur është marrë nëpërmjet 
vëzhgimeve dhe intervistimeve. Vëzhgimi është bërë për pesë ditë. Gjatë këtyrë 
pesë ditëve u mblodh informacion i detajuar në lidhje me rastin e parashtruar. U 
zhvillua dhe një intervistë me nënën e E.B për të marrë informacion rreth ecurisë së 
shtatëzanisë dhe historisë jetësore të fëmĳ ës.

Teknikat e mësimdhënies

Një rëndësi e madhe i jepet dhe mënyrës se si mësuesit merren me këta fëmĳ ë që 
vuajnë nga kjo sëmundje. Nëse një metode mesimdhënie funksionon me një fëmĳ e 
nuk do të thotë që do të sjellë rezultate me të tjerët. Pra duhet gjetur metoda efi kase 
që funksionon pikërisht për një fëmĳ ë të caktuar. Fëmĳ ët me autizem mësojnë më 
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mirë kur mësimin ua demonstron me fi gura apo demonstrime levizjesh. Ndryshe 
ata do të humbasin interesin dhe do të shpërqëndrohen. Nëse ka fj alë poshtë fi gurës 
e kanë më të lehtë të kuptojnë që ka një lidhje midis fi gurës dhe fj alëve të shkruara, 
por nëse fj alët janë në një faqë tjetër kjo e vështireson proçesin e të kuptuarit tek ata. 
Gjithashtu nuk duhet tu kërkohet të bëjnë një detyrë që përmban dy apo më shumë 
kërkesa njëherësh. E kanë të pamundur ta kryejne detyrën e plotë. P.sh i thua E. B 
pastro tavolinen, vendosi lodrat te raft i i tyre dhe merr fl etën e vizatimit, ai do të 
hutohet dhe nuk do të arrĳ e tju ndjekë. Duhet të shtrosh kërkesën e parë fi llimisht, 
të presësh që fëmĳ a ta mbarojë dhe kalo të kërkesa e dytë. Keta fëmĳ ë pëlqejnë 
veprimet rutinë. Pra veprimet që përseriten përdite në të njejtën mënyre e sipas një 
radhe të caktuar. Kjo i ndihmon ata të jenë më të përqëndruar më të qetë pasi e dine 
çfarë i pret. Ka shumë rëndësi ambienti ku mësojnë te jëtë i pastër. Objektet të jenë 
në të njëjtin vend çdo ditë. Të mos ketë shumë dritë apo zhurmë se këta fëmĳ ë janë 
shumë të ndjeshem ndaj dritave dhe zhurmave të forta. Zeri duhet te jetë i qartë, i 
qetë. Nuk duhet të përdoren fj alë apo shprehje që kanë më shumë se një kuptim. Kjo 
do ti bënte shumë konfuz. Fëmĳ ët autike si çdo fëmĳ ë tjetër dëshirojnë të argëtohen. 
Disa lojëra mbase nuk janë të përshtatshme për ta por mund të gjenden plot të tilla. 
Është shumë e rëndësishme që keta fëmĳ ë të luajnë me bashkëmoshatarët e tyre. 
Kjo i ndihmon më shumë këta fëmĳ ë të fi tojnë më shumë e më shpejt aft ësi sociale, 
po ashtu dhe fi zike kryesisht nëpërmjet imitimit. Fëmĳ ëve me autizëm iu pëlqejnë 
të imitojn. Këta fëmĳ ë kryesisht preferojnë veprimtaritë me plastelinë, të presin me 
gërshërë etj.
� Struktura
Fëmĳ ët me autizëm bëhen konfuzë dhe nervozë shumë shpejt kur kanë eksperienca 
të reja. Atyre iu duhet një strukturë në mënyrë që ti japin kuptim mjedisit dhe iu 
pëlqen të kenë rutina. Në një fare mënyre kjo nuk është e vështirë përderisa në çdo 
ditë shkollore ekziston një kompleks veprimesh të përhershme rutinë. Fëmĳ ëve 
mund tu duken pjesë të pastrukturuara të ditës p.sh koha e pushimit e veshtirë për 
ta kaluar ose ekskursionet që zhvillon shkolla. Duke marrë parasysh të gjitha këto 
do të thotë se stafi  duhet të jetë i ndërgjegjshëm për ankthin e këtyre nxënësve nëse 
rutina ndryshon për ndonjë arsye dhe sa herë është e mundur tu shpjegojnë atyre që 
më parë se çfarë do të ndodhë.
� Aft esitë komunikuese
Fëmĳ ët me autizëm shpesh shfaqin një sjelle të papërshtatshme ose drejtojnë 
bashkëbisedime në një mënyrë të veçantë. Kjo ndodh për shkak se atyre u mungon 
aft ësia që shumica e fëmĳ ëve të tjerë e fi tojne shumë herët për të thithur nga mjedisi 
rreth tyre. P.sh ata mund të mos e kuptojnë kur dikush është i kënaqur kur i sheh apo 
është i inatosur për diçka. Ata mund të përgjigjen kështu në mënyrë të papërshtatshme 
(p.sh të qeshin kur dikush është i lënduar). Ndonjëherë ata nuk e njohin pozicionin e 
njerëzve në lidhje me veten e tyre (p.sh ata mund ti drejtohen një personi të huaj në të 
njëjtën mënyre siç i drejtohen nënës së tyre). Ata janë shumë literale kur fl asin dhe e 
kanë të vështire të përshtaten me gjuhën metaforike që perdoret shpesh në bisedime 
(p.sh: ai është tepër i madh për çizmet e tĳ ). Në mënyrë të ngjashme atyre mund tu 
duket i pakuptueshëm humori ironik. Për këto arsye është e rëndësishme të jemi të 
ndërgjegjshëm për gjuhën që përdorim si për fëmĳ ën me problem ashtu edhe për 
klasën në tërësi. Mund të jetë me vlerë të përsëriten instruksionet dhe të kontrollohet 
rregullisht, që fëmĳ a po dëgjon dhe kupton atë çfarë i kërkohet prej tyre.                                                   
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Strategjitë  e mësimdhënies

 Zgjedhja e mbështetjes së duhur për këta fëmĳ ë është e rëndësishme.
Përdorimi i mjeteve ndihmëse pamore.
Fëmĳ ët me autizëm e kanë më të lehtë ta kuptojnë mesazhin përmes mjeteve pamore. 
P.sh ju mund të përdorni një orar, që u tregon atyre kohën me anë të vizatimeve të 
thjeshta, në mënyrë që të dinë saktësisht se çfarë duhet të bëjnë dhe kur. Shumë 
shkolla në vende të ndryshme përdorin edhe programe kompjuterike në ndihmë 
të mjeteve të tilla pamore. Përdorni lista, objekte, kalendarë, foto etj, që mund t’i 
ndihmojnë të kuptojnë hapat e nevojshëm për t’u ndjekur, dhe parashikoni se çfarë 
do të ndodhë më pas. Sistemi i komunikimit me anë të shkëmbimit të fotografi ve 
(PECS), është një ndër sistemet që përdoren për të mësuar fëmĳ ët me autizëm, të 
cilët kanë vonesa të konsiderueshme në zhvillimin gjuhësor. Mësuesit i përdorin 
fotografi të e këtĳ  programi për t’u mësuar nxënësve me autizëm emrat e objekteve 
të ndryshme. Nxënësve me autizëm që janë në gjendje të lexojnë, mund t’u mësohet 
si të përballen me situata të ndryshme nëpërmjet teknikës së tregimeve sociale. 
Tregimet janë të shkruara nga vetë mësuesi duke mbajtur parasysh fëmĳ ën, ku i 
tregohet me anë të fj alëve dhe fotografi ve të thjeshta, hap pas hapi, se çfarë do të 
ndodhë në situata ku mund të ndihet në ankth dhe sesi duhet të përballet me situata 
të vështira (p.sh një situatë sociale mund të përdoret për të mësuar se çfarë duhet të 
bëjë në rrugë, në autobus, me shokët etj). TEACCH (trajtimi dhe edukimi i fëmĳ ëve 
me autizëm dhe pengesa të ngjashme në komunikim). Ky është një ndër modelet 
më të zbatuar në shkollat speciale, por që së fundmi po përshtatet me sukses edhe 
në shkollat e zakonshme. Ai bazohet në ndryshimin e mjedisit dhe përdorimin e 
mjeteve ndihmëse pamore, si orare, foto, për ta ndihmuar fëmĳ ën të ketë një rutinë 
të strukturuar. Kjo rutinë redukton stresin duke e bërë të qartë çfarë duhet të ndodhë 
gjatë ditës, e të përmirësojë të kuptuarin. Fëmĳ ëve u jepen udhëzime për çdo fazë 
të aktivitetit kryesisht në mënyrë pamore. SPELL (Strukturë, Pozitiv, Empati, Nxitje 
e ulët, Lidhje). Ky model njeh nevojat e veçanta të individit dhe thekson që i gjithë 
planifi kimi dhe ndërhyrja të organizohet mbi këtë bazë. Përshtatni gjuhën me nivelin 
e nxënësit. Përdorni forma dhe mjete pamore për të komunikuar me ta. Jini të qartë 
dhe thoni pikërisht atë që doni të thoni. P.sh “A mund të ulesh këtu?”, “A mund ta 
marrësh atë fl etën e ta vendosësh mbi bankë?”. Përdorni një gjuhë të drejtpërdrejtë 
duke shmangur përdorimin e fj alëve me kuptim të dyfi shtë, sarkazmën, talljen, pyetje 
te komplikuara, shakatë, atëherë kur nuk jeni plotësisht e sigurt që ai po ju kupton. 
Tërhiqini vëmendjen përpara se të komunikoni me të. Thërriteni në emër, por mos 
prisni që t’ju shohë patjetër në sy, pasi kjo është e vështirë për ta. Flisni ngadalë dhe 
jepini pak sekonda kohë të përpunojë informacionin e ri, që më pas të përgjigjet, ose 
përsëriteni kërkesën edhe një herë. Verifi koni nëse e ka kuptuar se çfarë duhet të bëjë 
në klasë ose çfarë detyrash ka. Fakti që e përsërit udhëzimin që i dhatë, nuk do të 
thotë se e ka kuptuar. Përpunimi i informacionit verbal është i vështirë, ndaj mjetet 
pamore mund ta ndihmojnë.
Sigurohuni që e kupton se çfarë pritet prej tĳ  në shkollë, p.sh ku duhet të jetë në klasë 
apo në çdo orë mësimi, ku duhet të shkojë gjatë pushimit etj.
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Rekomandime në ndihmë të mësuesve

Përshtatja e mjedisit
Rregullat janë një element i rëndësishëm në shkollat dhe klasat gjithëpërfshirëse. 
Rregullat e shkollës mund të jenë të paqarta dhe të përgjithshme për nxënësit me 
autizëm, prandaj ato duhet të përshkruhen në mënyrë të qartë, që këta nxënës të 
dinë saktësisht se çfarë pritet prej tyre. Për këtë arsye, rregullat duhet të jenë të 
kuptueshme dhe të dukshme (duke i vendosur me fi gura në bankë ose në vende të 
tjera të dukshme); në forma të përshtatshme për këta nxënës (fotografi  ose piktura, 
imazhe, ikona etj); Secili nga rregullat duhet të jetë i modeluar sipas rregullave për 
tu dhënë këtyre nxënësve mundësi që t’i praktikojnë ato përmes lojës me role, e 
ndërkohë përdoreni këtë kohë që t’u mësoni pasojat. Nëse nuk i ndjekin rregullat, 
përdorni përforcimin pozitiv kur fëmĳ a ndjek rregullat. Eshtë shumë e rëndësishme 
që gjithmonë të merrni në konsideratë rolin që mjedisi (jo vetëm konteksti fi zik, por 
edhe njerëzit në të) luan në manifestimin e sjelljeve sfi duese. Problemet mund të 
shkojnë për mirë ose për keq në varësi të mënyrës se si i kemi menaxhuar ngjarjet 
e mëparshme. Mbani mend se mësuesi nuk ka kapacitetin dhe mundësinë për të 
ndryshuar gjendjet e brendshme të nxënësve, prandaj është e rëndësishme përshtatja 
e sjelljes sonë si dhe e mjedisit të klasës e të shkollës. Dhe mos harroni që sjellja ka 
funksion komunikues. Hetimi i kujdesshëm për të kuptuar se çfarë po ju komunikon 
sjellja e tĳ , mund t’ju çojë në zgjidhje të drejtpërdrejta. Por gjatë këtĳ  procesi të 
menaxhimit të sjelljes së nxënësve me autizëm, ne kemi për detyrë të refl ektojmë për 
praktikën tonë të punës dhe mbi të gjitha, të pyesim vazhdimisht veten se çfarë mund 
të bëjmë ndryshe për të përmbushur nevojat e këtyre nxënësve në klasë. Fëmĳ ët 
me autizëm mund të përfi tojnë ndjeshëm falë një mjedisi pa shumë ngacmues që i 
shqetëson dhe u tërheq vëmendjen. Mësuesi mund të rregullojë një zonë më të qetë 
e pa stimuj që i tërheqin vëmendjen fëmĳ ës, ose të krĳ ojë zona më të qeta për ta në 
mjediset e shkollës.
Menaxhimi i sjelljes
Është e rëndësishme të mbani parasysh se çdo nxënës me autizëm është një individ 
dhe se karakteristikat e kësaj aft ësie të kufi zuar do të shprehen në mënyra të 
ndryshme në nxënës të ndryshëm. Kuptimi dhe mbështetja jo vetëm e vështirësive, 
por edhe e pikave të forta tek çdo nxënës është thelbësore, në mënyrë që ata të 
shprehin potencialin e vet gjatë viteve të shkollës. Në raste të caktuara duket sikur 
këta nxënës thonë apo bëjnë gjëra që kërcënojnë autoritetin tuaj në shkollë. Përpiquni 
të mos i shihni si gjëra personale, por merruni me ta qetësisht. Vështirësitë e tyre janë 
pasojë e ndryshimeve biologjike në ato pjesë të trurit, që rregullojnë sjelljen sociale 
dhe kuptimin e situatave. Merrni masa të planifi koni në kohë rrugët që do të ndiqni 
për ta larguar nga klasa, nëse nxënësi me autizëm shfaq vështirësi në rregullimin e 
sjelljes, si p.sh një dhomë a kënd më i qetë ku mund të shkojë, nëse niveli i stresit është 
më i lartë. Të shmangni konfrontimin e drejtpërdrejtë me të kur është i zemëruar ose 
i mërzitur duke mos e ngritur zërin apo debatuar me të. Ata janë të ndjeshëm ndaj 
zhurmës. Zëri i ngritur nuk e ndihmon të kuptojë se për çfarë ka nevojë. Përdorni 
një ton neutral të zërit, mos bërtisni e mos prisni prej tĳ  që të kuptojë shprehjen në 
fytyrën tuaj. Përpiquni ta kanalizoni situatën. Mbani parasysh aft ësitë sociale. Disa 
nxënësve me autizëm u pëlqejnë aktivitete të tilla, si drama, aktrimi apo loja me role, 
të cilat mund të përdoren për t’u mësuar atyre aft ësi të tilla sociale si përshëndetja, të 
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folurit me radhë, mbajtja e radhës etj. Rrethi i shokëve. Mësuesja zgjedh në mënyrë 
vullnetare një numër nga 5 deri në 8 nxënës, që do të krĳ ojnë rrethin e shokëve të 
fëmĳ ës me autizëm. Duke u takuar rregullisht, ata mund ta ndihmojnë fëmĳ ën të 
shprehë ndjenjat e të ulë nivelin e ankthit. Kjo gjë mund të çojë në integrim më 
të mirë social dhe nivele më të mira të kontaktit me bashkëmoshatarët. Shoku i 
ngushtë. Gjetja e një shoku të ngushtë, kryesisht i së njëjtës moshë dhe klasë, mund 
ta ndihmojë këtë fëmĳ ë të rrisë besimin në vetvete. Ai do të ketë dikë, tek i cili të 
shkojë, nëse do të ketë vështirësi të ndryshme sociale. Mentori. Fëmĳ ët më të rritur 
në moshë mund të përfi tojnë, nëse kanë një mentor, i cili mund të jetë një nxënës më 
i rritur ose mësues a pjesë e stafi t të shkollës. Kartat monitoruese/kartat për pushim/
kartat për të dalë jashtë nga klasa. Në shumë vende fëmĳ ët me autizëm përdorin 
karta me ngjyra të ndryshme për të treguar nëse janë në ankth, kanë nevojë për 
monitorim, për të dalë jashtë etj duke e lehtësuar komunikimin e nevojave të tyre 
të ngutshme. Shmangia e bulizmit. Fëmĳ ët me autizëm si edhe të gjithë fëmĳ ët e 
tjerë me aft ësi të kufi zuara janë shpesh viktima të bulizmit (tallja dhe ngacmimi prej 
shokëve, që ndodh në mënyrë të përsëritur e shkon deri në kërcënim e dëmtim fi zik 
të fëmĳ ës). Përpiquni të jeni të vëmendshëm ndaj këtĳ  fenomeni dhe të merrni masat 
për shmangien e tĳ . Përballimi e kohëve tranzitore. Për disa fëmĳ ë me autizëm kohë të 
tilla si pushimet mes orëve apo pushimi i madh, janë të vështira, sepse janë të paqarta 
dhe me zhurmë. Është e rëndësishme të keni alternativa për të menaxhuar momente 
të tilla për të kapërcyer këto probleme. Një vend të qetë. Është mjaft  e rëndësishme 
që të rregulloni paraprakisht një vend për fëmĳ ët me autizëm, në të cilin të mund të 
shkojnë kur kanë shumë ankth, kur janë të zemëruar ose nuk ka njeri tjetër (shok, 
mentor apo mik) që mund ta ndihmojë. Ekipi mbështetës. Shumica e shkollave kanë 
një ekip mbështetës (psikolog, punonjës social). Ata mund t’ju ndihmojnë me këshilla 
dhe trajnime specifi ke për fëmĳ ë të caktuar. Mos hezitoni të kërkoni ndihmën e tyre. 
Bashkëpunim i ngushtë me prindërit. Nga kontakti i rregullt me familjen e fëmĳ ës 
me autizëm do të ketë përfi time reciproke. Sigurisht që prindërit duan më të mirën 
për fëmĳ ën, por stafi  i shkollës mund t’ju ofrojë perspektiva të ndryshme.
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Abstract

For power transmission lines, the grounding resistance of the pillar aff ects the value of over 
voltages in one of the upper insulators when diff erent light sources of lightning operate on 
the pillar top.
For this purpose, we chose a pillar of type 400 [Kv] with a height of 49.9 [m] which is modeled 
with four circuit blocks with centered and distributed parameters connected in series. The 
produced tensions and current are quite enormous. The simulation of electromagnetic 
transient processes caused by the direct lightning strike on one of the upper insulators of 
the pillars is performed using the ATP Draw (Alternative Transient Program) soft ware. 
Alternative ATP transition program is a universal program used to simulate the transitional 
digital processes of electromagnetic phenomena in the electricity system.  It was used a line 
model with distributed parameters, with the Heidler current source representing the power 
source from the direct lightning strike in the upper column insulator.  Four standard impulse 
sources were used, respectively: 
1.2 / 50 [μs];  3/50 [μs];  8/50 [μs];  10/50 [μs]   

Keywords: ATP, insulator, power source, loss line model, lightning, lightning protection 
system, earthing, grounding resistance, transient process, inductance.

I.   Introduction

Lightning is the most important external event phenomenon that can cause 
hazardous damage to equipment, high forced voltages, and EMC electromagnetic 
compatibility issues. [1] Aft er some observations in the power transmission lines, we 
have identifi ed clear problems when they go to remote locations where the specifi c 
ground resistance is very high.For the modeling of over tensions and overcurrent 
in Lightning Protection Systems of buildings, towers, power lines there are very 
accurate methods based on the theory of electromagnetic fi elds. In our study we 
have adopted the method of analysis on circuits with distributed parameters. [2] 
In this article we aim to assess how the earthing resistance of the pillar aff ects the 
value of the overshoots in one of the upper insulators when diff erent light sources of 
lightning operate at the top of the pillar.
For this purpose, we selected a pillar type 400 [kV], with a height of 49.9 [m], which 
is modelled with four circuit blocks with centred and distributed parameters, 
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connected in series, fi gure 1.  

II.   Calculation of the parameters of each block

Calculation of the parameters of each block is done according to the following 
formulas [1]:  
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and resistance  R4,   is calculated by the formula:

                  γln2 44 ⋅⋅−= TZR            (2)  

For the calculation of concentrated inductances,  the formula is used:  
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and inductance  L4  is calculated in the form:

               Tv
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⋅= 4
44                               (4)

where:  

                 4321 hhhhH +++=                       (5)

Tv is the speed of propagation of the electromagnetic wave of lightning in the pillar.

                       300=Tv     [m/us].                      (6)  

Some authors [1], [6], [13] propagate the velocity of the electromagnetic wave 
propagation of lightning on the pole: 

                      300<Tv  [m/us]                         (7) 

Fig.1 Model with fourblocks of mixed circuits connected in 
series.

Each block has a lossless line with distributed values with 
the resistor value in the dynamical ZTi mode and with the 
value Vt speed as well as a pair of centered parameters: Ri, 
Li, connected in parallel;
Coeffi  cient values γ  diverge 0.7or 0.8 [sec], the coeffi  cient 
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ki is taken the same:  ki = 2   Based on the above formulas, we have compiled a 
program in MATLAB for calculating the parameters of the fi rst three column of 
circuits blocks of the pillar, accepting the value of the resistance of each of the four 
blocks equal to ZT = 132.96 [Ω]. The fourth block parameters are R4 and L4. It is fi rst 
calculated resistance R4, formula (2), then inductance L4, formula (4). 
Aft er executing the program we get the coeffi  cients and k = 2, obtaining this way the 
required parameters of the model with four mixed blend blocks (with centered and 
distributed parameters) given in Table I and below are the parameters R4and L4.   

III.   Parameters of the 400 KV PILLAR

Pillar parameters 400 kV according to Yasuda and others

Table. 1
Rezis. Induct. L Rezis. wave Hight . h
Ri [Om] Li [uH] ZTi (om) hi [m]
Ans =
10.0190 3.3330 132.9600 4.5000    h1

21.5966 7.1845 132.9600 9.7000    h2

15.8078 5.2587 132.9600 7.1000    h3

ZT4 = 132.9600

H 4 = 28.6000

R4   =   47.4235  

L4uH = 15.7762

Once the column parameters have been calculated, in order to make the transition 
processveryfast, atintervals, from the beginning of the process, t = 0 to 10 [us], we 
have built the correspondingpillar patt ern in ATPDraw, given in Figure 2.

Fig.2. Patt ern ATPDraw of 400 [kV] column with 
four  blocks of mixed circuits. The impulse source 
of the lightning current is of the type slop rame 
with ridge 1 [kA]. 

IV.   Numerical implementation

Data for numerical experimentation with the given 
model are shown below 
1. Lightning current waveform: 1.2 / 50 [us], with 
ridge 1 [kA]. A small value current is selected, so 
that the insulators will not suff er from overcapacity 
caused by the striking of a small stream of lightning. 
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The power supply is shown in Figure 3. 

(f ile 400kv -1.pl4; x-v ar t)  c:XX0002-XX0011     
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Fig.3 Standard lightning light at the top of the pillar: 1.2 / 50 [us], with ridge 1 [kA], 
built according to the rame slope type of ATPDraw.

2. Further, in Figure 4, it is shown, the tension in the insulator with the upper 
conditions, when the pillar has earthing resistance, Rt = 10 [Ω]. 

(f ile 400kv -1.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
0 1 2 3 4 5[us]

0
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[kV]

Tensioni ne izolatorin e siperm; vala standarde: 1.2/50[us], 1[kA], Rt=10[om]

Fig.4 Voltage in upper insulator,  Wave: 1.2 / 50 [us], 1 [kA], Rt = 10 [Ω]

3.   In  Figure 5,  the same  voltage  is  given  for   Rt = 20 [Ω].

(f ile 400kv -10.pl4; x-v ar t)  v :XX0001     
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Tensioni ne izolator , Rt =20[om]

Fig. 5. Isolating voltage, for Rt = 20 [Ω].

4. By increasing the wave front time, in the 3/50 [us] form, in Figure 6, the voltage is 
changed to the insulator.   
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Fig. 6 Insulator voltage, when Rt = 10 [Ω], current wavelength: 3/50 [us], 1 [kA].

5. Voltage in the insulator changes when earth resistance increases to 20 [Ω], this is 
shown in Figure 7.
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Fig.7 The voltage at the insulator, when Rt = 20 [Ω], and the lightning wave, is: 3/50 
[us]   

Below, in Table I, there are forty-four numerical experiments that were performed 
on the ATPDraw model, for the 400 [kV] pillar, for wave types with diff erent time of 
their front.

Table 1   Voltage data
Rt

[Ω] 

Voltage in insulator, in [kV]
wave:

1.2/50 [us]

wave: 

3/50 [us]

wave:

 8/50 [us]

wave: 

10/50 [us]
10 48.958 25.66 15.8 14.6

20 57.462 34.88 24.8 24.1
30 65.8 44.029 34.7 33.2
40 73.8 52.784 43.1 42.7
50 81.5 61.16 52.6 51.4
60 88.567 69.688 61.5 60.27
70 96.009 77.834 69.9 68.78

80 102.65 85.769 77.9 77.56
90 108.67 93.318 86.3 85.3

100 175.39 100.83 94.43 93.54

200 328.19 170.00 167.61 167
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The data in the table above are graphically presented in fi gure 8 where are shown the 
curves of the dependency between the tension and the upper insulator chosen in the 
400 Kv pillar, by using MATLAB. As observed, by increasing grounding resistance 
of the pillars, the voltage tends to increase in the insulator, with the condition that 
the time of the wave front is kept constant. On the other hand, for the same earthing 
resistance, when the time of the wave front increases, the voltage in the insulator 
decreases. 

Fig. 8. Dependence of the voltage (surges) in the insulator by the value of the 
earthing resistance, where as a parameter is the time of the wave form when the 
size of the current ridge is kept constant: 1 [kA].

Conclusions

1. The analyses of rapid transition process caused by the direct lightning strike in the 
upper insulator of the power infrastructure pillars poses a very important problem 
related to the security and availability of delicate electronic equipment linked to the 
respective line. Considering the level of overvoltage that arises in the pillar's special 
nodes, as well as the induced overvoltage in the cable, it is possible the coordination 
of the isolation of diff erent devices.
2. Starting from the level of overcurrent in the particular segments of the pillar, 
which are caused by the direct lightning strike, there is the possibility of calculating 
the magnetic fi elds in the connecting cables associated with the electronic control 
equipment's. In this case, it is analysed the degree of damage as well.
3. Earthing of pillars and the value of grounding resistance in rocky or mountainous 
areas, especially limestone, with large specifi c electrical resistance, ranging from 1000 
to 2500 [ohm, m], is a problem of importance. By increasing the earthing resistance 
on these pillars, for the same size of contours (especially the horizontal ones), it is 
increased the surges caused by lightning strikes, as a result also the degree of damage 
to cables and even electronic devices it is augmented.

4. The stroke of short wave frontal lightning, of the type 1.2 / 50 [us] or smaller, is 

dangerous because of the lightning current deriving function,  i.e.
dt
di

, that goes up 
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to 100 [kA / us]. This means that even induced tensions are larger 
dt
diM ⋅ hat are the 

cause of major injuries. 
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Abstract

This study aimed to highlight the important of competitor-focused accounting, focusing 
att ention on the organizational life cycle stages, being as an important contingency factor, that 
eff ect the extant of its implementation. This paper shall investigate the use of a competitor-
focused accounting which is diff erent among organizations of various structural sett ings by 
employing review of the theoretical and empirical papers in the context of contingency theory. 
The paper concludes that the use of competitor-focused accounting technique is commoner 
among organizations in revival and maturity stages than that of the organizations in the birth 
and growing stage.

Keywords: Strategic management accounting, Competitor-focused accounting, Organizational 
life cycle stages.

Introduction

Previous literatures on strategic management accounting (SMA) techniquesindicate 
a reverse case in another vein, these techniques show a reliable potential that have 
evolved through a functional growth in the context of the advantage that can be 
derived from the beginning of the actual cost determination and other requirements 
that ensure the maintenance of the strategies of the enterprise in the face of both 
potential competition from existing market rivals and potential external competition 
of the market (Bromwich, 1990).On the other hand, some studies suggest that the term 
SMA, such as competitor-focused accounting, customer accounting and integrated 
performance measurement is not broadly applicable to companies and the managers 
have no clear meaning of the words (Lord, 1996; Tillmann & Goddard, 2008).
In particular, the past studies found that the most generally applied method is the 
competitor-focused accounting (Carr & Tomkins, 1996; Cravens & Guilding, 2001; 
Guilding, Cravens, & Tayles, 2000). The competitor-focused accounting is regarded 
as the initial stage of literature in management accounting (MA). In spite of this 
development, no study on the adoption rate of appraisal of the competitor-focused 
accountingor related contingency factorshas been in the past studies(Guilding, 1999). 
For instance, Auzair & Langfi eld-Smith (2005) revealed that organizational life cycle 
is a recently developed variable in the literatures encapsulating empirical studies 
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of MA system butit has not been connected to most of the management control 
dimensions.Miller & Friesen (1984) stated that the life cycle stage of an organization 
is a contingent factor where there are mixtures of the responses from diff erent 
organizations. It shows that the application of MA systems is diff erent based on the 
level of the organizational life cycle as there is diff erences in the techniques and 
systems necessary in diff erent stages(Kallunki & Silvola, 2008).
The impact of organizational life cycle stages on costing-focused accounting was 
examined by Kallunki & Silvola (2008), whileMoores & Yuen (2001)argued that there 
is change of formality of MA system across the stages of life cycle to support the 
characteristics of an organization. However, very limited studies have so far taken 
place on how organizational life cycle stages eff ect on SMA usage, particularly on 
competitor-focused accounting. Thus, the aim of the study is to focus on the nature of 
the competitor-focused accounting through the review of theoretical and empirical 
literatures and to know if the higher (or lower) use of competitor-focused accounting 
techniques depend on the organizational life cycle stages. 

The Characteristics of organizations in diff erent life cycles stages

There has been too litt le research done on how organizations develop over time(Miller 
& Friesen, 1984). The life cycle stagescomprise a set of organizational structures and 
activities but the motive is to know how these structures and activities evolved with 
time (Lester, Parnell, & Carraher, 2003).It is argued that each stage of the diff erent 
confi guration of an organization increases with environmental complication as 
a patt ern of internally-consistent organizational characteristics (styles: decision-
making, structure and strategy) (Moores & Yuen, 2001). The fi ve stages of life cycle 
as opined by Miller & Friesen (1983)are: birth, growth, maturity, revival and decline. 
However, this study only focuses on the fi rst four stages. During the fi rst stage 
(birth), an organization’s most distinguished characteristics is being informal and 
simple in organizational structure, domination by the owners and young. This stage 
is where eff orts are devoted to sell and develop new products and minimal level 
of information on decision-making is relied on. The stage of growth starts when 
the organization establishes distinguished competencies and has achieved some 
successes in the beginning of the marketing of the product. Also, the growth stage is 
the stage where organizations are known to experience fast growth in sales; growing 
organizations depend more on procedures and rules that are formal to ensure 
eff ectiveness in administration and organization (Miller & Friesen, 1984).
Furthermore, complexity sets in, when it comes to the organization’s administrative 
task in the stage of maturity. Emphases are more placed on the strategies to replace 
innovations, profi tability and effi  ciency. While the structures remain centralized, only 
few key managers dominated the decision-making (Kallunki & Silvola, 2008). Miller 
& Friesen(1984)  mentioned that organization adopts sectionalized structures for the 
fi rst time in the stage of revival in order to adjust to the heterogeneity and complexity 
of the market. Also, Gupta & Chin (1991)added that organizations under the revival 
stage concentrate their strength on expansion and diversifi cation of product-market 
scope to att ain new growth and achieve turnaround. The organizations also make 
more emphasis on complex planning system and control(Kallunki & Silvola, 2008).
Accordingly, the challenges faced by the management accountants is to make sure 
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that there is timely, accurate and relevant information through adaptability to various 
needs of the management across the stages of life cycle (Moores & Yuen, 2001).

The important of competitor-focused accounting information

Within the context of the own strategy’s development, a quite number of literatures 
introduced theory and modelling to forecast the actions of the competitors (Singer 
& Brodie, 1990). In the present literatures, the approaches in which these task areas 
are known for SMA can be found(Ward, 2012). In this context, SMA comprises 
analysing and collecting information about the company’s product markets and 
cost structures, its competitors’ costs and company monitoring and strategies of the 
competitors in the markets over a certain time (Bromwich, 1990).Some particular 
empirical literatures regard SMA as limited, specifi cally competitor-focused 
accounting(Heinen & Hoff jan, 2005).
Competitor-focused accounting entails information analysis of accounting related to 
competitors. The concept embraced details from the insights to the current fi nance 
and cost situation in order to determine the competitive position of someone and to 
foresee the competitors’ future strategic behaviour. Therefore, the examination of the 
external and internal accounting data that requires to be carried out in the accounting 
of the competitor needs a high level of technical and analytical knowledge (Heinen 
& Hoff jan, 2005). On the other hand, Guilding (1999)argued that, litt le att empts have 
been given to synthesise competitor-focused accounting practices was found in the 
literature. For this reason, Guilding (1999) developed a list of competitor-focused 
accounting practices as following: competitor cost assessment, competitive position 
monitoring, competitor appraisal based on published fi nancial statements, strategic 
costing and strategic pricing.
For a long time, organization has been analysing competitors in an att empt to 
enhancing, implementing and developing strategic control and strategic planning 
(Albalaki, 2008; Langfi eld-Smith, 1997). According to Ghoshal & Westney (1991), 
the knowledge on competitors is extremely important particularly where the 
weaknesses and strengths of an organization are determined in relation to the market 
competitors(David, 2011). Integrating MAsystem of an organization and the analysis 
of the competitors allows the organization to track the progress of their strategy in 
comparison with the main competitors. A result of being superior to the competitors 
can make the organization achieve competitive advantage. Similarly, Simmonds 
(1981) argued that competitive advantage is a function of a company’s superiority 
relative to its competitors. Additionally, Lord (1996) stated that an organization can 
detect when the competitors are trying to change relative competitive positions 
and potential reactions of competitor respectively through relative market share, 
cost structures and knowledge of competitors’ cost. Rickwood, Coates, & Stacey 
(1990) found that competitors' information enabled their case company to select an 
alternative strategic in the face of competitive change. 
SMA is conceptualized bySimmonds (1981) as the provision and analysis of MA 
data on business and competitors for monitoring and developing business strategy. 
The study exclusively outlined the MA potential to aid organization in sustaining 
their competitive advantage. The necessity for SMA to make provision for fi nancial 
information that depicts the competitive position of an organization was argued 
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bySimmonds (1981). Furthermore, the study made emphasis on the importance 
of learning about competitor information in dealing with strategic pursuit of an 
organization. The conceptualization is extended by Bromwich (1990) as the analysis 
and provision of fi nancial information on the product markets, competitors’ costs, 
cost structures and the monitoring of the organisation’s strategies and those of 
its competitors in the market over a number of periods, and the study suggested 
that competitors’ information is essential for strategic decision making and for the 
monitoring of strategies.
Simmonds (1982; 1986)stated that sustainable competitiveness is a result of the 
organisation’s ability to deal with main moves of its competitors and thus there 
is a need for information about competitors. The study of Rangone (1997)agreed 
with the fact that information about the main competitors is paramount to promote 
eff ectiveness in organization and fulfi l strategic goals. It is opined that in an att empt 
to compete in the market place which was not made clear among researchers, the 
organization should carry out crude form of competitor’s analysis(Collier & Gregory, 
1995; Guilding, 1999; Palmer, 1992). This indicates the usefulness of competitors’ 
information in order to monitor and develop strategies of an organization with a 
certain level of considerable att ention. 

Life Cycles Stages and Competitor-Focused Accounting

The organizational life cycle stages are described in previous studies in accordance 
with which the internal features and the contexts where the organization operates 
externally diff er across organizations based on the development stage (Miller & 
Friesen, 1983; Moores & Yuen, 2001). The need of organization on formal control 
systems and SMAis obviously greater in the later life stages than that of in the early 
stages (Gupta & Chin, 1991; Hoque & Hopper, 1994). For instance,Moores & Yuen 
(2001)argued that organization at the birth stage is expected to present information 
in the least of aggregated and integrated manner, and these organizations rely most 
heavily on informal MAsystems. Meanwhile, more signifi cant emphasis is made by 
the organizations in the revival and maturity stages on formal cost controls than 
organizations in the stage of growth(Miller & Friesen, 1984)
It is noted from the past literatures on life cycle that there are diff erent reasons 
why there is greatness in the use of SMA techniques among organizations in the 
stages of revival and maturity than the organizations in the birth and growth stages 
(Kallunki & Silvola, 2008). Firstly, the administrative duty of revival and mature 
organizations is more complicated than that of organization at growth stage due 
to more competitive business environment, more complex and more challenging 
(Miller and Friesen, 1983). This leads to a need to have more sophisticated approach of 
decision making employing complex MA systems. Simmonds (1981) noted that there 
is initial favourable appearance in the increase of the cost per unit of the competitors. 
This increase was as a result of devoted advertisement on the development of the 
brand strength or from the investment on development of new product. However, 
a competitor looking for a more formidable competitive position rather than less 
formidable one might be interested in the changed cost structure.
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Secondly, organizations at the stage of growth laid more emphasis market share 
expansion and growth, while the organizations in the stages of revival and maturity 
emphasized on reducing production costs in highly and mature competitive markets 
instead of the growth stage. This is as a result of the fact that when competition 
increases, the fi rm’s profi tability decreases in the stages of revival and maturity 
(Kallunki & Silvola, 2008).From the perspective of marketing orientation, Roslender 
& Hart (2003)noticed that the potential of SMA in the eff ort of supporting an 
organization towards sustainable competitive advantage via supportive strategic 
marketing eff orts and brand value management. Therefore, profi tability and cost-
eff ectiveness aremore paramount in the maturity and revival stages than they are 
in the birth and growth stage. Consequently,mature and revival organizations 
placemore emphasis on formal control systems, such as formal cost systems, as there 
is a need to effi  ciently produce products and gain enough profi t margins on a more 
competitive market (Miller & Friesen, 1984). 
Thirdly, the increase in market competition and diversifi cation in products and 
markets encourage the mature and revival organizations to lay more emphasis on 
understanding, controlling and reducing factors that drive their costs as opposed 
to organizations that in a birth stage or growth stage (Gupta & Chin, 1991; Moores 
& Yuen, 2001; Auzair & Langfi eld-Smith, 2005; Miller & Friesen, 1984).SMAshould 
be viewed in the context of a wider aspect of organizational control measures but 
not as isolation (Chenhall, 2003). According to Albalaki (2013) and Nixon and 
Burns(2005),the need of control by the current complex environment is diff erent 
signifi cantly from those that are developed in the earlier period and developments 
are required urgently.
In the same vein, Kallunki & Silvola (2008)found that the use of strategic costing 
system is signifi cantly more common among mature and revival organizations than 
it is among organizations in a growth stage. In contrast to majority of literatures on 
organizational life cycle stages likeKimberly, Kimberly, & Miles (1980), the formality 
of MA systems was the most relaxed at maturity stage and highest at growth stage as 
found byMoores & Yuen (2001). However, as an organizations move from the growth 
stage to the maturity stage, according to the Quinn & Cameron's (1983) model of life 
cycle stages, the controls will become more formal.
Therefore, mature and revival organizations especially can be expected to use 
competitor-focused accounting techniques, as SMA should help managers to analyse 
external information in order to face the uncertainties of environment and to support 
strategic decisions (Cinquini & Tenucci, 2007).According to a survey fi nding presented 
by Foster & Gupta (1994),the greatest potential use of accounting information is 
conceived by marketing executives to be linked with pricing decisions underlines 
the importance of separate consideration applied to the mode of competitor-focused 
accounting.

Conclusion

The review carried out shows diff erences in competitor-focused accounting 
practices across life-cycle stages. For instance,SMA of birth organizations is the 
least offi  cial in the information presentation and selection. The internal accounting 
control is the only formal system the organization want for ensuring a secured asset 
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and reliable accounting information. However, with the expansion of activities 
and products, organizational managers at the growth stage will dissipate more 
of their energy to collecting and processing competitor information on their more 
diverse and competitive environment. Competitor-focused accounting practices 
of growth organizations are expected to provide more practices covering a wider 
range than birth organizations, such practices as strategic costing and strategic 
pricing are necessary for coordinating resources for activity expansion at this 
stage. In accordance with the emphasis on profi tability and eff ectiveness, mature 
organizations will rely on a slightly wider margin of competitor-focused accounting 
practices to supply information as those at the birth and growth stage. Meanwhile, 
with the more complex and heterogeneous markets, strategies are more focused on 
expansion and diversifi cation of product market scope by the organizations at the 
revival stage. The practices of competitor-focused accounting are expectedto provide 
signifi cant informationon competitor operations which allows guiding the strategies 
of the organization. As such, organization in the revival stage makes more use of 
competitor-focused accounting practices as when compared to mature organization, 
becauseorganization in the revival stage needs to produce products cost-eff ectively 
to get enough profi t margins on highly competitive markets. 
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Shkolla shqipe  dhe evolucioni i mendimit  kritik e krĳ ues
Reformat kurrikulare  dhe roli i saj  në një mësimdhënie cilësore  dhe në 

gjithë veprimtaritë mësimore

Amarda Muskaj
Mesuese e Gjuhes shqipe –Shkolla 9-vjecare “ Mark Dashi “ Fier

Zhvillimet e shumta që ndodhin ditë pas dite  kanë ndikuar edhe  edhe në ndryshimin 
dhe konceptimin e  mënyrës së të nxënit. Ndryshimet në arsim vĳ në qoft ë nga 
reformat e ndryshme që  bëhen qoft ë edhe nga faktorët  social, ekonomik, kulturor, 
shkencor.
Në Mesjetë  të mësuarit  nuk mbështetej thuajse  fare në psikologjinë e nxënësve. 
Mësimet  ishin të karakterit fetar të cilat nxënësit duhet ti  besonin në mënyrë të 
verbër dhe ti përvetësonin në mënyrë mekanike pra ky  lloj të mësuari nuk ju linte 
hapsire nxënësve të vlerësonin materialin që  po përvetësonin. Mësuesi punonte  
me cdo nxënës në mënyrë individuale, nuk kishin strukturë të përcaktuar të vitit 
shkollor nuk kishte klasa dhe orë mësimore. Metodat e të mësuarit ishin mekanike. 
Ato mbështeteshin ne riprodhimin mekanik dhe jo ne arsyetimin e asaj ca ata po 
mësonin.
Më vonë të mësuarit pësoi ndryshime thelbësore. Struktura u vu  mbi bazën 
argumentuese më shkencore  e psikologjike. Në fushën e metodave  të mësuarit 
formal e vuri theksin në mënyrë të një anshme  në stërvitjen e mendjes, duke  e 
kthyer këtë  në qëllim  në vetëvete deri në  atë  shkallë sa e shkëputi nga brendia.
Me  evoluimin e  kohës  ndryshuan edhe teoritë e të nxënit të cilat u shoqëruan  me 
modele të reja. Një  nga këto sisteme që ka gjetur  një përdorim edhe sot e kësaj  dite  në 
shumë vende  është të mësuarit  shpjegues dhe ilustrues.                                                                                                                                            

  Në kohën e sotme ky system quhet  tradicional . Termi tradicional  ka të bëjë me 
strukturën organizative,  brendinë,  format,  metodat, mjetet  të cilat jo të gjitha dhe jo 
gjithmon ruajnë  vlerën  në kuptimin e tyre të mirëfi lltë për të mësuarin e sotëm. Në 
dallim  nga të mësuarit tradicional, të mësuarit e sotëm, karakterizohet  nga kërkesa 
më të larta zhvilluese dhe formuese, kritike dhe krĳ uese.   Ajo që është parësorë  dhe 
po i mëshohet se fundmi është zhvillimi i mendimit kritik e krĳ ues te nxënësve. Nuk 
mjaft on që nxënësit  vetëm të  riprodhojnë, duke  ju  përgjigjur mekanikisht pyetjeve 
të mësuesit. Të nxënët aktiv është kthyer në qëllim të sistemit  tonë arsimor.
Po c’do të kuptojmë me të menduarit  kritik e krĳ ues?
 Mendimi kritik është  nje process kompleks  i  integrimit të ideve  dhe burimeve në mënyrë 
krĳ uese, i rikonceptualizimit dhe ristrukturimit të koncepteve  dhe informacioneve. Është  
një proces njohës, veprues dhe ndërveprues i cili ndodh njëkohësisht në  mjaft ë nivele të të 
menduarit. Mendimi kritik  përfshinë një kompleks procedurash të të  menduarit  të cilat 
fi llojnë me informacione dhe mbarojnë marrje vendimesh.Mendimi krĳ ues ka të bëjë me 
aft ësin e një individi, të një grupi për të imagjinuar e ndërtuar ,  për të vënë në jetë koncept. 
Në  procesin  e krĳ imit  një rol kryesor ka  mësuesi  dhe imagjinata e secilit nxënës. Krimtaria 
është e lidhur  ngushtë me  mendimin kritik. Por që të zhvillohet mendimi kritik duhet krĳ uar 
një klimë e favorshme  p.sh  mësuesi mund të sjellë në klasë material  të nevojshme për një 
temë, mund të paraqes  përvoja të ndryshme  rreth objektit mëimor të nxisë nxënësit për  ide 
të reja.
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Disa nga mjetet e rëndësishme që tërheqin vëmendjen e nxënësit për të qënë sa  sa më efektiv  
në orën e mësimit është  kompjutëri, CD, DVD, videoprojector etj. Nga  vëzhgimet e bëra  
dhe nga intervistimet e nxënësve  rezulton se më së shumti  këto mjetë nuk shfrytëzohen. 
Nxënësit nuk i prekin kompjuterat, përvc  orës së informatikës nëse kanë fatin e mirë që në 
shkollën e tyre të ketë kabinet  informatike. Zhvillimi i teknologjis ka bërë që nxënësit  ti duan 
akaoma më shumë këto elemente . Ajo që kam vënë rë është se nxënësit i pëlqejnë punët me 
projekte dhe punimin e tyre në Pawer Point, por ajo që vura re është se  paraqitja e tyre është 
shumë skematike. 
Mësuesja e merr punën e nxënësit  dhe i vendos një notë.  Kjo detyrë krĳ uese e X nxënësi  
nuk paraqitet para pjesës tjetër të klasës që të diskutohet  dhe që nxënësi të jap vlerësim dhe 
një lloj  mendimi rreth  këtĳ  punimi krĳ ues. Pra deri në këtë pikë për zhvillimin e mendimit  
krĳ ues jemi në rregull, problem fi llon tek të menduarit  kritik. Sepse duke mos e paraqitur 
para klasës një punim dhe duke mos e diskutuar  atëherë nuk do të kemi se si ta zhvillojme 
mendimin kritik.
Të menduarit kritik  në lëndë të ndryshme  ofron mundësi të ndryshme  p.sh në lëndën e 
leximit  me termin kritik ne do të kuptojmë analizën që një nxënës i bën  një vepre letrare  për 
të zbërthyer  atë cka  ka dashur  të shpreh autori  nëpërmjet një krĳ imi.
Nxënësit mund të japin  mendime dhe vlerësime  për personazhet,  tematikat që autori ka  
trajtuar, mund të bëjë analizen e vargjeve etj. Një shëmbull tjetër në lëndën e gjuhes  shqipe   
do të zhvillohet rubrika  të lexuar, “Stinët e vitit”, mësuesi mund të paraqes në pawer point 
foto ilustruese  të stinëve të ndryshme dhe i paraqet ato para klasës. Mësuesi përfshin klasën 
në diskutim  ku mund të analizoj  ato cka shihen në fi gurë, dallimet mes stinëve . Mund të 
pyes nxënësit se cila stinë  ju pëlqen më shumë?  Pse?  Të dallojnë elementët karakterizues të 
cdo stine. Mund tu jap nxënësve si detyrë që në bazë të fotove ilustruese   të bëjnë një krĳ im të 
shkurtër  për  stinën e tyre të preferuar.  Duke përdorur këtë mënyrë nxënësit do të jenë  më të 
predispozuar  për tu bërë pjesë aktive e orës, po njëkohësisht  ata zhvillojnë  të menuarit  kritik 
e krĳ ues. Duke  punuar   në mënyrë  të tillë  ne  do të arrimë  një  gjithëpërfshirje të nxënësve. 
Një tjetër teknikën është  pema e mendjes ku nxënësi duhet të paraqet kuptimin 
përmes vizatimeve dhe aty kemi një shprehje të theksuar të imagjinatës si të nivelit 
shkencor ashtu edhe artistik. Lëndët e veçanta ku ka imagjinatë më aktive krĳ uese 
janë edhe lëndët e shkathtësive ku nxënësit ekskluzivisht me imagjinatën e vet duhet 
të krĳ ojnë-realizojnë teknika si: kolazhin, mozaikun, vizatimin, ngjyrosjenet etj.
Karakteristikat e një nxënësi me imagjinatë krĳ uese janë: lehtësi shprehjeje, 
fl eksibiliteti, ndjeshmëria ndaj problemeve, origjinaliteti, kureshtja, durimi dhe 
përqëndrimi, aft ësia për të menduar me fi gura, aft ësia për të “luajtur” me idetë, aft ësia 
e analizës dhe sintezës,kujtesë krĳ uese. Metoda më e njohur e kultivimit, veçanërisht 
të kreativitetit në grup është metoda brainstorming, katalogu i ideve krĳ uese, zgjidhja 
e ideve të të tjerëve. Në përgjithësi kreativiteti është e mundur që të lehtësohet kur 
ekziston një ambient që nxitë ndryshimet dhe i përforcon. Imagjinata krĳ uese nuk 
prodhon elementë të rinj, por përpunon, kombinon, sintetizon ose thjeshtëzon ato që 
janë tashmë të njohura në mënyrë krĳ uese, rikrĳ uese, subjektive ose objektive. Kjo 
aft ësi e imagjinatës krĳ uese varet nga zhvillimi i çdo individualiteti të çdo nxënësi. 
Nuk është e mundur që të gjitha qeniet të “krĳ ojnë” njësoj. Secili ka të shprehurit 
individual si në aspektin fi zik, estetik, artistikisht, emocional, social etj.
Një nga  strukturat më të përdorura ne mësindhënie është struktura ERR  e cila u jep 
mësuesve  mundësi që të pregatisin nxënësit për të nxënë dhe ti udhëheqin ata drejt  procesit 
të të nxënit.
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E-evokimi – (përgatitja për të nxënë)Gjëja e parë që bëhet në fazën e evokimit është 
rikujtimi i çdo gjëje që dinë ose mendojnë që dinë nxënësit rreth një teme apo 
çështjeje të caktuar. Kjo është faza e parë, e fi llimit të strukturës në tri faza për të 
menduarit dhe të nxënit. Në fazën e parë mund të kryhen veprimtari të ndryshme 
njohëse. Së pari nxënësi është i përfshirë në rikujtimin e asaj që di rreth një teme. Në 
këtë fazë nxënësit japin çdo gjë nga vetvetja ndaj një teme që cakton mësuesi, mund 
të punojnë në grupe në tavolinat e tyre, p.sh në fl etoret e tyre paraqesin mendimet e 
tyre. Qëllimi i fazës së dytë është të objektivizoj nxënësit. Për të arritur te arsyetimi 
kuptimplotë, i qëndrueshëm dhe kritik, nxënësit duhet të përfshuhen në mënyrë 
aktive në procesin e të nxënit, nxënësit duhet të bëhen të ndërgjegjshëm për të 
menduarit duke përdorur gjuhën e tyre. Më pas ato duhet ti shprehin njohuritë dhe 
arsyetimin e tyre në të menduarit aktiv, në të shkruarit apo të folurit. Përmes fazës së 
tretë vendoset interesi dhe qëllimi për shqyrtimin e lëndës. 
R-realizimi i kuptimit – (përpunimi i përmbajtjes)    Kjo është faza në të cilin nxënësi  vjen 
në kontakt me informacionin apo idetë e reja. Kjo është gjithashtu faza e të nxënit, gjatë 
së cilës mësuesi ka ndikim më të paktë tek nxënësi, nxënësi duhet të ruajë pjesmarrjen 
aktive të pavarur. Në këtë fazë mësuesi i përgatit nxënësit për shqytrimin e atyre 
mendimeve që i kanë dhënë më parë. P.sh. gjatë leximit shtjellohen edhe nocione 
të pakuptimshme nga nxënësit dhe më në fund ato shqyrtohen. Pra kontrollon të 
kuptuarit, leximi bëhet i paqëllimshëm dhe nxënesit nuk përfshihen gjallërisht në 
procesin e leximit. Detyrë thelbësore e kësaj faze është, së pari të mbaj nxënësit të 
përfshirë, të ruajë interesin dhe ritmin e vendosur gjatë fazës së evokimit. Nxënësit 
e suksesshëm gjatë leximit kontrollojnë të kuptuarit e tyre si një informacion i ri, i 
sapondeshur prej tyre. Në këtë fazë ato janë duke vendosur lidhjen midis njohurive 
që dinë dhe njohurive të reja për të arritur të një arsyetim i ri. Bashkbisedimi duhet 
të bëhet në kontekstin e realizimit të kuptimit dhe të nxënit caktimin e qëllimeve, 
analizën kritike, analizën dhe sintezën krahasuese.
R-refl ektimi – (konkludimi i të nxënit)
Gjatë fazës së refl ektimit, nxëxësit përforcojnë të nxënit e ri dhe, në mënyrë aktive 
rindërtojnë skenën e tyre për të përshtatur koncepte të reja. Është faza ne të cilën 
nxënësit me të vërtetë marrin njohuri të reja vetë. Në këtë fazë bëjnë përsëritjen e 
asajë që është mësuar , mësuesi jep pyetje   të shkurta e më të kuptueshme. Më 
pas angazhohet nje diskutim në grup, për të zgjidhur apo përcaktuar nëse 
nevojitet informacion shtesë, nxënësit priten të shprehin me fj alët e veta idetë dhe 
informacionin që ndeshin. Duke lejuar diskutimin gjatë fazës së refl ektimit, nxënësit 
janë të ekspozuar ndaj një shumllojshmërie ndërtimesh që duhet të marrë parasysh.
Kjo struktur po përdoret gjerësisht në shkollat tona  gjithashtu gërshetuar edhe me 
metodat që kam përmendur me lartë dhe që do të vazhdoj ti trajtoj edhe në vazhdim 
të këtĳ  punimi, duket që nxisin të menduarit kritik dhe krĳ ues të nxënësve. Disa 
metoda te tjera që nxixin të menduarin kritik dhe krĳ ues jane metodat si : të mësuarit 
problemor, të mësuarit e programuar, metoda e diskutimit.

A. Të mësuarit problemor

Thelbi i tĳ  qëndron në transmetimin  dhe në përvetësimin  e njohurive të reja  nëpërmjet 
krĳ imit  krĳ imit të situatave  problemore  dhe zgjidhjes së problemeve  e kontraditave  që 
përmban  detyra njohëse  mësimore teorike ose praktike.5
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Kurse  Gyorgy Polya  e përkufi zon “zgjidhjen problemore” për një situatë ose 
problem të pa ndeshur më parë dhe sipas tĳ  mësuesi duhet  tu shpjegoj  këtë metodë  
nxënësve  duke ndjekur disa hapa:
• Indetifi kimi  i problemit aktual
• Të menduarit rreth specifi kave të  problemit. Indetifi kimi i njohurive që kërkohen.

Mbledhja e  informacionit
•  Skicimi i zgjidhjes ose i zgjidhjeve alternative
• Zhgjidhja e problemit,  e propozuar si më e arsyeshmja
•  Verifi kimi i zgjidhjes dhe  i korrektësis së arsyetimit. Shtrirja e arsyetimit në 

problem të ngjashme.
Kjo metodë vë në lëvizje nxënësin, i  cili mobilizohet  duke zgjidhur një situate 
problemore  dhe duke e parë me syrin kritikë
Me këtë metodë mësuesi mund ta ndaj klasën në grupe duke ju dhenë secilit grupë 
zgjidhjen e një situate të caktuar problemore. Pas zgjidhjes që i  kan dhënë X situate 
ata dëgjojnë njëri tjetrin për zgjidhjen që i  kanë dhënë dhe japin e dhe alternativat e 
tyre të mundshme.  Në situatat problemore nuk është e thjeshtë që të gjesh menjëherë 
zgjidhjen e tĳ  dhe kjo bëhet pqr arsyen e vetme që nxënësi ta shikoj me syrin kritik 
një një situat dhe jo përciptaz. Është më rëndësi të theksohet  se nëpërmjet metodës 
problemore  i kushtohet më shume rëndësi  të menduarit aktiv, të gjallë, logjik, të pa 
varur e krĳ ues dhe nuk do të thotë  se lihet mënjan ose zvogëlohet  roli i kujtesës. Por  
nëqoft ëse të mësuarit mbështetet  kryesisht tek kujtesa, kur njohuritë transformohen 
në mënyrë të  gatshme, atëherë vetë kujtesa  do të jetë pak efektive  kurse gjatë të 
mësuarit nëpërmjet metodës problemore  qëllimi i tĳ  është  aktivizimi i veprimtarisë 
mendore, i nje mendimi produktiv i cili ka ardhur nga nje arsyetim logjik e kritik nga 
ana e nxënësit nën mbikqyrjen e mësimdhënësit.

B. Të mësuarit e programuar

Të mësuarin e programuar unë  do ta klasifi koja tek ajo metodë e cila zhvillon të 
menduarin krĳ ues të nxënësit. Unë bëj pjes tek ata tipe nxënësish që mësoj në mënyrë 
të programuar duke  ndarë materialet  mësimor  në pjesë të vecanta  dhe të lehta për 
tu përvetësuar. E zhvesh informacionin e marr nga materialet e tepërta dhe të dorës 
së dytë për nga rëndësia dhe një vëmendje të vecantë i kushtoj  strukturës logjike të 
informacionit. Pra të mësuarit e programuar në një farë  mënyre është një mendim 
krĳ ues ose rikrĳ uej  nga ana e nxënësit, them rikrĳ ues sepse nuk  ndryshojme koceptin 
e materialit por formen e tĳ  duke e bërë më të qartë  përthithjen e këtĳ  informacioni, 
ose duke e shqipëruar pa i ndryshuar përmbajtjen.                                    
Shumë psikologë janë të mendimit  se të mësuarit e programuar siguron  kryesisht 
zhvillimin intelektuale të nxënësve. Ai e intesifi kon  procesin e të mësuari, e bënë 
atë më të drejtuar  e më  të kontrolluar, rrit shkallën e aktivizimit mendor të cdo 
nxëxësi zhvillon të menduarit  oktiv, të pa varur  e krĳ ues të tyre,  nxit e zhvillon 
interest njohës, krĳ on mundësi të gjera për organizimin e punës së pa varur. Në të  
gërshetohet  në mënyrë më organike dhënia e njohurive me përvetësimin, zbatimin,  
kontrollin dhe përforcimin e tyre.
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C. Metoda e diskutimit

Metoda e diskutimit  është një metodë e cila ndikon ne zhvillimin e të menduarit 
kritik te  nxënësve. Diskutimin mund ta barazojmë me një bisedë, por me një bisedë 
të qëllimshme e cila përdoret nga ana e mesuesit për të nxitur nxënësit drtejt jë teme 
të caktuar. Metoda e diskutimit i mëson nxënësit se si  të mendojnë në mënyrë kritike 
duke dale pro ose kundër rreth temës që po diskutojnë. Gjithashtu kjo metodë  u jep 
mundësi nxënësve që  ti përpunojnë mendimet e tyre duke e argumentuar tezën që 
po mbrojnë gjat një diskutimi. Diskutimi është nga ato metoda që  të jep mundësi  
për të praktikuar të menduarin krĳ ues. Nxënësve  gjatë metodës se diskutimit u  
krĳ ohet mundësia që  ta menazhojnë informacionin e marrë nga shokët  e tyre. Kjo 
metodë mësuesin e  vë në rolin e drejtuesit të diskutimit e lejon atë  të stimulojë 
tek nxënësit  të menduarin  kritik. Gjatë  metodës se diskutimit nxënësit shfaqin  
mendimet e tyre personale për një cështje të caktuar dhe zhvillojnë mendimin e 
tyre kritik  duke sjellë argument pro dhe kundër  për X cështje.  Vlerë e diskutimit 
është se  ai e hap procesin drejt shumë ideve.   Gjatë  diskutimit për mendimin tim 
është e rëndësishme të krĳ ohet një klim mirëkupruese midis nxënësve ku secili te jap 
lirshëm mëndimin e tĳ . Në rastin kur një nxënës jep një mendim gjatë një diskutimi 
dhe pjesa tjetër e injoron mendimin e tĳ  atëherë do të kemi një frenim të këtĳ  nxënësi 
për të dhenë mendimin e tĳ   rreth një cështje. E rëndësishme gjatë diskutimit është 
të dëgjohet me vëmendje mendimi i gjithë secilit dhe më pas nxënësit e tjerë  të japin 
gjykimet e nevojshme.
Gjatë metodës së diskutimit nxënësit kanë disa përfi time:
1. Rrit thellësin e të kuptuarit të përmbajtjes
2.  Rrit motivimin dhe nxit pjesmarrje më të madhe në mësim
3. Zhvillon qëndrimet positive ndaj përdorimit të materialeve të fundit, të paraqitura 

në mësim
4. Zhvillon aft ësit për të zgjidhur problem, të cilat janë të vecanta për përmbajtjen 

e mësimit
5. Ofron praktikë në zbatimin e kopetencave dhe  informacionit
6. Zhvillon aft ësin e të menduarit kritik e krĳ ues 

• Kurrikula është një nga elementët  më të rëndësishëm  të arsimimit të brezave 
nxënësve, është mjeti kryesor  nëpërmjet të cilit  sigurohet arsimi cilësor. Përmes 
kurrikulës nxënësi ballafaqohet  me sfi dat që do ti dalin në jetë. Kurrikula ka të 
bëj me faktin  se  cfarë duhet  të jenë nxënësit në gjendje të  bëjnë, cfarë vlerash 
duhet të edukojnë tek brezi i ri. Me ndryshimet  e vazhdueshme  që pondodhin  
në   shoqërin tonë shfaqet nevoja  të reja , marrdhënie të reja  në tregun e punës, 
risi teknologjike. Këtyre ndryshimeve  që ndoshin  duhet ti përgjigjet  me ritme 
të shpejta  edhe arsimi, që të kemi një brez që ti përgjigjet tregut të punës. Aft ësi 
e nxënësve duhet  tu drejtohen të nxënët e pa varur,  të menduarit kritik,  të 
zgjidhjes së situatave problemotre. Duhen tu drejtohen situatave  perspektivave 
të të nxënit gjatë gjithë jetës mbështetur tek teoria “Laiv Lon Learning” e cila do 
ta ndihmoj  individin  për një pjesmarrje  sa me cilësore  e më aktive në  shoqëri. 
Pra me kushtet e zhvillimi shoqëror lind edhe nevoja  për  reformim të kurrikulës.

Reforma kurrikulare në Shqipëri, ndër të tjera, synon: 
• në rritjen e cilësisë së arsimit në të gjithë përbërësit e tĳ  sasiorë dhe cilësorë;  
• në hapjen e arsimit shqiptar ndaj zhvillimeve të sotme botërore, duke ruajtur dhe 
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pasuruar në kurrikul pasqyrimin e traditave dhe ndryshimet demokratike në 
shoqërinë shqiptare;

• në riformulimin e synimeve dhe të objektivave të arsimit shqiptar, duke përshtatur 
kurrikulën me objektivat arsimorë, me kontekstin shoqëror dhe kulturor kombëtar

• në përshtatjen e proceseve kurrikulare me çdo nivel dhe fazë: hartimi, zhvillimi, 
zbatimi, rishikimi, përmirësimi, zbatimi dhe vlerësimi; 

• në pasurimin e mësimdhënies me modele të reja të të nxënit dhe në përdorimin e 
strategjive ndërvepruese në procesin e mësimdhënies

• në përfshirjen e të nxënit gjatë gjithë jetës, duke zbatuar qasjen e mësimdhënies 
me nxënësin në qendër;

• në rritjen e mundësisë për lidhjet ndërlëndore dhe integrimin lëndor;
• në pasqyrimin në kurrikul të ndërvarësisë të çështjeve globale, që lidhen me 

shoqërinë e sotme botërore;
• në decentralizimin e kurrikulit në nivele të ndryshme të vendimmarrjes dhe të 

zbatimit;
• në përfshirjen në proceset e vendimmarrjeve kurrikulare të të gjithë aktorëve dhe 

të interesuarve.
Ndryshimet e vazhdueshme që kanë ndodhur në vendin tonë  kanë ndikuar në 
domosdoshmërin e  ndryshimit të kurrikulës shkollore me synimin  e përballjes së 
sfi dave të reja dhe zgjidhjes së problemeve. Ndryshimet në fushën ekonomike dhe 
dukuria gjithnjë e më e shpeshtë e ndryshimit të profesioneve shtron përpara shkollës 
detyrën e zhvillimit të aft ësive dhe të shprehive të shumanshme dhe të frytshme për 
të studiuar, si dhe të qëndrimeve pozitive për të nxënit gjatë gjithë  jetës. Hartimi i 
një kurrikule funksionale është një proces dinamik. Kurrikula duhet të rishikohet në 
mënyrë të vazhdueshme në bazë të vlerësimit të arritjeve dhe të ndryshimeve në 
shoqëri. Objektivat përbëjnë skeletin për zhvillimin e kurrikulës në nivel lokal. Qëllimi 
i tyre është të udhëzojnë, si të tillë ata duhet të jenë të përgjithshëm dhe të ndihmojnë 
shkollën dhe mësuesit t’i përcaktojnë vetë objektivat dhe mjetet për realizimin e tyre. 
Puna e shkollës që bazohet te kurrikula, përbën instrumentin kryesor për zhvillimin 
e arsimit në nivel lokal. Mësuesi duhet të rrisë vazhdimisht rolin e tĳ  në këtë fushë. 
Komuniteti i shkollës duhet të luajë rol më të madh në përdorimin e anëve pozitive 
dhe të pikave të forta të tĳ . Prandaj përfshirja e mësuesit dhe e komunitetit në hartimin 
e kurrikulës është kusht i rëndësishëm për ndryshimet dhe zhvillimet e vërteta në 
fushën e arsimit.  Në momentin kur diskutohet për reforëm kurrikulare  sigurisht që 
qëllimi kryesor është  rikonceptimi i kurrikulës  për një mësimdhënie cilësore. Për të 
realizuar cilësinë është e domosdoshme të qartësohen vlerat dhe misioni i shkollës 
në mënyrë që edhe roli i mësuesit dhe i nxënësit të shihen në një këndvërshtrim 
tjetër nga ai deri në momentin e reformave. Shkolllat  duhet të zhvillojnë format e 
ndryshme të veprimtarive në të cilat të përfshihet i gjithë komuniteti i shkollës. Në 
këtë kontekst merr rëndësi të veçantë zhvillimi i të menduarit kritik dhe i aft ësisë së 
nxënësit për të nxënë në mënyrë të pavarur dhe gjatë gjithë jetës. Në këtë mënyrë 
shkolla zhvillohet si një qendër të mësuari shumaplanshe, shumëpërmasore që 
prodhon shërbime arsimore fl eksibël dhe cilësore në bashkëveprim me partnerë të 
tjerë shoqërorë.
Po cila është struktura e arsimit në Shqipër
Arsimi parashkollor (public dhe privat)  është i organizuar si më poshte.
Kopshtet funksionojnë në  tri grupe:
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1. Grupi i parë 3 – 4 vjec
2. Grupi i dytë 4 – 5 vjec
3. Grupi i tretë 5 – 6 vjec
Klasat para pregatitore funksionojnë në  arsimin  bazë  dhe frekuentohen nga fëmĳ ë të moshësm  
5 vjecare që nuk kanë  ndjekur  arsimin para shkollor. Kurrikula e arsimit parashkollor  
eshte e hartuar  për fëmĳ  të moshës  3-6 vjec. Ajo nuk është e mbështetur në ndonjë  korniz 
kurrikulare të hartuar posacërishtë për të . Programi i tyre  nga 6 fusha  të nxëni: zhvillimi 
gjuhësor, zhvillimi matematikor, zhvillimi shkencor, zhvillimi social dhe personal, 
edukimi artistik dhe edukimi fi zik dhe shëndetësor                                                                                                                   
Arsimi bazë i detyruar fi llon në moshën  6 vjecare dhe zgjat deri ne moshen  9 vjecare. 
Nxënësit që ndjekin  arsimin bazë deri në moshen 16 vjecare.
Kurrikula e arsimit bazë i referohet teorisë bihejvioriste të njohjes. Ajo është 
konceptuar dhe shtjellohet sipas orientimeve të pedagogjisë me objektiva. Kurrikula 
është e strukturuar në kurrikulën bërthamë dhe atë me zgjedhje (kurrikula në bazë 
shkolle) dhe është e organizuar sipas lëndëve.
Arsimi i mesëm  perbëhet nga  tri vite shkollimi.
 Kurrikula e arsimit të mesëm është e organizuar në kurrikul bërthamë dhe në 
kurrikul me zgjedhje. Kurrikula bërthamë është e detyruar dhe e njëjtë për të gjithë 
nxënësit.3

Vlerësime e brendshme dhe të jashtme tregojne se politikat kurrikulare për 
zhvillimin dhe qasjen  me bazë  kopetence, kurrikula aktuale bazohet në qasjen me 
bazë objektiva.Shembull konkret punohet me klasat pilot ku te mësuarit me bazë 
kopetenca zhvillohet me të njejtën tekst shkollor i cili përdorej për të nxënit me 
objektiva.
Në këtë pikë nuk jam apsolutisht dakortë. Nëse  institucioni i arsimit  synon të bëj 
reforma në procesin e mësimdhënies atëherë  dhe për këtë arsye janë ngritur edhe 
klasat e pilotimit për të parë rezultatet atëherë si mund të pretendojme  për të pasur 
rezultate konkrete  kur pavarsishtë të tjerave puna me këto klasa  zhvillohet me të 
njejtën bazë material (këtu e kam fj alen per tekstet që punonin këto klasa pilot). Për 
mendimin tim  reforma  duhet të fi lloj kur është krĳ uar  kurrikua, baza material  
dhe pastaj të hidhet në zbatim dhe jo si ndosh ne arsimin tonë. Bëhet pa mjetet e 
nevojshme  që konsiston kjo reforëm.

Cilat janë kopetëncat kyce që një nxënës  duhet ti arrĳ  gjatë një ore mësimore 
sipas skemës së reformimit:
1. Kopetencë e të menduarit
2. Kopetencë e të nxënit
3. Kopetenca personale
4. Kopetenca qytetare
5. Kopetenca dixhitale

Reforma e kurrikulës kërkon  kalimin  nga kurrikula me në qëndër mësuesin në 
kurrikulën me në qëndër nxënësin, nga  kurrikula e bazuar në dĳ e, në kurrikulën e 
bazuar në aft ësi dhe kompetenca; nga kurrikula e bazuar në orientime akademike në 
kurrikulën e bazuar ne nevojat reale të nxënësve, nga kurrikula që mbështetej në të 
mësuarin mekanik në kurrikulën që nxit të mësuarin logjik.
Ndër  reformat që janë bërë në arsimin shqipëtar është edhe futja e tekstit alternative ose 
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sic njihet ndryshe alterteksti. Reforma e Altertekstit ka pasur si synim kryesor rritjen 
e cilësisë së teksteve mësimore. Kjo reforëm ka anët e mira të saj sepse një mësues duke 
njohur nivelin e klasës se tĳ  është në gjendje që të përzgjedh edhe tekstin që do ti përshtatet  
nivelit të klasës . 
 

Cilat janë disa nga kriteret për të bërë përzgjedhjen e  tekstit shkollor?

1. A përputhet teksti me përmbajtjen dhe objektivat e kursit? 
2. A është ai i pajisur me njohuri bashkëkohore dhe i shkruar me kujdes?
 3. Është në përshtatje me nevojat e nxënësve, interesat dhe aft ësitë e tyre? 
4. A i përshtatet ai të dy gjinive dhe pakicave kombëtare? 
5. A parashikon përvoja metodike të përparuara që janë në linjë me mësuesit dhe 
shkollat? 
6. A përforcon tipin e të mësuarit (si të menduarin kritik dhe problem zgjidhjen) të 
parashikuar nga mësuesit dhe shkollat?
 7. A u jep nxënësve një kuptim të realizimit të plotë sepse është akoma sfi dues?
Ky  pyetësor  e ndihmon mësuesin që të bëjë vlërësimin e një tëksti  i cili  do të 
përmbush më së miri synimet dhe objektivat e arsimimit të nxënësve. Secili mësues 
për lëndën e vetë duke analizuarr pyetjet e shtruara më lartë  do ta ketë më të lëhtë 
për të  përzgjedhur tekstin  “perfekt”  për nxënësit e tĳ . Por ajo që doja të shtoja 
tjetër lidhur me këtë cështje pra me vlerësimin e tekstit për mendimin tim mësuesi 
mund edhe të shtoj  pyetje të tjera që  i duken të arsyeshme për tu marrë në vlersim 
si përshembull  sa hapsirë i lë teksti një mësuesi për të shfrytësuar  baza material të 
ndryshmë nga ato që janë parashikuar në program etj.
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Koment mbi veprën “Lavdërm i Çmendurisë”

Dorian Sevo

Abstrakt

Vepra e Erazmit Lavdërm i Çmendurisë është një vepër e cila ironizon që të gjithë 
njerëzit pa lënë pa përmendur asnjë. Duke fi lluar nga njerëzit e thjeshtë e deri tek 
fi lozofët e prift ërinjtë dhe mbretërit e të gjitha kohërave, duke i parë ata si të marrë. 
Pasi duke qenë të nënshtruar ndaj marrëzisë  së tyre shihen se bëhen mjaft ë qesharakë. 
Çmenduria është kripa e jetës së tyre, pa të njerzit e të gjitha kategorive dhe shtresave 
nuk do të mund të bënin një jetë të qetë sepse është pikërisht çmenduria ajo e cila ua 
bën më të lehtë jetën, duke i çuar në zbavitje e dolli të shumë shumë llojshe. 
Tek po shkruaj këto rreshta me kujtohet Paskali tek thoshte: Do të kishte qenë 
marrëzi akoma edhe më e madhe nëse njerëzit nuk do të kishin qenë të marrë. Pra 
njeriu për të ishte domosdoshmërisht i marrë. Erzami i Roterdamit e shikon në një 
mënyrë mjaft ë delikate çmendurinë duke e konsideruar atë si muzën e cila e bën 
jetën njerëzore më të zbavitshme dhe më të bukur. 
Erazmi merr përsipër ta shkruaj këtë vepër Lavderim i Çmendurisë dhe në hyrje 
të saj ai shprehet se: “M’u duk me vend të zbavitesha duke i thurur një lavdërim 
çmedurisë”1. 
Erazmi tregon raste nga më ndryshmet sesi jeton çmenduria mes njerëzve. Njëri prej 
tyre është ky sa më poshtë vĳ on: “Ashtu si nuk ka gjë më të neveritshme sesa t’i 
trajtosh punët serioze me shaka, po ashtu nuk ka gjë më të këndshme sesa t’i trajtosh 
punët boshe me seriozitet e duke u dhënë rëndësi.”2 
Pra e tillë është natyra njerëzore, i trajton punët boshe me seriozitet dhe punët serioze 
me shaka. Kjo pra është çmenduria e njeriurt, më saktë e natyrës së tĳ . Çmenduria 
shprehet Erzami është ajo e cila nuk kursen asnjëlloj kategorie njerëzish ajo merret 
me të gjithë pa përjashtim dhe kjo sipas tĳ  tregon se ajo është e paanshme dhe 
rrjedhimisht e drejtë, sepse nuk mban asnjë me hatër. Erazmi shkruan se: “Ai që 
nuk kursen asnjë kategori njerëzore, tregon qartë se nuk kapet me njerëzit, por me 
veset”3. 
Erazmi kërkon të nxjerrë në pah veset e njerëzve, si ata sillen, dhe sesi duken të 
çmendur në jetën e tyre të përditshme. Çmenduria shihet prej tĳ  si një mike simpatike 
e cila e shoqëron njeriun gjatë gjithë jetës së tĳ . Pa të, ai nuk do të mundte dot të bënte 
një jetë të qetë. Është pikërisht ajo e cila ua bën njerëzve jetën e tyre më të zbavitshme.
Midis problemeve e halleve të pafundme që ka jeta njerëzore e cila na kujton sa herë 
Sizifi n me mundimet e veta. Në veprën e Erazmit ne e shohim çmendurinë të fl asë 
edhe vetë. 
Ajo shprehet: “Kush mundet të më pikturojë mua më mirë ashtu siç jam, sesa unë 
që e njoh veten time?”4 Pra ajo mendon se askush nuk mundet ta pikturojë atë më 
mirë sesa vetja e saj, pasi ajo e njejh më mirë veten sesa mund ta njohin atë të tjerët, 
ndaj ajo mendon se askush më mirë se nuk do të mudte ta shprehte atë më mirë se 
1  Roterdam. E. Lavdërim i Çmendurisë. Infobotues. Tiranë 2004. f. 35. 
2  Po aty f 37.
3  Po aty f 38.
4  Po aty f 40.



129 

ajo vetë. 
Sipas Erazmit çmenduria ka një të veçantë e cila e dallon atë nga çdo gjë tjetër në 
tokë, ajo nuk njeh asnjë kufi , ajo është e pakufi shme në marrëzinë e saj. Ajo është 
e pandalueshme, ajo është e admirueshme, ajo është natyra e vërtetë e njeriut i cili 
nuk  do të mundte ti’a dilte jetës pa të. Çmenduria kërkon të tregoj se është shumë 
e sinëqertë me veten e saj dhe me të tjerët, sepse ajo thotë vetëm të vertetën. Ajo fl et 
dhe thotë: “Tek unë nuk ka vend për shtirje dhe me shprehjen time nuk mbuloj diçka 
të ndryshme, që e fsheh në zemër. Jam kurdoherë e njëjtë me vetveten, saqë askush 
nuk mund të më fshehë, as ata që hiqen si të ditur e duan t’ua mbushin mendjen 
të tjerëve se janë të atillë. Në të vërtetë, ngjajnë më shumë si majmunë të veshur 
me rroba të purpurta dhe si gomerë të mbuluar me lëkurë luani. Nuk pushojnë së 
shtiruri: por, nga ndonjë cep, u dalin përfushë ata veshët e bukur të Midës.”5 Pra 
shohim sesa ironizim fi n bën çmenduria për ata që krekosen se janë të ditur. Ajo e 
ngre eshumë lart veten e vet dhe me të drejtë, duke pretenduar se vendi i lindjes së 
saj është një vend përrallor. Ajo tregon: “Pastaj, po të dëshironi të dini vendin ku kam 
lindur, meqë sot, si dëshmi fi snikërie, i jepet shumë rëndësi vendit ku kemi nxjerrë 
të qarat e para foshnjërake, po ju rrëfej se nuk kam lindur as në ishullin lundrues të 
Delosit, as nga valët e detit, as në shpellinat e thella, por pikërisht në Ishujt Fatlumë, 
ku çdo gjë mbin vetiu, pa qenë nevoja të lërosh e të mbjellësh tokën, ku nuk dihet 
ç’është mundi, pleqëria e vdekja.”6 Pra shohim se në çvend të mrekullueshëm ka 
lindur çmenduria e cila është pjesë e natyrës së çdo njeriu. Për Erazmin ajo është 
kripa dhe lezeti i jetës së njeriut. Në vendlindjen e saj ka gjëra të mrekullueshme. 
“Aty, në ara, nuk shihen gjëkundi badra, mëllaga, qepë të egra, lupina o bathra e 
barëra të tjera të këqĳ a të kësaj natyre, por kudo të kënaqet syri duke parë e nuhatja 
duke thithur aromat e moliumit, e panacesë, e nepentit, e manxuranës, e ambrozisë, 
e lotusit, e trëndafi lit, e manushaqes, e zymbylit, e kopshtĳ eve të Adonisit. Unë, që 
kam lindur në mes të këtyre mrekullive, nuk e kam nisur jetën me të qara, por sapo 
dola në dritë, i dhashë nënës një buzëqeshje përkëdhelie.”7 
Çmenduria krenohet me preardhjen e saj, dhe këtë e bën me të drejtë, sepse ajo i 
dalldisë dhe i çliron njerëzit nga problemet e përditshme të jetës së tyre. Çmenduria 
mendon se është një ilaç për vdekatarët e gjorë. Ajo mendon se është një perëndeshë; 
perëndeshë e largimit të halleve njerëzore, të mërzitjeve të kota dhe shumë herë edhe 
pa shkak, është pikërisht çmenduria ajo që me ti vizituar njerëzit i qetëson. Dhe ajo 
e shpjegon edhe arsyen sesi e ka këtë pushtet për ta bërë një gjë të tillë. Ajo shprehet:  
“Sepse unë kam pirë qumësht nga sisat e dy nimfave shumë të dashura, nga Dehja, bĳ a 
e Bakut dhe Padituria, bĳ a e Panit.”8 Pra ajo është një lozonjare e pĳ es dhe e padĳ es, 
duke u dhënë pas pĳ es dhe paditurisë, ajo nuk e vret mendjen aspak për problemet 
e jetës, shumë herë ato edhe të pa qëna, por njeriu duke qënë një vramendës e kalon 
pothujase gjithë jetën e tĳ  duke u shqetësuar për punë të kota. Prandaj atĳ  i duhet 
çmenduria shprehet Erazmi; dhe njerëzit janë të marrë për të. Po të mos ishin, jeta e 
tyre do të ishte e papërballueshme. Në këtë rast Erazmi përmend Sofokliun i cili e 
mbështet idenë se jeta më e mirë është ajo që në kalojmë pa u menduar. 
“Na mjaft on si dëshmi për këtë ai Sofokliu i famshëm, që nuk ka mbetur kush pa e 
lavdëruar. Ky na ka lënë një Lavdërim të shkëlqyer e të famshëm: “Jeta më e ëmbël 
5  Po aty f 42-43.
6  Po aty f 44-45.
7  Po aty f 45.
8  Po aty f 45.
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është ajo që kalohet pa u menduar”. 9 Pra nëse ne mendojmë më pak, bëjnë një jetë 
më të lumtur, duke qenë se e vrasim më pak mendjen tonë, për gjëra që shumë herë 
edhe nuk i’a vlen fare për tu shshqetësuar. Duke jetuar pa u menduar ne e çlirojmë 
veten mga ankthet e kota të jetës njerëzore. Erazmi duke folur përmes personazhit 
të tĳ  kryesor Çmendurisë, na thotë se jeta e tregon mjaft ë qartë se sa e mundimshme 
është jeta e mendimtarëve në krahasim me të atyre që nuk e vrasin shumë mendjen 
për të diskutuar rreth fi lozofi ve e shkencave nga më të ndryshmet. Ai na thotë: “A 
nuk i shikoni këta njerëz të ngrysur, të dhënë pas studimeve fi lozofi ke a punëve 
serioze e që duan përkushtim të madh, sesi plaken para kohe pa e njohur rininë? Kjo 
u ndodh, sepse mendimet dhe veprimtaria e ethshshme pa pushim, ua kanë brejtur 
pak nga pak shpirtin dhe ua kanë shterur lëngun e jetës. Përkundrazi, hokatarët e mi 
janë buçkanë, u shkëlqen lekura embajtur mirë: tamam derrkuca të Akarnanisë, siç 
është bërë zakon të quhen këta tipa.”10 Pra sipas Erazmit këta tipa që janë si derrkuca 
të Akarnanisë janë shumëherë më të lumtur sesa fi lozofët e shkretë të cilët e vrasin 
mendjen gjithë ditën për probleme ekzistenciale dhe shkencore nga më të ndryshmet, 
duke diskutuar gjatë gjithë kohës për botën dhe jo vetëm, por edhe për parajsën, për 
ligjësitë e yjeve por edhe sesi arrĳ në të orientohen zogjtë në hapësirë që për Erazmin 
të gjitha këto veçse ua lodhin kokën dhe ua bëjnë jetën shumë më të koklavitur se sa 
ajo e atyre derrave të kënaqur të cilët as nuk duan t’ia dinë nëse nesër do të ndodhte 
madje edhe Apokalipsi. Në vazhdim Erazmi na thotë: “Më sëpari, a nuk shikoni 
sesa bukur ka parashikuar çdo gjë Natyra, kjo nënë dhe sajuese e farës njerëzore, 
kur ka bërë çmos që të mos i mungojë njeriut as piperi shĳ edhënës i çmendurisë?”11 
Gjithashtu Erazmi përmes Çmendurisë na thotë se sa e bukur bëhet jeta në praninë 
e grave të cilat janë kaq të bukura dhe mendjelehta, gjë e cila bën që burrave t’u 
pëlqejnë aq shumë dhe të jenë kaq të dëshirueshme për ta, për ti pasur afër, duke i 
qetësuar me bukurinë dhe mendjelehtësinë e tyre.
“Pastaj po ua lë të tjerëve të gjykojnë a mund të ketë drekë për të qenë pa praninë e 
grave.”12

Të gjithë do të binin dakort se drekë të mirë pa praninë e grave nuk mund të ketë, 
sepse ato u japin lezet tavolinave me të qeshurën dhe me praninë e tyre. Duke qenë 
lozonjare ato ua heqin shqetësimin burrave të cilët i shohim të vrenjtur. Pra gratë 
bëhen si një diell i cili përpiqet të shkëlqejë sa më shpjetë, kur koha është e vrenjtur. 
Duke dashur ta mbështesë idenë e tĳ  lidhur me problemet e shumta të jetës njerëzore 
dhe duke dashur të tregojë se nuk ka jetë më të gjorë se ajo e njerëzve, Erzami 
përmend fi lozofi n e famshëm grek Pitagorën. 
“Për këtë arsye, nuk di si ta lavdëroj Pitagorën e shndërruar në gjel. Ky fi lozof, për 
hir të metempsikozës, kishte provuar të gjitha gjendjet: kishte qenë fi lozof, burrë, 
grua, qytetar i thjeshtë, peshk, kalë, bretkosë e deri sfungjer. Pas tërë kësaj përvoje 
tha se nuk kishte në botë frymor më fatkeq se njeriu, pasi, ndërsa të gjitha qeniet e 
tjera kënaqen me ato që u ka dhënë natyra, vetëm njeriu përpiqet t’i kapërcejë caqet 
e gjendjes së vet.”13

Prandaj ndër të gjithë njerëzit nuk ka më të lumtur sesa te çmendurit ose derrkucat 
e Akarnanisë siç thoshte Erzami.
9  Po aty f 48.
10  Po aty f 51.
11  Po aty f 55.
12  Po aty f 58.
13  Po aty f 79.
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“E para e punës, ata nuk kanë frikë nga vdekja; për Zeusin! Nuk i thonë shaka! Nuk 
i vret fare ndërgjegja. Nuk tremben nga ato që thuhen për mundimet e ferrit. Nuk 
frikësohen nga hĳ e e fantazma, nuk torturohen nga frika për të këqĳ a që mund t’u 
ndodhin, nuk i shqetëson shpresa për të mira që mund t’u vĳ në. Shkurt fj ala, nuk 
sfi liten nga mĳ ëra e mĳ ëra trazime, me të cilat është e mbushur kjo jetë.”14

Pra falë çmendurisë sipas Erazmit njeriu bën një jetë më të qetë dhe rrjedhimisht më 
të lumtur. Çmenduria për të është ilaçi i çlodhjes njerëzore, është muza e tretjes së 
mendimeve të kota dhe shqetësuese. Është nektar i harresës dhe jetës së hareshme. 
Është ajo çka njerëzit e dëshirojnë kaq shumë, dhe që perënditë au kanë dhuruar. 
Shumë kush do mendonte se jeta më e mirë është ajo e sundimtarëve apo e mbretërve, 
pasi ata janë të pasur dhe se nuk u mungon gjë prej gjëje. Por a është e vërtetë kjo? 
Erazmi na tregon se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, dhe na e jep edhe arsyen se pse 
një gjë e tillë nuk është e vërtetë.
“Nuk më rrihet pa thënë se sundimtarët, sado të lumtur që janë për kushtet në të cilat 
rrojnë, prapëseprapë më duket se nuk janë aspak të lumtur, sepse nuk kanë njeri nga 
i cili të mund të dëgjojnë të vërtetën dhe janë të detyruar të kenë rreth e rrotull ca 
lajkatarë në vend të miqëve.”15

Pra siç e pamë, çmenduria ua bën jetën njerëzve më të lehtë pasi i largon ata ka 
mllefet dhe shqetësimet e ndryshme të jetës. Kjo është edhe arsyeja sepse Erazmi 
shkroi një vepër të tillë kaq impresionuse dhe kaq të prekshme në jetën e përditshme, 
Lavdërmin e Çmendurisë.
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Trekëndëshi mësues-prind-nxënës, çelësi i suksesit në shkollë

Valbona Naço
Mesuese, shkolla “Hekuran Maneku” Patos

Natasha Mino
Drejtore,  gjimnazi “Perikli Ikonomi” Fier

Abstrakt

Ne prag te fi llimit te vitit te ri shkollor te gjithe prinderit fi llojne te mendojne nese 
femĳ et e tyre do te ecin mire me mesime,do te jene bashkepunues me te tjeret ne klase 
,a do ti kuptojne mesuesit sjelljet e tyre, a do te ndjehen mire.Ndersa pyetjet me te 
zakonshme per mesuesin jane nese nxenesit do te jene te vemendshem,do te tregojne 
interes per mesimin,a do ti arrĳ ne objektivat dhe standardet e kerkuara.Strategjia me 
e rendesishme per suksesin ne klase  jane lidhjet personale dhe komunikimi.Per te 
arritur nje edukim te mire, femĳ et duhet te ndihen te sigurt, te rendesishem dhe te 
mirekuptohen,kurse mesuesit duan te ndihen te respektuar dhe te vleresuar.
Suksesi varet kryesisht   nga personaliteti i femĳ es,afrimiteti qe krĳ on me mesuesin 
dhe se si kjo nderthurje krĳ ohet.Sidoqoft e ,ne shumicen e situatave ,eshte shume me 
e vlefshme per femĳ en  qe prindi te marre  pjese e  te luaje nje  rol aktiv ne edukimin 
e femĳ es. Trekendeshi prind-mesues-femĳ e eshte qendra e suksesit.
Ne kete kumtesë do te evidentohet rendesia e bashkepunimit mesues-prind –femĳ e 
ne arritjen e suksesit ne shkolle.

Koncepti mesues-prind-femĳ e ne shkolle

Si te rritur ne e dime rendesine e vendit te punes .Shkolla eshte vendi i punes se femĳ es 
dhe eshte shume vitale qe mjedisi arsimor te jete pozitiv.Per nje femĳ e,prinderit 
jane forca dominante ne shtepi dhe mesuesit jane forca dominante ne shkolle.
Prandaj,trekendeshi mesues-prind-femĳ e eshte I rendesishem ne jeten e femĳ es.
Prinderit dhe mesuesit rralle kane nje marredhenie shume te afert dhe sinjifi kante me 
njeri tjetrin.Ata nuk zhvillojne takime te shpeshta  ,por dhe kur takohen koha eshte 
e limituar.Per shkak te kesaj situate,kuptohet pse prinderit kane qene tradicionalisht 
joefi kas  persa I perket ndikimit  te mesuesit dhe  pse mesuesit nuk kane qene te aft e 
te modifi kojne sjelljen e prinderve.Nje femĳ e eshte i prirur te behet konfuz dhe I 
shqetesuar nese ka nje nderprerje  ne keto dy pjese te medha te botes se tĳ .Nje prind 
duhet ta pranoje ekzistencen e ketĳ  trekendeshi dhe ta beje qe te funksionoje sa me 
mire ne interesin e femĳ es se tĳ .
Nje mesues i aft e e menaxhon mire klasen e tĳ .Kur klasat jane te medha dhe nxenesit 
kane shumellojshmeri nevojash,pavaresisht sa kreativ mund te jete mesuesi,shpesh 
nuk e gjen kohen per t,iu drejtuar cdo femĳ e.Ketu behet I rendesishem roli I prindit.
Prinderit jane eksperte per femĳ et e tyre.Ata jane mesuesit e pare te femĳ eve te 
tyre, por jo vetem kaq.Roli I prindit si mesues zgjat derisa femĳ a behet i rritur por 
ndonjehere edhe pertej kesaj.Shume prinder jane mesues teper efi kas per femĳ et e 
tyre kur ata jane te vegjel.Kur femĳ et rriten, shfaqen disa ndryshime tek prinderit.
Fillon te humbasi efi kasiteti I tyre ne te mesuarit e femĳ es.Prinderit fi llojne te 
ushtrojne shume presion te femĳ et duke kaluar ndonjehere edhe te ndeshkimet.
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Ata krahasojne femĳ en e tyre me femĳ et e tjere.Ata I fajesojne femĳ et qe nuk po 
realizojne pritshmeritt e e prinderve dhe fi llojne te perdorin autoritetin ne menyre 
negative.Prinderit duhet te kuptojne se vjen nje kohe kur roli I tyre si mesues nuk 
eshte aq sinjifi kant sa ai I mesuesit.Ne kete kohe roli I prindit eshte si ndihmes I 
mesuesit. Prinderit duhet te raportojne te mesuesi  cdo lloj ndryshimi te femĳ et e tyre 
pasi ato mund te jene  ndikime ose derivate te mjedisit shkollor.
Duke u koordinuar me  mesuesit ,qofshin keto probleme shkollore,sociale apo 
personale ,prinderit mund te ndihmojne ne sheshimin e rruges per femĳ et e tyre dhe 
te maksimizojne efi kasitetin e kohes se mesuesve.Nje femĳ e performon me mire nese 
e ndjen se prinderit e tĳ  e mbeshtetin shkollen.Nese femĳ a kupton qe te dy ,prinderit  
dhe mesuesit, bashkepunojne per problemet,ceshtjet  e shkolles,ky front I bashkuar 
I jep femĳ es nje drejtim te qarte.Nese femĳ a ndjen nje mungese komunukimi midis 
prinderve dhe mesuesve,ai do ti pergjigjet kesaj me sjellje manipuluese  dhe negative.
Sidoqoft e,nese mesuesi,femĳ a dhe prindi punojne se bashku drejt nje qellimi te 
perbashket rezultatet do te jene te kenaqshme.

Të ndërtosh trekëndëshin e suksesshëm në shkollë

 Mesuesi eshte me I vetedĳ shem se si prinderit mund te ndihmojne femĳ et ne shkolle.
Mesuesi dhe prinderit duhet te kene lidhje thellesisht objektive dhe organike,lidhje 
e cila rrit cilesine e te mesuarit te nxenesi.Kur prinderit jane  aktiv ne problemet 
e shkolles,ata jane te hapur per kerkesat,verejtjet,pakenaqesite qe mund te kene 
ndaj mesimdhenesit.Marredheniet mesues-prinder duhet te jene te hapura dhe te 
sherbejne per te realizuar nje bashkepunim konstruktiv.Mesuesi eshte ekspert ne 
mesimdhenien e kurrikules dhe e di kur nje femĳ e mund te punoje I pavarur dhe kur 
ka nevoje per nje ndihme te vogel nga prinderit.Nje prind ,I cili degjon sugjerimet 
e mesuesit se si te ndihmoje femĳ en do te jete shume I vlefshem per femĳ en.Nese 
femĳ a kupton se mesuesi dhe prinderit kane nje raport te mire bashkepunimi,femĳ a 
nuk do te kete ankth dhe shqetesim .Shume prinder degjojne protesten e femĳ eve 
te tyre si p.sh:-Nuk eshte kjo menyra qe na tha mesuesja per ta zgjidhur ushtrimin. 
Pergjithesisht,ajo qe duhet te beje prindi eshte  duhet ti kerkoje ndihme mesuesit 
per prezantimin e kurrikules.Ne qoft e se prindi  ka nje ide te ndryshme qe mund ta 
ndihmoje femĳ en,ai  mund tia komunikoje kete mesuesit direkt dhe te arrĳ ne ne nje 
marreveshje .Ne kete menyre raporti ruhet ne syte e femĳ es.
Eshte e rendesishme per prindin te jete realist ne pritshmerite e tĳ  ne ate qe mesuesi 
mund te arrĳ e.Nje prind nuk mund te prese qe ti jape nje mesuesi nen kujdestari 
nje femĳ e ,I cili eshte duke luft uar ne menyre akademike  apo emocionale, dhe te 
marre ne shkembim nje femĳ e me rezultate te shkelqyera dhe te perqendruar.Nese 
nje femĳ e eshte duke luft uar,perpjekur,duhet nje nivel I larte bashkepunimi mesues-
prind –femĳ e per te arritur nje ndryshim gradual.Duke qene se mesuesit jane te 
limituar nga koha,materialet ,pritshmerite kurrikulare dhe rregullat persa I perket 
nderveprimeve me nxenesit,jane prinderit ata qe perbejne nje komponent esencial 
per ndryshim.
Mesuesi eshte I vetedĳ shem per arritjet dhe sjelljet brenda normave te zhvillimit dhe 
cfare mund te ndikoje ne veshtiresi te ndryshme.Mesuesi duhet te jete I pari qe duhet 
te identifi koje nje faktor,si p.sh.diferenca per te mesuar qe ndikon negativisht ne 
progresin e femĳ es ne shkolle.Motivimi i mesuesit eshte ta ndihmoje jo ta kritikoje.
Nese prinderit jane te hapur kundrejt sugjerimeve te mesuesve ne ceshtjet qe lidhen 
me progresin e femĳ eve, ka me shume mundesi ne ndertimin e strategjive per te 
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ndihmuar femĳ en te jete I suksesshem.

Zgjedhja e nje mjedisi efi kas per trekendeshin shkollor te femĳ es suaj

Pasi krĳ ohet strategjia e punes sipas trekendeshit mesues-prind –nxenes eshte 
detyra e prindit qe permes edukimit te femĳ es se tĳ  te beje te mundur funksionimin 
e ketĳ  trekendeshi.Lind pyetja ;A ka nje mjedis te pergjegjshem ne shkollen aktuale 
te femĳ es suaj qe siguron krĳ imin e marredhenieve te mira ne pune?Apo ndoshta 
duhet qe ju te gjeni nje mjedis tjeter me efi kas per femĳ en tuaj?Prindi duhet te marre 
parasysh disa konsiderata.

1.Bashkepunimi I mesuesit me prindin

A jane mesuesit e femĳ es suaj te hapur ne bashkeveprimin me prinderit?Nderveprimi 
I mesuesit me prinderit mund te kryhet nga ana e mesuesit me telefon,e-mail,ose 
me nje vizite te shkurter pas punes .A e merrni informacionin e duhur nga mesuesi 
per te kuptuar ecurine e femĳ es suaj pavaresisht raportimeve te femĳ es?A I merr 
ne konsiderate mesuesi vecorite e personalitetit te femĳ es suaj ne punen e tĳ  apo 
menyren e te mesuarit?Pergjithesisht,mesuesit jane te mesuar te punojne me nje 
shumellojshmeri nxenesish ,disa mund te punojne mire me nxenes me karakteristika 
te vecanta si hiperaktiviteti ose ndrojtja.

Përzgjedhja e mesuesit

Prindi perpara se ta sjelle femĳ en ne shkolle duhet te pyese per mesuesin e tĳ  dhe te 
zbuloje nese ajo I pershtatet femĳ es se tĳ  .Nese mesuesi I pershtatet karakteristikave 
te femĳ es rezultatet do te jene te kenaqshme dhe e kunderta Informacioni mund te 
merret duke pyetur prinder te tjere.Kjo gje nuk funksionon nese mesuesi eshte I ri.

Arritjet

Jo te gjithe femĳ et arrĳ ne sukses ne te njejtin mjedis arsimor.Prinderit duhet ta 
kuptojne nese femĳ et e tyrre po bejne me te miren e mundshme apo ndryshimi mund 
te jete I vlefshem.disa femĳ e pelqejne te jene ne te njejten klase ,me te njejtet shoke 
nga klasa ne klase.Kjo tregon se ata bashkeveprojne shume mire me njeri-tjetrin  
.Nese femĳ a ndjehet I shqetesuar,nuk bashkepunon,eshte mire qe te nderroje klasen 
dhe te frekuentoje klasa me numer te vogel nxenesish.Prindi duhet te zbuloje nese 
femĳ a I tĳ  ka nevoje per kohe shtese studimi,per keshilla apo inkurajim.Nje mjedis 
miqesor eshte faktor ne arritje te kenaqshme.Shumica e nxenesve deshirojne te jene 
pjese e nje grupi nxenesish qe mesojne,kane arritje te larta,.Nese nxenesi eshte pjese 
e nje grupi shoqeror qe nuk I vlereson arritjet ne shkolle, atehere ai do te ndikohet 
nga ata dhe rezultatet do te jene te uleta.

Atmosfera shkollore

Cdo femĳ e ka karakteristikat e tĳ .Femĳ et ndryshojne persa I perket interesimit ndaj 
mesimit,aft esise per te mesuar,veshtiresi ne sjellje te tilla si ndrojtja etj.Keto nuk 
mundesojne krĳ imin e nderveprimit personal mesues –Nxenes.Ne baze te pervojes 
,disa nxenes arrĳ ne sukses duke qene pjese e klasave me nxenes te talentuar, 
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pavaresisht se nuk kane spikatur si te tille.

Grup I barabarte social

Njerezit jane qenie sociale dhe si te tille duhet te pershtaten me grupin e tyre shoqeror.
Disa femĳ e jane aq te lidhur me shkollen saqe nuk pranojne te shkojne ne shkolla te 
tjera megjithese mund ta kene te nevojshme.Jane prinderit ata qe duhet ta marrin 
vendimin.Keta femĳ e kane frike nga ndryshimet.Prindi duhet ti inkurajoje duke I 
mundesuar te ruaje kontaktet me shoket e vjeter ,nderkohe qe krĳ ojne shoqeri te reja.

Detyrat e shtepise

Detyrat e shtepise ndryshojne nga klasa ne klase dhe nga njera shkolle ne tjetren.
Zakonisht ngarkesa e detyres se shtepise rritet nga klasa ne klase.Disa nxenes I 
kryejne detyrat me pergjegjesi kurse disa te tjere nuk I vleresojne pergjegjesite 
e tyre jashte shkolles sic jane detyrat e shtepise.Ne kete rast duhet te funksionoje 
trekendeshi mesues-prind-femĳ e.Prindi duhet te marre informacion nga mesuesi 
ne lidhje me detyrat e shtepise,te mare keshilla nga mesuesi rreth menyres se si ta 
ndihmoje femĳ en.

Perfundime

Te mesuarit eshte nje proces.Shkolla eshte vendi ku ky proces praktikohet.Suksesi 
merr forma te ndryshme ne nxenes te ndryshem.Sidoqoft e nje tregues eshte qe femĳ a 
te ndjehet mire.Mesuesit jane mjetet ne kete proces.Prinderit duhet te jene guida e 
perhershme.Te gjithe e dime se udhetimi do te jete I ndryshem per secilin femĳ e dhe 
per disa femĳ e me I veshtire se per disa te tjere.Nese prindi deshiron te beje ceshte 
e mundur per femĳ en e tĳ , ai duhet te jete pjese funksionale e trekendeshit mesues-
prind-femĳ e.

Referencat
Karaj.Th 2004Menaxhimi I klases.
 Are Parents Doing it Right? 
Rawatee Maharaj-Sharma School of Education, UWI, St. Augustine.
htt ps://www.washingtonparent.com/articles/0507/wiser.html
Article by Linda Starr Education World, 05/18/2015.
Teachers and Their Classrooms: Parental Involvement, Teacher Quality.



136 

An Application of Weibull and Exponential Distributions in
School to Work Transition Models
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Abstract

This paper examines the eff ect of socio-economic factors on the unemployment duration of 
fresh graduates in two diff erent model specifi cations. The data sample is drawn from the 
Living Standards Measurement Survey of Albania in 2012. We restrict the sample to only 
those aged from 19 to 35 years old to reduce the heterogeneity among unemployed graduates. 
The determinants of the school to work transition are derived from the job-search theory. 
We employ parametric methods, i.e., proportional hazard models to estimate the eff ect of 
gender, age, education, residence and occupation on the fi rst period of unemployment. In 
this paper we consider only the weibull and exponential distributions of the baseline hazard. 
Furthermore, we rely on non-parametric estimators including Nelson-Aalen and Kaplan-
Meier to plot the cumulative hazard and survival functions. Our fi ndings indicate that the 
weibull model provides a bett er fi t to the data compared to the exponential model. Further, 
the estimates in the weibull specifi cation are in line with the theoretical fi ndings of the job-
search theory. Education, age, gender and occupation are signifi cant determinants of the 
fi rst unemployment spell. Moreover, unemployment duration increases with age. Lastly, the 
unemployment spells are longer for those with low levels of education and low occupation 
profi les.  

Keywords: unemployment duration, job-search theory, hazard rate, proportional hazard.

I. Introduction

Each and every year, a considerable number of graduates in Albania aim to join the 
labor market. That being said, the existence of a dynamic economic environment, 
capable to accommodate the increasing infl ow of unemployed youth is necessary, 
but not suffi  cient. The transition from school to work represents a crucial stage in 
the life and future career of youth in Albania. In this paper, we examine the school 
to work transition of individuals aged from 19 to 35 years old. Given the socio-
economic characteristics of the examined group such as age, gender, education and 
occupation among others, as well as the socio-economic environment in Albania, we 
expect a complex and non-smooth transition. However, policymaking has played 
a lead role in smoothing the process of exiting from unemployment (Huibregtse, 
2010).  In specifi c, active labor market policies have been addressed mainly to tackle 
unemployment among youngsters and to smooth the search and match process. In 
this paper we fi rst aim to visually present the transition from school to work, and 
second to determine the eff ect of socio-economic factors on unemployment duration. 
Provided the estimates from diff erent model specifi cations including weibull and 
exponential, we apply a sensitivity analysis to determine which model yields the 
best fi t to the data. 
The theoretical framework of this study is the job-search theory, which provides 
exact results related to the determinants of unemployment duration. Furthermore, 
we borrow from non-parametric methods of duration analysis to present the odds 
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of exiting from unemployment given the duration time. In addition, we employ 
parametric estimations to determine the eff ect of factors including age, gender, 
education att ainment, residence and occupation on unemployment duration. 
This paper is organized as follows. Section (2) presents the economic job-search 
model with a single wage off er. Section (3) provides the building blocks of duration 
analysis and the proportional hazard models, and section (4) presents the data and 
estimation results. Lastly, section (5) concludes. 

II. Job-search theory

In principle, job-search theory studies the behavior of the unemployed jobseeker 
endowed with imperfect information about wages and vacancies (McCall, 1970; 
Cahuc dhe Zylberberg, 2004). Mortensen (1970) examines the school to work 
transition, assuming that the unemployed jobseeker will search for a job for as 
long as she has incentives to improve her welfare level. Mortensen and Pissarides 
(1994) study the transition from unemployment to employment in a macroeconomic 
sett ing using the search and match approach. Under the assumption of imperfect 
information, Stigler (1961), McCall (1970) and Mortensen (1970) provide the building 
blocks of the job-search theory. Mortensen (1986) off ers a synthesis of the basic job-
search model, which constitutes the theoretical framework of this paper1. 
The next assumption states that there is a single job off er at the given time t. Agents 
in the model are endowed with state , where 0 denotes unemployment, 
and 1 stands for employment. The cumulative distribution of wages is H(.). For 
simplifi cation, we assume that H is stationary. That is, the unemployed jobseeker 
encounters the same structure of wages for each and every period. Within the dt time 
interval, the employed agent receives wage w, constant within the same fi rm. The 
job-loss rate, p, is exogenously given and lies in the unit interval. Similarly, the job-
acceptance probability is 1-p. Within dt, the probability that the agent is unemployed 
is p dt. Lastly, the alternative to employment is investing in dt the initial capital 
(endowment). The investment in t will yield 1+r dt in t+dt. We denote the discount 
rate by 1/(1+r dt). Hence, the discounted value of expected utility of the employed 
agent is given as follows:

          (1)

Intuitively, Eq. (1) tells that the expected utility of the employed agent is the 
discounted sum of labor income and expected future income conditional on the 
transitioning from state 1 to state 0. With simple algebraic transformations, Eq. (1) 
can be writt en as Eq. (2). The interpretation of (2) is more intuitive: the discounted 
value of expected utility is the sum of labor income and the average expected 
income ,  conditional on changing the employment state. 

                    (2)
Cahuc and Zylberberg (2004) argue that the fi ndings of the job-search theory are 
similar to the fi ndings of the labor supply theory (see Killingsworth & Heckman, 
1986). In principle, the unemployed jobseeker accepts the wage off er if and only if 
<?> The notation in the basic job-search model is referred to Cahuc and Zylberberg (2004).
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utility in employment exceeds utility in unemployment. Equivalently, the jobseeker 
exits from unemployment if and only if the wage rate exceeds the reservation wage. 
This is shown by Eq. (3).

                                                     (3)

The diff erence between the values of expected utilities in both states vanishes if 
 . The latt er denotes the reservation wage,  Thus, the optimal search 

strategy of the jobseeker, conditional on receiving a wage off er is to accept the off er 
if . Otherwise, the search process continues. 
The following analysis characterizes the value of expected utility of the unemployed 
agent. Let � be the arrival probability of a job off er. In this model, ��is assumed 
exogenous and contains information about the labor market situation and the barriers 
the unemployed jobseeker encounters while in unemployment. Furthermore, ��is 
determined by the individual characteristics of the jobseekers such as age, education 
and the eff ort she puts to fi nd a job. The costs and benefi ts of unemployment are c 
and b, respectively. The benefi ts include the income form unemployment insurance. 
The net benefi ts (the diff erence between benefi ts and costs) are denoted by z. In case 
a job off er arrives, the value of her expected utility is: 

                                                (4)
In the absence of a job off er, her utility does not depend on wage but depends on 
the net unemployment benefi ts and the arrival probability of a job off er. Similar to 
Eq. (1), the discounted value of expected utility for the unemployed jobseeker can be 
writt en as follows:

                                             (5)

Further algebraic transformations applied to Eq. (5) lead to: 

                           
                                   (6)

 
Finally, combining the expressions (4) and (6) the discounted value of expected utility 
of the unemployed agent satisfi es the following equation: 

                                             (7)
Its interpretation slightly diff ers from the interpretation of Eq. (2). If the jobseeker 
decides to invest her income  in the labor market, she gains the net unemployment 
benefi ts and the average expected income from the state transition  . In 
addition, plugging  into Eq. (3) and substituting then in (7) we can defi ne the 
reservation wage as a function of wage and parameters of the model. 

                                                           (8)

Cahuc and Zylberberg (2004) claim that in the context of optimal search strategy, the 
value of reservation wage defi ned in Eq. (8) is optimal�. 
Lastly, two important concepts examined by the job-search theory are the hazard 



139 

rate and the average unemployment duration. The hazard rate represents the rate 
of exiting from unemployment. Given that the jobseeker receives a wage off er with 
probability ��, and accepts it if and only if the wage off er exceeds her reservation 
wage (with probability 1-H(x)), then, the hazard rate is the product of the probabilities 
of receiving the off er and accepting it, as shows in Eq. (9). 

                                                                      (9)
The average unemployment duration, denoted as Tu, is merely the inverse of the 
hazard rate. The interpretation of the average duration function is straightforward: 
if the rate of exiting from unemployment is 1/5 each and every period (e.g., weeks), 
then the jobseekers will stay in unemployment for 5 weeks. It is worth noting that 
the average unemployment spell is increasing in reservation wage, i.e., an increase in 
reservation wage leads to a decline in the hazard rate, and thus prolongs the average 
unemployment duration. 

                                                      (10)

Mortensen (1986) and Cahuc dhe Zylberberg (2004) argue that in principle, job-search 
models derive precise results about the determinants of unemployment duration. 

III. The econometrics of duration models

In essence, duration models in unemployment explain the time an individual spent 
in unemployment. In this paper we mostly follow Cameron and Trivedi (2005). The 
base function in any duration analysis is the hazard function which defi nes the 
concept of duration dependence. Let T be a continuous random variable denoting 
unemployment duration. Its cumulative distribution function (cdf), F(t), equals the 
probability that the unemployment spell ends before t time units, F(t)=Pr [T<t]. 
Usually, the cdf is unknown. However, the economic theory provides knowledge 
about the specifi cation of the hazard function. Cahuc and Zylberberg (2004) defi ne 
the hazard function as the instantaneous probability of exiting from unemployment, 
similar to Eq. (9):

                                                  (11)
Using the defi nition of conditional probability: Pr [A|B ]= Pr [A B]/ Pr [B], Eq. (11) 
can be writt en as: 

                                                   (12)

Intuitively, Eq. (12) reads as the conditional probability that the unemployment 
duration lies in the [t, t+dt] interval. The denominator can be additionally writt en as 
Pr [T<t], which is the cdf of the random variable T. The numerator simplifi es to the 
probability distribution function of T, f(t)�. In addition, the denominator represents 
the survival function, S(t) = 1-F(t). Hence,  = f(t)/S(t).
Another useful primitive of duration models is the integrated hazard, ��t���Writing 
the hazard function as the negative change in the logarithmic form of S(t), and then 
integrating over the [0, t] area the integrated hazard can be writt en as:
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                                                            (13)

Cahuc and Zylberberg (2004) examine the comparative statics of the integrated 
function. In specifi c, if the change in ��t��is positive (negative), then the 
probability of exiting from unemployment increases (decreases) with the time spent 
unemployed. Additionally, Cameron and Trivedi (2005) defi ne the expression in (12) 
as the cumulative hazard function. Previously, we defi ned the hazard function as 
the change in ln[S(t)]. Hence, ln[S(t)] is the integral over [0, t] of the hazard function. 
Applying the exponential transformation to both sides, S(t) takes the form: 

                                       (14)
The estimators of the the cumulative hazard function and the survival function we 
consider in this paper are Nelson-Aalen and Kaplan-Meier estimators, respectively. 
It is important to note that both estimators are nonparametric and work in discrete 
time sett ings. In the absence of censoring, the survival function estimator would be 
1 - .  
From the class of parametric estimations in transition analysis, we consider the 
proportional hazard models. The general form of PH models can be writt en as: 

 ,                                                 (15)

where  denotes the baseline hazard, a function of time only. 
 is a function of the covariates in x. Cameron and Trivedi (2005) argue that the most 
common specifi cation of  is the exponential specifi cation. The baseline 
hazard can follow several distributions including gamma, Gompertz, Weibull and 
exponential. The hazard under weibull and exponential distributions of   
takes the forms  and , respectively. To parameterize the 
models, we apply logarithmic transformation to both specifi cations. Hence, the 
parametric weibull and exponential PH models can be writt en as in Eqs. (16) and 
(17) respectively:

 ,                                     (16)

 ,                                                      (17)

Note that the intercept in the weibull model is  and 
in the exponential model is . The following section presents the data and 
estimations. 

IV. Data and estimations

The data sample in this work is drawn from the Living Standards Measurement 
Survey (LSMS) of Albania for the year 2012. LSMS is a multi-purpose households 
survey. It is considered as one of the main data sources to measure living standards 
and poverty indicators based on household consumption. Moreover, the survey 
provides suffi  cient and relevant tools to help policy makers in monitoring and 
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developing social programs. 
We restrict the sample to only those aged from 19 to 35 years old. In addition, we 
exclude all individuals with student status in 2012. The survey does not provide 
a measure of unemployment duration. However, we construct the unemployment 
spell measure given the information on fi rst employment year and the respondent's 
age at last year of her studies.  We adjust the unemployment spell by subtracting half 
year to all observations given that on average, the academic year in Albania ends in 
June.  The determinants of unemployment duration we consider in this analysis are 
a set of demographics including age, gender and residence, human capital att ributes 
including education att ainment, and occupation dummies. Table (1) and (2) present 
the sample characteristics. 
Roughly 68 percent of the sample are males and 32 percent are females. The majority 
or approximately 39 percent have completed the primary education or less. While 
roughly 30 percent have earned a general high school degree, only 4 percent have 
completed vocational education. Those with high education degrees comprise 27 
percent of the sample. Regarding residence, only 32 percent live in urban areas and 
the majority or approximately 68 percent come form other residential areas such as 
rural areas among others. 
With respect to occupations, the majority or 27 percent work in skilled agriculture 
jobs. Those who work as professionals and clericals are 16 and 3 percent respectively. 
Managers and those who work in armed forces comprise each approximately 1 
percent of the sample. Roughly 6 percent are operators and 5 percent are technicians. 
The rest works in elementary occupations (14.34 %) and craft  and trades related jobs 
(7.54 %).

TABLE I.  sample characteristics (categorical variables)
Variable Frequency Percentage
Gender
Males 1,013 67.58
Females 486 32.42
Education Att ainment
Primary or less 583 38.89
General secondary 456 30.42
Vocational 53 3.54
Higher education 407 27.15
Residence
Other 760 67.58
Urban 739 32.42
Occupation
Professionals 244 16.28
Managers & Admin. 17 1.13
Service workers 228 15.21
Clerical 40 2.67
Operative workers 95 6.34
Technicians 72 4.80
Skilled agriculture 435 29.02
Elementary occupations 113 7.54
Craft  and related trades 215 14.34
Armed forces 19 1.27
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Table (2) presents the descriptive statistics of age and unemployment spell. The 
mean age is 28 with a standard deviation of 4.35 years. The average spell is 7 years 
and 2 months with a standard deviation of 4.82 years. The maximum unemployment 
duration is 25.83 years. 

TABLE II.  sample characteristics (continous variables)

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Age 1,499 28.27 4.35 19 35

Spell 1,499 7.20 4.82 0 25.83

Figure (1) presents the estimated hazard function (fi rst panel) and the cumulative 
hazard function (second panel). This non-parametric estimation of the hazard ratios 
and survival function is done under data censoring. That is, we construct a dummy 
indicator which takes value 1 if the failure time is known and 0 otherwise. 
The hazard rate shows that probability of fi nding a job increases from 1 percent to 
roughly 5.5 percent over 20 time periods. It drops to 4.5 percent aft er the 20th year 
and reaches 4 percent at the 25th year.  It is a non-linear and non-monotonic function. 
In general, it is an increasing function for the fi rst transition to employment. The 
second panel presents the Nelson-Aalen cumulative hazard curve. It is estimated by 
summing the hazard rates over time. 

Figure 1.  Hazard ratios and cumulative hazard function

Figure (2) shows the estimated survival curve using the Kaplan-Meier estimator. The 
curve shows the survival probability. It is a decreasing function of time. In the fi rst 
period the probability is 1. Aft er the fi rst period the survival probability drops to 
94 percent. At the 5th year it declines to roughly 60 percent, and aft er 10 years to 26 
percent. At the mean spell, the survival probability if 43 percent. At the 20th spell it is 
only 1 percent and gradually vanishes at the last observed spell. 

Figure 2.  
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Figure 3.  Estimated survival function

The following analysis present the parametric estimations of hazard rates. In this 
work we consider the exponential and the weibull distributions, i.e., the baseline 
hazard follows an exponential and weibull distribution. It is worth noting that 
both regression models are proportional hazard models with diff erent specifi cation 
of the baseline hazard. Table (3) presents the estimated models. The failure time 
column shows the eff ect of covariates on the time when record ends. A positive 
coeffi  cient means lower unemployment duration and vice versa. The hazard rates 
are interpreted as follows: a hazard rate higher than 1 means a “high failure rate”, 
which in the context of the school to work transition means a shorter duration of fi rst 
unemployment. 
With respect to the weibull model, the unemployment duration of males is shorter 
than that of females. Moreover, males have 11.2 percent higher hazard rates, i.e., 
males are more likely to fi nd a job compared to females. In contrast, we report 
insignifi cant eff ect of gender on unemployment spells for the exponential model. 
Age has a negative eff ect on unemployment duration. That is, the odds of exiting 
unemployment decrease with age. In specifi c, a marginal increase in age, decreases 
the failure time by 17.8 percent. In the exponential specifi cation, the failure time does 
also decelerate by a marginal increase in age. However, an increase of 1 year in age 
leads to roughly 10 percent lower hazard rates. In both specifi cations, the indicator 
of urban residence has no signifi cant aff ect on the failure time. 
TABLE III.  Parametric Estimations (weibull & exponential distributions)

Weibull Exponenti al

Covariates (X) Hazard 
rate

failure 
time S.E Hazard rate failure 

time S.E

Gender (female)

Male 1.112 0.113* 0.060 1.056 0.055 0.060

Age 0.822 -0.197*** 0.008 0.908 -0.097*** 0.006

Residence (other)

Urban 1.028 0.028 0.067 1.019 0.019 0.066

Schooling (general secondary or less)

Vocational Education 1.512 0.419*** 0.143 1.234 0.210 0.143

Higher education 4.244 1.446*** 0.108 2.057 0.721*** 0.102

Occupation (elementary occupations)
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Professionals 1.838 0.609*** 0.147 1.379 0.322** 0.145

Armed forces 2.235 0.804*** 0.250 1.494 0.401 0.249

Managerial 1.302 0.264 0.267 1.107 0.101 0.265

Craft  & related trades 1.237 0.213* 0.111 1.122 0.116 0.111

Technicians 1.561 0.446*** 0.160 1.205 0.186 0.159

Services 1.399 0.336*** 0.113 1.181 0.166 0.112

Clerical 1.438 0.363* 0.190 1.208 0.189 0.189

Skilled agriculture 1.758 0.564*** 0.104 1.423 0.352*** 0.104

Operatives 1.231 0.208 0.135 1.133 0.125 0.135

Constant 1.621 0.483** 0.219 1.516 0.416* 0.213

Observations 1,496 1,496

AIC 2618 3536
Reference category in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
In the weibull model, those who have earned an upper secondary education 
degree have shorter spells than those who have competed gymnasium or those 
with lower education att ainment. In addition, vocational education graduates have 
approximately 51 percent higher hazard rates. In the exponential specifi cation, this 
covariate is insignifi cant. In both models, the unemployment duration of university 
graduates is shorter than the duration of general high-school graduates or those with 
lower education att ainment. The hazard rates of university graduates are 45 and 
105 percent higher in the weibull and exponential models, respectively. Regarding 
occupation dummies, in both specifi cations professionals have shorter spells than 
those employed in elementary occupations. While professionals have 84 percent 
higher hazard rates than the reference category in the weibull model, the estimate is 
38 percent higher hazard rates in the exponential model. Those who work as armed 
forces have 124 percent higher hazard rates than those employed in elementary 
occupations. In contrast, the estimate reveals insignifi cance of the armed forces 
indicator in the exponential specifi cation. 
The indicator of managerial position is also insignifi cant in both models. The hazard 
rates of those employed in craft  and related trades are 24 percent higher compared 
to those of elementary occupations. Technicians and service workers have 56 and 
40 percent higher hazard rates compared to elementary occupations employees, 
respectively. In the the weibull model, the hazard rates of those employed in clerical 
jobs are 44 percent higher compared to those of elementary occupations. Lastly, the 
indicator of skilled agriculture occupations is highly signifi cant in both models. The 
hazard rates of those employed in skilled agriculture occupations are 76 (weibull) 
and 42 percent (exponential) higher than the hazard rates of elementary occupation 
workers'. 
Intuitively, the results of the weibull model match with what happens in reality. 
Technically, the model choice is in general based on the Akaike's Information Criteria 
(AIC). The best model would be the one with the lower AIC value. In this case, we 
prefer the weibull specifi cation over the exponential one. However, the Akaike's 
Information Criteria does not indicate which models provides the best fi t to the data. 
To this extent, further diagnosis emerges. Hence, we can answer what does each 
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model imply regarding the duration dependence (shape of the hazard function) of 
a spell of unemployment. Figure (3) presents the hazard probability distribution 
function (pdf) using the exponential and weibull distributions.
In the case of the exponential distribution (fi rst panel) the hazard pdf is decreasing. 
However, we cannot observe the exact spikes and dips in duration dependence. In 
contrast, the weibull distribution provides a bett er fi t to the data. This is owing to 
the baseline hazard specifi cation of the weibull model which involves the analysis 
time. Conversely, the exponential specifi cation does not involve time in the baseline 
hazard.

Figure 4.  Hazard pdf with exponential and weibull distributions

V. Conclusion

In this paper we aim to visualize the school to work transition, and to determine the 
eff ect of socio-economic factors on unemployment duration. The results indicate that 
the probability of fi nding a job increases from 1 percent to roughly 5.5 percent over 
20 time periods and drops aft erwards to 4.5 percent by the end of the analysis time. 
Among the parametric models estimated in this paper we conclude that the weibull 
model provides a bett er fi t to the data. Using the results of the weibull model we 
fi nd an important role of factors such as age, education, gender and occupation on 
unemployment duration. Moreover, males are more likely to fi nd a job than females. 
Regarding age, the older an individual becomes, the lower the chances to exit from 
unemployment are. We report insignifi cance of the urban residence indicator. 
Professionals, technicians, clericals, operators and skilled agriculture workers 
among others have higher odds of exiting from unemployment compared to those 
employed in elementary occupations. 
It is worth noting that the socio-economic factors examined in this study do not 
provide suffi  cient source of motivation for policymaking. Instead, our estimates 
off er a comparative overview of the job-fi nding probability among individuals 
with diff erent socio-economic characteristics.  Further examination concerns future 
research.  
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Zgjedhja e karrieres

Majlinda Marra
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Abstrakt

Zgjedhja e profesionit është e rëndësishme sepse nga ajo varet e ardhmja, kënaqësia e marrë 
nga profesioni, të ardhurat, vetëpërmbushja e individitit etj. Në këtë fazë të jetës janë dhe 
të rinjtë të cilët po mbarojnë vitin e dymbëdhjetë të gjimnazit dhe duhet të vendosin për 
profesionin e ardhshëm. Studimet e shumta kanë treguar se nxënësit në fshat ndikohen më 
shumë nga preferencat e prindërve, disa prej tyre informohen nga mësuesit për degën në të 
cilën ata duan të studiojnëLind pyetja veteveti. Nese duhet kushtuar vemendje e plote stadeve 
te jetes qe ndikojne ne zgjedhjen e karrieres ne te ardhmen?Treguesit fl asin per rendesine e 
perzgjedhjes se hapave ne secilin stad per nje orientim te mire drejt profesionit te se ardhmes. 

Prezantimi i problemit

Zgjedhja e profesionit të ardhshëm, është një nga pikat më kryesore në jetë. Edhe 
fëmĳ ët e vegjël “ e dinë” se edhe për  ata ka një profesion. Jane disa faza në të cilat 
ecën zgjedhja e profesionit derisa arrin në stadin e tĳ  përfundimtar. Në rast se i pyet 
fëmĳ ët e vegjël se cfarë do të bëhen kur të rriten, ata e dinë një përgjigje. Dikush 
thotë mësues.dikush mjek etj. Fëmĳ ët e vegjël janë nën ndikimin e prindërve të tyre, 
institucioneve edukuese dhe njerëzve të cilët i rrethojnë. Ata shohin modele dhe 
thonë:”unë do të bëhem si ai/ajo”. Me kalimin e kohes dhe me futjen në shkollë, 
fëmĳ ët e largojnë pak vëmendjen nga profesioni që të tjerët i kanë caktuar ose kanë 
marrë prej tyre dhe përqëndrohen tek mësimet.
Kur fëmĳ ët kalojnë në sistemin 9 – vjecar, atyre iu duket se ka kohë më vonë për 
të zgjedhur profesionin dhe për ta ajo është një kohë ende e largët. Ata janë të 
përqëndruar tek mësimet dhe e rëndësishme për ta në këtë periudhë është që të 
kenë rezultatate të larta dhe të kënaqin veten dhe prindërit. Me futjen në gjimnaz 
dhe me zgjerimin e njohurive, adoleshentët mendojnë më seriozisht për zgjedhjen 
e profesionit. Ata bëjnë një fazë përzgjedhje të lëndëve dhe vendosin se cilat 
lëndë janë për ta më të rëndësishme dhe cilat më pak. Kjo behet edhe për shkak 
se periudha për tu futur në universitet po afron. Në dy vitet e fundit të gjimnazit, 
nxënësit ndodhen në periudhën më të rëndësishme, por edhe më stresuese. Ata 
tani kanë hedhur një gjysmë hapi për profesionin e ardhshëm dhe duhet të punojnë 
shumë për të arritur rezultatet që i kanë vendosur vetes. Në vitin e fundit ngarkesa 
psikologjike e maturantëve fi llon dhe rritet, kjo për faktin se presin shumë gjera dhe 
duhet të vendosin për të ardhmen. Ata punojnë më fortë dhe angazhohen më shumë. 
Gjithashtu, janë më të prirur të dëgjojnë cdo lajm që ka lidhje me fakultetet, numrin 
e personave që pranon secili prej tyre. Ata janë të stresuar edhe për korigjimin e 
provimeve të maturës, I cili bëhet nga komisione shtetërore dhe shumë prej tyre 
kanë frikë se do të dalin keq apo nuk do të kalojnë dhe ëndrra e tyre për të studiuar 
do të shkatërrohet. 
Pasi kalon kjo periudhë, për ata që kanë dalë me sukses apo  për ata që kanë kaluar 
dhe dëshirojnë të vazhdojnë studimet, duhet të kalojnë fazën tjetër dhe më të 
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rëndësishme, në atë të zgjedhjes së profesionit. Të zgjedhësh profesionin do të thotë 
të dish aft ësitë e tua, të kesh dëshirë për të studiuar në fushën që mendon se duhet të 
studiosh dhe të kesh informacion të mjaft ueshëm për degën e zgjedhur.1

Në rast se do të merreshin të treja këto parasysh, kjo do të ishte zgjedhja ideale sepse 
cdo kush vepron në bazë të aft ësive, dëshirës dhe informacionit për degën e studimit. 
Në plan të parë duket se janë më të rëndësishme aft ësitë dhe dëshirat. Duket se 
këto të dyja nuk bëjnë dot pa njëra- tjetën. Dëshira për të studiuar në një degë si 
psh.mjeksia mund të jetë shume e madhe, por kur nuk je i aft ë të bësh një gjylpërë 
ose te shohësh një person të gjakosur nuk mund të bëhesh dot mjek apo infermier. 
Përsa i përket informacionit, edhe ai është i rëndësishëm sepse personi e di për cfarë 
do të studiojë, di vështirësitë, fushën e punësimit etj.Informacioni ka një vend të 
pazëvëndësueshëm sepse i riu që dëshiron të studio mund të këtë dëshirë dhe mund 
të jetë i aft ë për të studiuare në një degë, por i mungon informacioni dhe e përjashton 
degën nga lista e preferencave, e cila mund të jetë edhe më e përshtatshme për të.
Cdo vit të rinjtë të cilët mbarojnë shkollën e mesme dhe duan të vazhdojnë studimet 
e larta e gjejnë veten para dilemave te tilla: Cilen degë të zgjedh? Cila është dega 
më e përshtatshme për mua? A do ta fi toj apo jo? Këta të rinj gjenden para një 
liste më degët e fakulteteve dhe shohin se ka degë për të cilat as nuk kanë dëgjuar 
ndonjëherë. Pasi “njihen”me kaq shumëdegë , ata përjashtojnë nga listat e tyre degë 
të cilat nuk i njohin ( në shumicën e rasteve kështu ndodh). Ndërkohë, në degët që 
njihen konkurojnë shumë student dhe në ato që nuk njihen në shumicën e rasteve 
studentët pranohen në fakultet thuajse pa problem. Kjo është një nga arsyet pse të 
rinjtë me mesatare të lartë nuk arrĳ në të studiojnë. Ata duan të fi tojnë një degë e cila 
është shumë e kërkuar dhe për shkak të konkurencës së lartë nuk e marin dot. Të 
rinjtë me mesatare të ulët e dinë që nuk fi tojnë dot në degët më të preferuara dhe 
konkurojnë tek ato më pak të preferuara dhe fi tojnë. E parë në këtë këndvështrim 
duket se të rinjtë me mesatare më të ulët fi tojnë, por cila palë fi ton në të vërtetë?
Më shumë fi tojnë ata të rinj që preferojnë degë të kërkuara se ata që preferojnë degë 
jo shumë të kërkuara. Kjo vihet re në fund të universitetit ku studentët e degëve të 
preferuara, për shkak të rëndësisë dhe të konkurencës dalin me mesatare më të lartë 
dhe pjesa më e madhe arrinë të përfundojë universitetin. Studentët që kanë qënë 
me mesatare më të ulët të cilët janë pranuar në degë jo shumë të kërkuara, hasin 
vështirësi gjatë zhvillimit të vitit akademik. Ata janë futur lehtësisht në universitet, 
por niveli I mësimdhënies dhe i kërkesave është i ulët. Të ndodhur para këtyre 
vështirësive, një pjesë e studentëve e lënë vetë universitetin, një pjesë ngel ne stazh 
dhe një pjesë e vogël arrin të përfundojë fakultetin. A është kjo mënyra e duhur për 
të pranuar të rinjtë në fakultet? A është e drejtë që disa degë të fakulteteve lënë jashtë 
dyerve të tyre të rinjtë me mesatare mbi 8-të dhe disa të tjerë pranojnë të rinjtë me 
mesatare 5? Këto janë disa problem të cilat kanë shoqëruar të rinjtë tanë që pas viteve 
’90-të e deri në ditët e sotme.
Sistemi arsimor në vendin tonë shpesh pëson ndryshime të mëdha, duke fi lluar që 
nga sistemi 9 – te vjecar, ai i mesëm dhe ai i lartë. Përsa i përket këtĳ  të fundit në këto 
vite janë bërë ndryshime ,përsa i përket pranimit në universitete, ku po aplikohet 
një mënyrë tjeter e njohur si Merite-Preference, ku nxënësit vlerësohen për provimet 
e detyruara të maturës, për lëndët me zgjedhje për tu pranuar në universitet dhe 
këtyre notave i shtohet mesatarja e të katër viteve te gjimnazit. Në bazë të pikëve të 
1 www.oecd.org/edu/carreer guidance.
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mbledhura, të rinjtë vendosin edhe për degët të cilat duan të studiojnë.

Udhezimi i karrieres

Udhëzimi i karrierës i referohet shërbimeve dhe veprimtarive që synojnë të 
ndihmojnë individët e cdo moshe në cdo pikë, të gjithë jetën e tyre, në mënyrë 
që ata të arsimohen, të trajtohen personalisht dhe të ndihmojnë personat për të 
menaxhuar zgjedhjet e tyre dhe karrierën. Shërbime të tilla mund të gjenden në 
shkollë, universitet dhe kolegje, në institucione trajnuaes, të punësimit në shërbimet 
publike, në vendin e punës, në sektorin vullnetar ose të komunitetit dhe në sektorin 
privat. Aktivitetet mund të zhvillohen për një individ ose në një grup baze dhe 
atom und të bëhen në kontakte të drejtpërdrejta me personat ose në një distancë. 
Ato përfshĳ në sigurimin e informacionit në karriere, vetëvlersimin dhe vlersimin, 
intervista këshillimi, programet e edukimit në karriere.

Keshillimi i karrieres

Këshillimi I karrierës duhet të kryhet për të arritur një vendimmarrje të drejtë nga 
ana e maturantëve. Të këshillosh do të thotë:
Të bësh një person të aft ë të njohë veten, ta ndihmosh të bëj zgjedhjen e duhur për 
drejtimin e studimeve të tĳ  dhe të profesionit, në përputhje me ndryshimet ekonomike 
dhe shoqërore, me qëllimin e dyfi shtë, të ndihmojë në progresin e shoqërisë dhe të 
arrĳ ë maksimumin si person. Këshillimi ka për qëllim të formojë dhe të zhvillojë 
aft ësitë e të rinjve për tu përfshirë në studim dhe në jetë, në mënyrë active dhe të 
përgjegjshme, gjatë gjithë jëtës.2

Dinjiteti i profesionit3

Cështjet e profesionit, të zgjedhjes dhe përzgjedhjes së tĳ  janë bërë në kohën tonë 
cështje me rëndësi pëe jetën e njeriut. Cështja e zgjedhjes së profesionit, sidomos nga 
të rinjtëështë bërë cështje me rëndësi që lidhet me përceptimin e tyre për dinjitetin 
që  të jep profesioni apo për atë që mund ta quajnë dinjitet professional. Nuk është e 
vërtetë që në kohën tonë cështjet e profesionit janë cështje të jetës private të njeriut. 
Interferimi i zgjedhjes profesionale në dinjitetitn e profesionit dhe të vetë njeriut që 
e zotëron atëështë bërë një cështje tashmë sa sociale aq dhe individuale, sa problem 
madhor I jetës private po aq edhe problem me rëndësi edhe për jetën publike të 
njeriut.

Imazhi apo esenca e njeriut?

Në shoqërine tonë ka një përzierje kaotike në përzgjedhjen e profesioneve nga të 
rinjtë. Disa nisen nga mendimi serioz për të përzgjedhur një profesion që të bëhet 
për ta mision i jetës dhe esencë e dinjitetit professional. Por, edhe profesioni ka 
rënë në grackën e sfi dave të tregut dhe të imazheve të deformuara të profesionit. 
Profesioni eshtë një problem social, familjar dhe personal, fakti që janë shtuar së 
2  Gazeta Mësuesi 14 prill 2010.
3  Gazeta Korrieri 2 maj 2010.
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tepërmi studentët që zgjedhin degë jo shumë për dinjitët personal dhe professional, 
por më shumë degë që kanë“ imazh public”. Kjo bënë që një student I mirë, madje I 
talentuar në matematikë shkon për drejtësi, ngaqë cuditërisht juridiku dhe disa degë 
të tjera janë bërë“ fakultete të modës”. Por këto nuk janë arsye vetëm përceptimet e 
deformuara të individëve, por dhe oferta e tregut, politikat e shtetit dhe mundësitë 
e punësimit në punë më shumë fi timprurëse. Duket se padrejtësisht në shoqërin 
shqiptare ka fi lluar të thellohet një qëndrim subjektivisht preferencial dhe socialishtë 
I diferencuar që mbahet nga njerëzit tanë, sidomos të rinjtë në përzgjedhjet e tyre 
individuale, por edhe nga shteti dhe shoqëria, lidhur me një modë të ekzagjeruar që 
ka të bëjë me vlersimet dhe diferencimet sociale të vlerave profesionale. Si asnjeher 
me parë kjo sjellje nuk ka qenë kaq e deformuar dhe e subjektivizuar nga motive 
personale, kompatibiliteti I profesionit me tregun, dhe sidomos me qëndrimin 
pejorative ndaj disa profesioneve, që gradualishtë në shoqërinë tonë po marin 
statusin e profesioneve : të dorës së dyte” apo të pavlerësuar është bërë dukuri e 
zgjeruar. Kjo dukuri në të vërtetë nuk është e re, por tani ajo ka marë deformacione 
më të mëdha dhe përmasa më shqetësuese. Këtë situatë të raporteve të njeriut me 
profesionet preferenciale dhe ato të dores së dyte e analizon shkëlqyeshëm fi lozofi  
amerikano- japonez Francis Fukuyama, sipas të cilit, në kohën tonë universalisht 
duket se jetojnë në një shoqëri, që këtë qëndrim të përbuzjes së disa profesioneve e 
ka fi lluar që në kohën e ndarjes shoqëeore të punës dhe qëështë thelluar vazhdimisht 
si dukuri sociale.
Ai shkruan :” Me ndarjen e punës ndryshon dhe dinjiteti i profesioneve të ndryshme: 
plehraxhiu dhe shoferi i autobuzit do të trajtohen gjithnjë me më pak respect se 
kirurgët e trurit apo yjet e futbollit, nderkaq I papuni do të ketë edhe më pak dinjitet”. 
Dhe më tej akoma, ai duke i bërë diagnozë të thellë ceshtjes së diferencimeve që 
po shfaqen në vlerësimin e diferencuar të“ dinjitetit të profesioneve”të ndryshme 
shkruan se, “…..për derisa disa profesione shihen prestigjoze e të tjerat si degraduese 
s’ka nivel apsolut të mirëqënies material që mund ta ndreq këtë situatë apo të 
mposhtë fyerjen e përditshme që I bëhet dinjitetit të atyre që janë në gjëndje të keqe 
ekonomike”(Francis Fukuyama, “Fundi I historisë dhe njeriu i fundit”, fq.308)
Kjo cështje e shikimit të interferuar të vlerës dhe dinjitetit të profesionit, duke e 
vlersuar atë në mënyrë të dyanshme, si cështje të jetës private dhe problem social të 
jetës publike, është cështje me rëndësi dhe e trajtuar gjerësisht si problem dite nga 
sociologët e punës dhe të profesioneve. Fjala vjen, fi lozofi  i shquar i pregmatizimit 
amerikan Xhon Djui, ka thënëse”….ushtrimi i profesioneve ka pasoja aq të gjera sa 
shqyrtimi dhe licensimi i personave që I praktikojnë ato bëhet një cështje publike”.( 
Xhon Dju, “ Publiku dhe problemet e tĳ ,fq 64)

Roli i shkolles ne orientimin e zgjedhjes se karrieres

Në përfundim të studimeve të shkollës së mesme, vendimi më i rëndësishëm që 
duhet të marri cdo nxënës ka të bëjë me të ardhmen e tĳ . Hapi që do të bëjë cdo 
maturant është I njëvlershëm me mundësitë dhe hapsira që ai do të krĳ ojë për të 
arritur synimet që i ka vënë jetës. 
Nga ana tjeter në këtë zgjedhje të tĳ  duhet të ketë një pjesëmarrje active trupa 
mësimore e në vecanti mësuesi kujdestar, drejtori dhe n/drejtori i shkollës. Një 
vend të vecantë zënë teknikat e vlerësimit të nivelit të nxënësve, me anë të të cilave, 



151 

mësuesi e di mirë se cfarë ka mësuar nxënësi gjatë një periudhe të caktuar. Eshtë 
e udhës që mësuesi t’i caktojë vetes si qëllim të ndihmojë nxënësit për të arritur 
radhazi objektiva për një periudhë të caktuar. 
Por si arruhet vlersimi nga ana e mësuesit?
Vlersimi mund të bëhet duke dëgjuar nxënësit në bisedë me njëri-tjetrin, duke 
diskutuar me nxënës të vecantë, prupe apo gjithë klasen, duke pyetur nxënësit 
rreth të kuptuarit të punës së tyre. Vlersimi mund të bëhet për pyetje të përgatitura 
me kujdes nga mësuesi, detyra të vecanta, teste të bëra nga mësuesi. Vlersimi 
bashkëkohor dhe demokratik kërkon të vërë në dukje aft ësitë individuale të cdo 
nxënësi. Nuk ka fëmĳ ë që s’di të bëj asgjë, për këtë arsye vlersimi duhet të nxisë anët 
positive të të mësuarit. Mësuesi duhet të shfrytëzojë mjete stimuluese, me ndihmen 
e të cilave motivon nxënësit me qëllim të angazhimit dhe aktivizimit më të madh. 
Pra është aft ësia e mësuesve për të kuptuar kapacitetin e nxënësve, prirjet e tyre dhe 
janë pikërisht këta që i japin një orientim nxënësve për zgjedhjen e profesionit të tyre.
Puna e mësuesit, përpos që kërkon angazhim, durim, devotshmëri e kreativitet, është 
edhe stimuluese, argëtuese, si dhe ndihmon zhvillimin e identitetit në punën me 
fëmĳ ët  e të rinjtë. Fëmĳ ët e të rinjtë janë e ardhmja e cdo shoqerie dhe marrja pjesë 
në brumosjen, edukimin dhe armatosjen e gjeneratave të reja me dĳ e dhe mjetet e 
nevojshme për jetë, si gjeneratorë të shoqërisë, është detyrë me rëndësi të vecantë 
dhe gati-gati si mission i shenjtë.4

Faktoret qe ndikojne ne zgjedhjen e karrieres

Edhe pse nuk ka garanci që vendimi për karrierën e një student të jetë I mirë, 
kur ekspozohen në karriera të ndryshme studentët mund të fi tojnë informacione 
të rëndësishme për karrierat. Kue ata ekspozohen në karrierë fi llojnë të marin 
eksperienca pune. Prindërit, personeli I shkollave dhe eksperienca e jetës të gjitha 
këto se bashku do të ndikojnë në zgjedhjen e profesionit. 
Po ashtu, një ndikim tjeter ka edhe të parit e punëve dhe kontaktet me punët e 
ndryshme.në këtë mënyrë, studentët fi llojnë të vendosin qëllime të profesionit nga 
eksperiencat e tyre. Per shembull: nje program punësimi i jep studentit mundësi të 
shikoj në qoft ë se ai profesion është i duhur për atë.
Teorite e Supe (1980) për karrierën janë të njëjta me stadet e adoleshencës të krĳ uar 
nga Erikson. Super, tregon që përhapja e karrierës ndikohet nga faktorët social dhe 
personal. Sa më e afërt të jetë puna që individi zgjedh me identitetin personal, aq 
më e mirë do të jetë zgjedhja. Në qoft ë se puna zgjidhet sa më afër personalitetit 
të një individi, edhe puna për të do të jetë më e duhur. Sipas tĳ  dëshirat nuk janë 
tëqëndrueshme,ai thekson se duke jetuar në një ambjent dëshirat ndryshojnë me 
kohën dhe eksperiencën. Super , ashtu si Eriksoni(1963) mendonte se procesi I 
zhvillimit pjestohet në stade të ndryshme të jetës. 
Një adoleshent, ashtu si Super tregon, eshtë në stadin e eksplorimit dhe ky stad fi llon 
me një fazë fantazie kur një individ kupton që një pjesë e jetës së tĳ , edhe pse puna 
e dëshiruar nuk është realiste. Në fazën e mëparshme të eksplorimit të punësimit, 
individi zgjedh mundësi të ndryshme. Në këtë fazë të mëvonshme sic është ajo e 
stabilizimit, individi përpiqet të kuptojë në qoft ë se zgjedhja e tĳ  nëfazën e eksplorimit 
ishte e mirë apo jo. Në këtë fazë gjimnazisti përpiqet të bëjë një tentativë për një 
4  Gazeta Mësuesi, 14 prill 2010.
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zgjedhje karriere. Ashtu si studimi I Super tregoj mënyra të ndryshme infl uence, 
për zgjedhjen e karrierës nuk është studiuar se cfarë rezultati kanë infl uencat për 
studentët e shkollës së mesme në ndryshimet e niveli të universitetit.5

Ky studim është bërë në dy shkolla të mesme të ndryshme dhe në një universitet. 
Studimet e mëparshme të O’Brien Kush(1996) & Cochran (1993) u perqëndruan në 
aspekte të ndryshme për zgjedhjen e karrierës. Në këto aspekte përfshihen prindërit 
dhe statusi ekonomik i familjes. Ata gjetën se prindërit jepnin infl uencën më të 
madhe në zgjedhjen e karrierës. Asnjë nga studimet e mëparshme nuk eksploroj 
faktorë të tjerë që mund tëndikojnë në zgjedhjen e profesionit të një adoleshenti. 
Studimet nuk treguan variante të tjera që mund të ndikojnë në zgjedhjen e karrierës, 
si eksperiencat e punës, personeli shkollor, shoqeria dhe programet e shkollës. 
Kombinimi  infl uencës familjare me infl uence të tjera, mund të rezultojnë në një 
përshkrim më të saktësuar për zgjedhjen e karrierës së mjë adoleshenti. Studimi 
rezulton që programet e mbështetjes kanë një ndikim në zgjedhjen e karrierës.
Hill(1999) Eillsmor(1999) dhe Sergiovanni(1996) thanë se zhvillimi I stafi t dhe antarët 
e komunitetit duhet të sigurojnë një lider të suksesshëm në orientimin e karrierës. 
Raumer(2000) tregon se mësuesit duhet të kenë informacione për zhvillimin 
professional kohor dhe të ndryshojnë mënyrën e mësimit sipas kohës dhe zhvillimit.6

Legjislacioni

Në shumë shtete duhen agjensi qeveritare dhe institucione si : shkolla dheagjensi 
publike të punësimit që të bëjnë orientimin e karrierës. Në Irland, ligji i edukimit 
kërkon që shkolla ti sigurojë studentëve që të kenë udhëzimet e duhura që ti 
ndihmojnë në zgjedhjen e tyre të edukimit dhe karrierës dhe të jenë të dobishme për 
ta. Ligji i zyrave të punësimit kërkon që ti ndihmoj të rinjtë në cdo mënyrë. Si p.sh.ti 
fi nancoj, ti gjej punë ose ti trajnoj ata. Në Norvegji, ligji i edukimit thotë që studentët 
kanë të drejtën e udhëzimit të nevojshëm për edukim dhe karrierë. Se cfarëështë 
e nevojshme për të rinjtë, është detyrë e shkollës që ti përcaktoj ato. Standardet 
cilësore janë shumë të rëndësishme në sistemet e decentralizuara dhe në sistemet 
ku shpenzimet mbulohen nga qeveritë. Standardet e udhëzimit të karrieres mund të 
jepen në katër mënyra të ndryshme. Së pari, standardet që funksionojnë në aktivitete 
tëndryshme , nga e cila orientimi i karrierës është vetëm një. Së dyti, standardet që 
zhvillohen për një sector të vecantë si për shembull edukimi. Së treti, standardet 
që zhvillojnë vetëm sektorin e karrierës. Së katërti, guida vullnetare që zhvillon 
udhezimin e karrierës.7 

5  htt p://careertest.us/giva_a_career_test_s.htm. 
6  htt p://books.nap.edu/openbook.php?record_id=125078.
7  htt p;//www.eed.state.ak.us/tls/CTE/careerguidance.
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Adoleshentët dhe teknologjia

Jetmira Bënja

Brikena Koroveshi

Abstrakt

Në ditët e sotme jeta pulson me ritmin e shpejtësisë që ofron teknologjia, e cila po mbivendoset 
furishëm në çdo sektor.Duket në pamje të pare se këtë privilegj e kanë vetëm vendet e 
zhvilluara, por statistikat fl asin ndryshe. Teknologjia ka përmbysur raportet dominuese 
te ndjera gjithmonë tek vendet e zhvilluara.Sigurisht qe prioritete ka , por jo ne varësi te 
ekonomisë.Varesinë këtu e krĳ on grupmosha.Të parët që u lidhën shpejt me prurjet e  reja të 
teknologjisë informative ishin të rinjtë,qe nuk nguruan ta bënin pjesë të përditshmërisë së tyre 
navigimin në botën e internetit.E ndërsa gjithmonë e më shumë , në rrugë , shkolle e më gjerë 
shikoj njerëz të fokusuar në ekranin e smartfonit të tyre vendosa te zhvilloj kërkimin tim mbi 
rendësinë e teknologjise informavive  ne jetën e adoleshenteve, edhe për shkak të kontaktit të 
përditshëm që kam me këta të fundit për arsye te profesionit të mësuesit.Ajo që më  befasoj  
gjatë kërkimeve te mia ishte shifra e lartë e perdoruesve meshkuj të teknologjise informative.
Ndoshta dikush do ta justifi konte këtë shifër me argumentin e detyrimeve më të  shumta që 
ka gruaja në familje, por argument rrëzohet sapo kuptohet që matja është bërë tek subjektet 
në moshën e  adoleshenceës , pra me një disponueshmëri kohe të përafërt.Epoka e internetit 
rezolton me më tepër përdorues meshkuj sa sa femra.Rritja e përdoruesve të teknologjisë ështe 
për tu vlerësuar, parë në këndvështimin komunikativ.Madje ështe faktor baze në suksesin e 
shumë njerëzve.Çështja komplikohet pak tek adoleshentët ku gjen perdorim më të gjerë , të 
cilëve internet sa u lehteson punën gjatë proceseve te kërkimit te informaciove mesimore 
po aq i shndërron në vartës të përhershëm të teknologjisë informative, për t’i çuar drejt një 
bote virtuale e duke i larguar gjihtmonë e me shumë  nga bota reale.Prindërit ne vende të 
ndryshme të  botës  kanë shprehur shqetësimin e tyre per orët e gjata që femĳ et e tyre kalojne 
perpara monitorit , por edhe frikën e ekspozimit të fë mĳ ëvë të tyre nga informacione që 
mund t’i dëmtojnë .
Jetojmë në shekullin e XXI dhe fenomeni më i madh i ditevë të sotme janë risitë më të fundit 
të teknologjisë dhe internetit.Sot,në të gjithë globin jane rreth 3.175 bilion përdorues të 
internetit,që i bie afërsisht gjysma e botës. Rreth 2.206 bilion njërez janë përdorues aktiv në 
rang global të rrjeteve sociale. Keto shifra tepër të mëdha na bëjnë të kuptojmë që interneti 
tashmë është pjesë e pandashme e jetës sonë.

C’është interneti?
Interneti është një “burim i pashtershem” informacionesh e komunikimi. Nëpërmjet 
tĳ  merren informacione e njohuri,shikohen fotografi  e pamje fi lmike dhe realizohet 
lidhja me cdo pjesë tjeter të globit.

Përdoruesit

Pjesa më dërrmuese e përdoruesve te internetit ne ditët e sotme janë adoleshentët.  
Pothuajse cdo adoleshentë ka një llogari në të paktën njërin prej rrjeteve sociale si:
Facebook, Instagram, Snapchat, Tumblr etj. , në të cilën kalon pjesën më të madhe të 
ditës. Këto rrjete sociale përdoren gjërësisht për të komunikuar, për të postuar, parë 
fotografi  e video, për të marrë e për të bërë sa më shumë “like” e “komente”. Kohet 
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e fundit ështe shtuar edhe opsioni “live stream” ku cdokush mund të të ndjeki nje 
subjekt në kohë reale. 

Më poshtë paraqiten disa statistika të përdoruesve të internetit të bëra në vitin 
2017

Sipas statistikave ndërkombëtare të  vitit 2017,renditja e përdoruesve të internetit 
sipas rajoneve është:
-Azia                       48.7%
-Afrika                    19%
-Europa                   17%
-Amerika e Jugut    10.5%
-Amerika e Veriut    8.3 %
-Oqeania/Australia   0.8 %
Nga kjo statistikë vihet re që rajoni që përdorin më shumë teknologjinë  është rajoni 
i Azisë,e cila ndiqet nga Europa. Këto dy rajone janë koherente gjithnjë e më shumë 
më risitë e reja të teknologjisë.
Rajoni që e perdor më pak internetin është Australia.Sipas statistikave Australia 
është rajoni më i varfër në përdorimin e internetit në krahasim më vendet e tjera.

Grafi ku më poshtë paraqet përqindjen e përdoruesve së internetit sipas 
grupmoshave:

Grafi ku më lart  na tregon qe grupmosha që përdor më shumë internetin është 
grupmosha nga 15-24 vjec. Pothuajse të gjithë të rinjtë e kësaj moshë e përdorin 
internetin. Por,nga grafi ku vëm re që dhe grupmosha nga 65-74 vjec është një 
përdoruese e mirë e internetit. Materiali faktik vë në dukje që internet nuk përdoret 
vetëm nga adoleshentet,por nga të gjitha grupmoshat pa dallim.
Grafi ku mëposhtëm tregon përqindjen e përdoruesve së internetit sipas gjineve:
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Nga kjo statistikë dallojmë që përdoruesit më të mëdhenj të internetit janë meshkujt 
me një përqindje prej 54.40%. Vetëm 45.60% e femrave në mbarë botën përdorin 
internetin cka do të thotë qe lëviz më një përqindje të konsiderueshme midis 
kategorive.
Por teknologjia,interneti e rrjetet sociale kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre.

Avantazhet

Avantazhet e internetit dhe  teknologjisë  janë marrja e informacioneve në 
kohë rekord,punimi i projekteve të ndryshme shkollore,komunikimi më miq e 
familjarë,kalimi i kohes së lirë duke luajtur,lexuar libra e kuriozitete apo edhe duke 
parë fi lma e dëgjyar muzikë , zhvillimi I aft ësive komunikuese, limiton kohën e 
humbur , Marrja e informacioneve të duhura në internet bën të mundur pasurimin 
e leksikut tonë,mirëformim te karakterit dhe njohuri të shumta për tema nga më të 
ndryshmet. Janë këto avantazhe të internetit të cilat na e lehtësojnë jëtën e përditshme 
dhe na e bejnë sa më të bukur.

Disavantazhet

Pavaresisht gjithë të mirave që na ofron,teknologjia e interneti kanë dhe  anë  negative.
Një nga disavantazhet e internetit është marrja e informacioneve jo te duhura nga 
adoleshentet madje dhe nga fëmĳ ët më të vegjël. Pasurimi më këto informacione të 
gabuara e dëmton rëndë karakterin dhe mentalitetin e tĳ .Tjeter disavantazh është 
komunikimi me persona të huaj. Shpesh njërez me qëllime keqbërëse hapin llogari 
fallco më anë të të cilave mundohen të gënjejnë fëmĳ ët dhe adoleshentet. Shumë 
adoleshente tregojnë së shumë njerëz të huaj kanë tentuar të komunikojne më ta,u 
kanë kërkuar takime etj.Rrjetet sociale  kërkojnë edhe disa të dhëna personale të 
cilat një keqbërës mund t’i vjedh e ti përdor si shantazh kundër fëmĳ ëve.Përdorimi 
masiv i internetit bën që fëmĳ et të lenë mënjan aktivitetet e tjera e të fokusohen 
te ai. Këta bëhën fëmĳ ë të vetmuar pasi distancohen nga të gjithë dhe fokusohen 
në jëtën e tyre aktive në internet.Qëndrimi i gjatë para celulareve,kompjutereve etj. 
mund të shkaktojë dëmtime të shumta të fëmĳ ët si; dëmtime të syve e të sistemit 
nervor,lodhje dhe shfaqje të stresit apo ankthit.Interneti e në përgjithësi, rrjetet 
sociale krĳ ojnë një “realitet virtual” shumë të ndryshem nga realiteti ku ne jetojmë. 
Shumë adoleshente e madje e fëmĳ ë të vegjël kanë rënë “pre”e ketĳ  realiteti. Ata lën 
cdo gjë tjetër pasdore,distancohen nga cdo person tjeter dhe qëndra e jëtës së tyre 
bëhen keto rrjete .Për këta fëmĳ ë vetbesimi është i lidhur me numrin e pëlqimeve 
dhe reagimeve që të tjerët u bëjnë.Këta fëmĳ ë që janë kaq të varuar prej internetit në 
realitetin e përditshëm janë fëmĳ ë asocial e të vetmuar.Prej këtĳ  përdorimi masiv të 
internetit fëmĳ ët e sotëm po humbasin fëmĳ ërinë e tyre duke u mbyllur në shtëpi e 
duke “chat-uar” me miqtë e tyre virtual. Ata e kanë harruar natyrën dhe aktivitetet e 
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shëndëtshmë që ajo ofron. Nëse në një ditë të zakonshme vëzhgon më kujdes fëmĳ ët e 
adoleshentët secili prej tyre ka celularin e tĳ  në dorë gati për të kapur në cdo moment 
fotografi  e video të ndryshme. Këta fëmĳ ë harrojnë që rëndësi ka realiteti ku jetojnë 
dhe jo interneti e rrjetet e tjera sociale.Ata harrojnë të jetojnë e të shĳ ojnë jëtën.Shumë 
fëmĳ ë harrojnë të jenë vetvetja e mundohen të kopjojnë dikë tjeter i cili ka një aktivitet 
më të pasur në rrjetet sociale. Kur nuk arrĳ në dot të behen si ai këta fëmĳ e fi llojnë të 
mos e pëlqejnë veten e tyre e të mos kenë me vetbesim.Një ndikim tjetër, negative për 
të rinjtë e sotëm janë faqet e ndryshme pornografi ke ku ata mund të klikojnë më apo 
pa dashje. Ata mund të bëhen pjesë e kesaj bote dhe kjo mund te shkaktojë shumë 
pasoja te ata.Shume fëmĳ ë mund të bëhen pre e bullizmit ne internet. Në ditët e 
sotme shumë të rinj hapin llogari fallco ku postojn foto të bashkëmoshatarëve të tyre 
me mbishkrime keqdashesë duke i bërë kta fëmĳ e viktima te bullizmit.

Ndikimi I prinderve në rregullimin e mardhënieve fëmĳ  – teknologji

Pëshën kryesore në mbrojtjen e fëmĳ ëve nga këto disavantazhe e kanë prindërit. 
Ata asnjëherë nuk duhet t’a anashkalojnë këtë përgjegjësi pasi kjo sjell si pasoje 
dëmtimin  e fëmĳ ës së tyre.Rolin kyc në rregullimin e mardhënies fëmĳ -teknologji e 
luajnë prindrit, të cilët duhet ti kushtojnë më shumë rëndësi në mbrojtjen e fëmĳ ëve 
të cilët shpenzojnë kohë relativisht të gjatë përball mjeteve teknologjike ( television, 
kompjutera, telefona) të pa kontrolluara. Fëmĳ ët nga mosformimii duhur është I 
aft ë të ndërveproj pa menduar dhe të këqmenaxhoi mjetet teknologjike. Mënyrat 
e kontrollimit nga prinderit janë të shumta.Si fi llim prinderit duhet të krĳ ojnë 
mardhënie relativisht të mira më mësuesit e fëmĳ eve të tyre, duke u informuar për 
cdo veprim të tyre në orarët  e shkollës .  Të edukojnë fëmĳ ët për përgjegjesinë e 
përdorimit të teknologjisë si anët positive dhe negative të saj, por dhe si të  jenë 
të sigurt të mos bihen viktima të keqpërdorimit të teknologjisë.Prinderit duhet të 
jenë të angazhuar në veprimtari onlinë bashkarisht dhe njëkohësisht më femĳ ët 
e tyre duke krĳ uar një mjedis me të sigurt për ta. Të bashkëbisedojnë mbi risitë 
teknologjike dhe përdorimin dhe aktivizimin e tyre drejt risive më të fundit duke 
krĳ uar një mardhënie te sigurtë dhe mundesi besimi kundrejt tyre .Duke ndërmarë 
masa kontrolluese mbi mjetet teknologjike në mënyrë të tillë që të ruajnë historikun 
dhe vempritaritë dhe kontrollimin e këtyre të fundit.
Prinderit kan si detyra principale kujdesin e fëmĳ vë të tyre në lidhje me teknologjinë 
si në pikat e nënpërmendura:
Prinderit duhet:
• t’u venë fëmĳ ëve një limit kohor në përdorimin e mjeteve teknologjike
• të mos i lejojn të jënë aktive në orët e vona të natës
• të kontrollojnë veprimtarinë e tyre aktive  në rrjetet sociale
• të shohin se cfarë fotosh postojnë fëmĳ ët e tyre në këto rrjete
• të kontrollojnë se më kë komunikojnë fëmĳ ët e tyre
• të vendosin barriera mbrojtëse mes fëmĳ ëve dhe faqeve pornografi ke
• të shohin se cfarë informacionesh marrin fëmĳ ët e tyre
• të krĳ ojnë mjedise të përshtatshme në mënyrë që fëmĳ ët mos e bëhen të varur pas 

teknologjisë
• të mos lejojnë fëmĳ ët të përdorin rrjetet sociale pa praninë e tyre
• Një rol  ndihmës për fëmĳ ët që të mos bien pre e efekteve negative të internetit 
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në shkolla. Mësuesit duhet të organizojnë orë të vecanta bisëdash më fëmĳ ët , 
mardhëniet më teknologjinë dhe mbrojtjen ndaj tyre.

Rreziqet e adoleshnetëve kundrejt teknologjisë
 Ne ratin kur një fëmĳ ë është në fazën e përdorimit të njeë mjeti teknologjik është 
ekspozuar ndaj një shumllojshmëri rreziqesh dhe anësh negative ku më kryesorët 
përmendim: 
• Humbja e interesit për gjerat e rëndësishmë në jëtë 
• Distancimi me familjarët dhe miqtë 
• Varësia ndaj lojrave të ndryshme dhe faqeve online 
• Vetmia 
• Humbja e vetbesimit 
• Komunikimi me individë të panjohur dhe të rrezikshëm 
• Komplikacionet ndryshme që shfaqen në trup si dëmtimët e syve sistemit nervor 

lodhja stresi ankthi 
• Ekspozimi ndaj të dhënave personale 
• Distancimi me botën reale 
• Rreziku kibernetik
• Dëmtimi I shendetit fi zik
Dëmtimi nga përmbajtjet e paligjshme që dalin në formën e faqeve , videove 
pornografi ke e trave te ndryshme kontakte më përdorues të panjohur dhe jovetëm
Ekspozimi ndaj teksteve dhe imazheve raciste dhe diskriminuese
Rreziku nga vetëdëmtimi I pautorizuar I kreditit të kartave të prinderve.Shpifj a dhe 
dëmtimi I reputacionit.
Shumë informacione private zbulohen dhe risin mundësinë e individeve me qëllime 
të rrezikshme.Shikimi I materialeve të ndaluara pornografi ke. 
Mundesia e shfaqjeve të materialeve më material dhune duke ushqyer urrejtje në 
aspekte të ndryshme .
Chatim dhe takim me të panjohur .
Viktima të dhunës dhe formave të saj ( bullizmi , fi zike , psikologjike , seksuale , 
verbale … )
Lojrat online te cilët I bejn preh të imitimeve virtuale që mund të ken efekte negative 
si pasoje (emocionale , fi zike , racionale).

Kuadri ligjor në mbrojtjen të të rinjve

Përdorimi i teknologjisë më një vrull marramendës shoqerohet shumë pak ose aspak 
më mekanizma mbrojtes nga ana juridike për krimet kompjuterike.
Për këtë arsye,shumica e të rinjve anembanë botës janë të prirur për të qënë pre e 
sulmeve kibernetike. E vetmja mënyrë për të siguruar mbrojtejen e të rinjve duhet të 
ndërhyjmë më anë të legjislacioneve. 
Për këtë arsye Ministria e Arsimit është në bashkepunim me Ministrine e Brendshmë, 
Policinë e Shtetit, me Ministrine e Inovacionit dhe Administratën Publike. Për cdo 
strukture të sipër përmendur përpilohen dhe hartohen dokumentacione në kuadër 
të mbrojtjes kibernetike “Dokumetin e Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015-
2017”.
Ky dokument është mbështetur në:
-Ligjin “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ eve”;
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-“Planin e Veprimit për fëmĳ ë 2012-2015”miratuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave nr.182 datë 13.03.2012,
-Legjislacionin shqiptar në fuqi dhe praktikën me të mirë evropiane në këtë drejtim;
-“Parimet për Rrjete Sociale më të Sigurta për vendet e BE-së”,të Komisionit Evropian 
publikuar në Shkurt te vitit 2009;
-Si dhe dokumentin “Kuadri Evropian për një përdorim më të sigurt të Celularit 
nga Adoleshentet dhe Fëmĳ ët”,nënshkruar nga operatore të ndryshem në Evropë,në 
Shkurt të vitit 2007.
Në 7 shkurt 2013 u nënshkrua nga operatorë shqiptarë “Kodi I sjelljes për përdorimin 
e sigurt dhe të përgjegjshëm të rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike në Shqiperi”.
Më poshtë do të përmendim disa ligje që janë miratuar për sigurinë e të rinjve 
shqipëtarë:
-Ligji Nr.8888 I datës 25.04.2002 “Për Ratifi kimin e Konventës për Krimin Kibernetik” 
është refl ektuar në Kodin Penal;
-Ligji Nr.9262 I datës 29.07.2004 “Për Ratifi kimin e Protokollit të Konventës për 
Krimet Kibernetike,për penalizimin e akteve me natyrë raciste dhe ksenofobe të 
kryera nëpermjet sistemeve kompjuterike” refl ektuar në Kodin Penal;
-Ligji Nr.9859 Ii datës 21.01.2008 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime në ligjin Nr.7895,datë 
27.01.1995-Ligji Nr,10023,datë 27.11.2008 për disa Shtesa Dhe Ndryshime të Ligjit 
Nr.7895,datë 27.01.1995;
-Ligji Nr.10054,datë 29.12.2008 Për disa Shtesa dhe Ndryshime të Ligjit Nr.7905,datë 
21.03.1995;
A është i mjaft ueshem kuadri ligjor? A duhet të ndërmerren më shumë masa ligjore 
dhe zbatimit të ligjeve shqiptare? A jane më informuar institucionet përkatëse për 
cdo ndryshim dhe zbatim të ligjeve?
Edhe pse vendi ynë ka ndërmarre një sërë fushatash dhe ligjesh në mbrojtje ndaj 
krimit kibernetik,shohim që të rinjtë vazhdojnë të jenë të kanosur ndaj teknologjisë. 
Cdokush duhet të ndërgjegjësohet nga institucionet përkatëse për informim dhe 
zbatim të ligjit. Të fi llojnë të mbrojnë veten më pas të mbrohemi me anë të  ligjit.

Përfundime

Pavarësisht se teknologjia e interneti kanë pafund ane negative ai është tëpër i 
nevojshëm në ditët e sotme. Interneti mund të behët tepër i dobishem n.q.s në do 
të dimë ta perdorim atë si duhet dhe pa abuzuar me informacione të panevojshme. 
N.q.s i vendosim vetes disa limite në përdorimin e tĳ  atëherë në nuk do të kemi 
probleme më asnjë nga disavantazhet e tĳ . Duhet të dimë t’e shfrytëzojmë vetëm të 
mirat e tĳ ,sepse vetëm kështu interneti e bën jetën tonë më të lehtë.
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Abstract

The main challenge of Western Balkans countries since in this period of transition has been 
the unemployment issue.  In diff erent time tables the unemployment rate has been 35% but if 
we see the unemployment rate among youth, its level at times has even been almost twice as 
higher that the overall unemployment rate. In this paper we will focus on youth unemployment 
and the challenges they face towards being employed aft er they fi nish their education. For 
this purpose it will be used the data from the School-to-work Transition Survey (SWTS) 
administered by the International Labor Organization for Republic of Macedonia, Serbia, and 
Montenegro which was conducted during 2014. The results will show which factors infl uence 
most in being unemployed. The main aim of this paper is to analyze the transition of youth 
from the education process to labor market and their employment. The results deriving from 
this paper will shad light to the problems that youth in Western Balkan faces.

Key words: unemployment rate, youth unemployment, transition from school-to-work.

1. Introduction

Unemployment among young people as it is known does not  aff ect young people 
only, but it also has negative eff ects on the entire society of the country concerned. 
This global issue problem as most countries are facing is a permanent threat to our 
societies. Regarding the macroeconomic aspect, unemployment represents a loss of 
productive resources and through loss of human capital it slows long-term growth 
and jeopardizes social cohesion (Brada, Marelli, & Signorelli, 2015). As we look at 
this at the individual level, unemployment can cause youth health problems and 
eliminate their well-being, as well as prevent accumulation of work experience, 
which then produces negative eff ects on career prospects and future incomes. This 
also increases the risk of young people being excluded from the labor market for a 
longer period of time (Bell & Blanchfl ow, 2011).
The rest of the paper is organized as follow: section two deals with literature review, 
section three describes the research methodology used in this paper, section four 
gives the conclusions of the paper.

2. Literature review

As mentioned above, the issue of youth unemployment and employment has gained 
much att ention in the last period. But another problematic element in this regard is 
the transition of young people from education to employment or to the labor market. 
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Many young people go through diffi  cult transition periods until they fi nd a job.
As a result of the continuous rise in youth unemployment, this category of society 
faces problems such as: poverty growth, social exclusion and a deep economic gap 
from older generations, and increases the risk of growing a generation of “lost” 
persons who will probably never be able to enter the labor market (Scarpett a, Sonnet, 
& Manfredi, 2010). Some of the identifi ed causes of youth unemployment are the 
following: inequality in the labor market, lack of services to young people and the 
privatization of education (European Youth Forum, 2014).
Theories about youth unemployment are part of the theory that explains unemployment 
(Brada, Marelli, & Signorelli, 2015). At least three sets of unemployment determinants 
can be identifi ed. The fi rst group of causes include cyclical macroeconomic conditions. 
The relationship between the unemployment rate and GDP growth is the so-called 
Okun law, where it is noticed that this coeffi  cient varies from country to country, 
and the time and the reasons for this are diff erent economic structures and diff erent 
institutions and policies (IMF, 2010). Authors Hutengs & Stadtmann (2014) point out 
that the absolute value of Okun's coeffi  cient decreases for older groups unlike the 
younger ones, where the greatest impact of GDP fl uctuations has been seen in new 
groups. In addition, the perpetrators found that the unemployment rate for young 
men responds more to changes in GDP than to women because of the fact that men 
are more employed in cyclical sectors than women. Among other things, it should 
be noted that many studies point out that youth unemployment is more aff ected by 
economic cycles than general unemployment due to the fact that young people have 
less experience and contracts less favorable than older people.
The other group of variables that determine unemployment and labor market 
performance are the demographic, individual, social and structural conditions. The 
demographic variables refer not only to the composition and natural movement of 
the population, but also to the migration fl ows. Individual variables include worker 
preferences, while social variables include family role, parenting, and regional 
mobility barriers (Marelli, Choudhry, & Signorelli, 2013).
The third group of variables, which is very important for politics and institutions, 
is that almost 2/3 of the cyclical unemployment changes over time are explained 
by the changes in these variables. In addition to labor taxes, employment benefi ts, 
trade unions and collective bargaining, employment protection legislation and labor 
market policies that aff ect the overall level of unemployment, institutional variables 
that are specifi c to youth unemployment include minimum salaries and the extent to 
which collective contracts are used.
Marrelli, Choudhry & Signorelli (2013) in their study also emphasize that in addition 
to macroeconomic factors such as economic growth, economic freedom, labor market 
reforms and other factors such as partial employment and active labor market 
measures reduce unemployment in particular among young people and increase 
labor market performance.
Marrelli, Choudhry & Signorelli (2013) in their study also emphasize that in addition 
to macroeconomic factors such as economic growth, economic freedom, labor market 
reforms and other factors such as partial employment and active labor market 
measures reduce unemployment in particular among young people and increase 
labor market performance.
Individual and family characteristics represent important elements in shaping 
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diff erences and trends in youth unemployment. This study analyzes the 
unemployment of young people in Italy and Russia through individual and family 
factors such as household characteristics, region characteristics, time eff ect (to 
control macroeconomic conditions and crisis eff ects). Their conclusion is that the 
element of disposable household income has the highest negative probability of 
being unemployed, so the increase in income decreases the probability of being 
unemployed. The unemployment risk decreases with the youth of Russia and with 
marital status in Italy. The timeframe was also important as they lead to an increased 
risk of unemployment in times of crisis (Marelli & Vakulenko, 2014).
The authors of Eichhorst & Neder's study of young people's unemployment in 
the Mediterranean countries (France, Greece, Italy, Portugal and Spain) conclude 
that youth unemployment in these countries has reached alarming proportions. 
According to them, in these countries the dropout rate is high, the return to the 
educational process is diffi  cult and very low, and the transition from education to 
employment is quite problematic.
Unemployment among young people depends on many factors that are also related 
to the characteristics or the specifi cs of a country. Some of these factors are: the degree 
of skills mismatch and the transition from school to work. But besides these factors, 
other factors are also infl uenced by cyclical fl uctuations, where young people are 
most aff ected by the fact that companies in such cases have lower opportunity costs 
if they remove young people from work. In addition to the skill factor, there is a so-
called "trap of experience", where the lack of experience young people do not have 
much space to employers (Dunsch, 2016).
The authors Carleo & Pastore (2007), unlike some other studies, stop analyzing the 
youth work gap and how it aff ects employment, respectively their unemployment. 
According to them, unemployment among young people depends on the youth's 
diffi  culty in meeting this gap in experience. They identify two main factors in reducing 
this gap: Labor Market Flexibility and low incomes at work start. But in addition to 
these factors, the education and training system and the passive monetary support 
scheme are not less important in combating youth unemployment
Providing a mild transition to a job for young people puts them on a path to being 
productive as old and achieving their goals of life. There are many factors in ensuring 
a successful transition, among them: youth job market demands, skills and work 
experience, availability of information from the labor market and other services to 
support young people. Here also the role of providing education and training as well 
as work during the study, which facilitate this process.
Transition of young people can be analyzed in two aspects, macro and micro (Hannan, 
Raff e, & Smyth, 1996). In macro terms this has to do with the relationship between 
the results of the educational process and the aggregate economic performance and 
in particular the role of education / training systems in promoting economic growth, 
improving income levels and meeting skill needs. In terms of micro, the results from 
the transition process are generally seen in economic terms:
i. Participation in the workforce
ii. Employment versus unemployment
iii. Professional status
iv. Adapt the characteristics of vocational education / training
v. Salaries and wage growth
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vi. Employment security
vii. Access to on-the-job training or sponsored by the employer
viii. Work and career mobility
ix. Satisfaction at work.
The process of youth engagement in the labor market poses a real challenge for young 
people, despite the fact that many young people have a higher level of education and 
various kinds of skills from their parents, again this process can to be characterized 
as a turbulent and unsafe period for young people This is particularly acute aft er 
the great fi nancial and economic crisis of 2008, where there is a marked increase 
in unemployment throughout Europe. Now more than 5 million young people in 
Europe are unemployed, representing a rate of about 20% of youth unemployment, 
should not include young people who continue education precisely because of the 
absence of a job (Wolbers M. , 2014)
Some authors who have researched this issue in Spain and the EU countries (Dolado, 
Jansen, Felgueroso, Andrés, & Wölfl , 2013) have come to interesting conclusions about 
the transition from youth to employment. According to them, the length of transition 
is shorter in men than in young women who face a more prolonged transition. On 
the other hand, it is emphasized that having a higher level of education is closely 
related to the length of the transition, so that persons with higher levels of education 
(in the case of concrete higher education) experiencing a shorter transition to average 
diff erence by persons with the lowest education.
Authors Tiongson and Fares (2007), in the World Bank survey on youth unemployment 
and transition in Bosnia and Herzegovina, point out that young men and women 
are faced with various obstacles in fi nding a job. Some of these obstacles are: high 
unemployment rate and very long transition from school to fi nding a job. They 
conclude that the initial period of unemployment has some adverse eff ects, such as 
reducing the ability of women and men to integrate into the labor market.

3. Research methodology
3.1.  Description of data
The data used in this study are gained from the School-to-work Transition Survey 
(SWTS) wich was conducted by the International Labor Organizations during the 
years 2014-2015, in many transition or developing countries in Europe, Asia, Africa. 
For the purporse of the study, are used the available data for three Western Balkan 
countries, and that is: Macedonia, Montenegro, Serbia. 
To estimate the probability of a person that would be employed, we employ the Probit 
Regression analysis and its marginal eff ect. The dependent variable is if a person 
is employed or unemployed that is, value 1 for being employed and 0 otherwise 
(unemployed). 
The explanatory variables that we use in this model are defi ned as follow: 
• Age - age of the youth between 15-29 years, 
• Gender - Female =1, male = 0
• Area of living – urban =1, rural = 0
• Father’s education University degree=1, High school or less = 0
• Mother’s education University degree=1, High school or less = 0.
• Education level completed University degree=1, High school or less = 0
• Working while studying Yes =1, No = 0
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3.2.  Results from the econometrical model
As mentioned in this study, a Probit Regression model is applied in order to measure 
the phenomena of youth transition towards labor market. The dependent variable 
is the probability of being employed or unemployed aft er you fi nish your studies. 
The independent variables are area, age, sex, marital status, household fi nancial 
situation, father's education level, mother's education level, education level of the 
person, the fi eld of education, work experience while studying. The results of the 
computed model are presented in table 1.
Table 1 -  Probit model results of labor market transition of youth in the three 
Western Balkan countries

Variable Coeffi cient                  Marginal Effect

Area -.0334653 -.0157924

Age .0522667** .0185138

Sex -.2875194* -.1082463

Household fi nancial situation .1989763* .0735836

Father’s education .2531387* .0894427

Mother’s education .2386339* .0841433

Education level completed -.0224531 -.0099730

Working while studying .8052763*** .2811452

Source: Authors calculation
Note: The symbols ***, **, * denote that the coeffi  cient is statistically diff erent from  
zero at 1, 5 and    10 percent, respectively.
 Aft er the results from the probit model for the dependent variable (being employed or 
unemployed), it is found that coeffi  cients for age, sex, household fi nancial situation, 
mother’s education level and father’s level of education, working experience while 
studying have statistical signifi cance. The others variables such as area of living, and 
interestingly the level of education of youth doesn’t show statistical signifi cance. 
The coeffi  cient of age is positive and statistically signifi cant. This indicates that a 
change in the age by one year (being one year older) is more likely to increase the 
probability of a person being employed by 1.8%, which is in line with the conclusions 
of other studies such as Kelly et. al (2014).
A statistically signifi cant but negative correlation is found between employment and 
sex, i.e. females are less likely to be employed in comparison to man by 10.8%, and 
mainly females’ experience a harder transition from school to fi nding a job than man 
do. This is in line with the conclusions of other authors (Quintini & Manfredi, 2009).
Young people that have bett er “household fi nancial situation” are more likely to get 
employed than those that have average or bad fi nancial situation. The coeffi  cient for 
this variable is statistically signifi cant. That means that being in a bett er fi nancial 
situation of the whole family or household increases the probability of being 
employed by 7.3%.
The other two variables, father’s and mother’s education level also have statistically 
positive signifi cance. If the father of a young person has a higher level of education, 
it increases the probability of being employed by 8.9%, whereas if the mother has 
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a higher level of education, it increases the probability of being employed by 8.4%.  
This is in line with the conclusion of study made by Hadjivassiliou, Kirchner Sala & 
Speckesser (2015).
Lastly, the variables area of living and education level of youth turns out that 
don’t have statistical signifi cance. Interestingly though is the result for the variable 
education level. Usually it is expected that people with higher education tend to get 
a job more easily than those that have lower level of education. But, in this case is 
the opposite, which indicates that market requires less people with higher education 
level.

Conclusions

The aim of this study was to analyze the factors that infl uence the process of labor 
market transition of youth in three Western Balkan countries that is Macedonia, Serbia, 
and Montenegro. The data used in the study were taken from International Labor’s 
Organization survey, which was conducted in these countries amongst others. As 
conclusion to the result gained from the Probit regression, in turns out that females 
are less likely to be employed in comparison to males. Being older means that you 
have more chances of being employed. An interesting results is that gained from the 
variable “household fi nancial situation”. From the result, it is concluded that if a 
younger person belongs to a household that is in bett er fi nancial situation, he or she 
has higher probability of being employed. Other two variables that infl uence in the 
state of a youth of being employed or not, is the education level of the parents. Young 
people, whose parents have higher level of education tend to have bett er chances of 
gett ing a job. In the end, it turned out that the level of education of the young person 
doesn’t have impact on his or her probability of being employed. This could be be 
due to the fact of mismatch between educational institutions (labor market off er) and 
demand by the labor market, as we witness an increase number of highly educated 
people, whereas the labor market demands are toward less skilled and educated 
persons.
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Raportet dhe përpjesëtimet në situate praktike

Msc Ramazan Xhixha

Msc  Altin Dervishi
Shkolla e mesme e bashkuar Ishem

Abstrakt

Koncepti mbi raportet dhe përpjesëtimet është jo pak i hasur nga ne në përgjithësi. 
Këto dy koncepte takohen shpesh nga nxënësit, studentët dhe mësuesit ne trajtimin 
e temave të ndryshme dhe gjatë formimit të nxënësit. Secili individ kur është 
ballafaquar në situate praktike i është dashur duke analizuar të përdorë një rregull 
të caktuar për të dalë nga situate në mënyrën më të mirë të mundshme. Mësuesit e 
lëndëve natyrore e kanë hasur konceptin e raportit në situate të ndryshme qoft ë si 
raport largesash , masash, grimcash etj,
Në klasat e arsimit bazë ku nxënësi takon konceptin e raportit ai përballet me të në 
formë , thyese në formë problem ku përzihen ngjyrat me njëra tjetrën etj Që ti vĳ ë sa 
më qartë lexuesit dhe nxënësit në vecanti e kemi përqendruar punën tonë në situate 
konkrete në analizim ku do të dalim ndonjëherë nga konturet duke mos e humbur 
rrjedhen por që ta zgjerojmë më ej konceptin duke e gërshetuar atë me trajtimin e 
probabilitetit dhe dendurise relative.

Fjalët kyce: Raport, Përpjesëtim, Denduri , Shkallë.

Hyrja

Në shumë raste jemi përballur me situate mjaft  praktike ku ne kemi përdorur raportin 
si një celës për një përgjigje sa më të mirë.
Me futjen e kurrikulës së re në sistemin arsimor ndërthurja e njohurive me njëra 
tjetrën e bën individin më të formuar dhe më ndërthurës .Një nga shprehjet më të 
zakonshme që na është dashur të ndeshemi të gjithë është: Sa tokëë ka dhe sa uje ka 
në rruzullin tokësor
Përgjigjen korrekte të kësaj pyetje do ta marrim në trajtimin e ceshtjes së mëposhtme:
Raportet
Dimë që Toka me ujin në rruzullinn tokësor rrinë si 1 me numrin 2: këtë marrëdhënie 
të formuar prej tyre dhe që shënohët të tillë 1:2 ne do ta quajmë raport. Lexohet 1 
me 2 duke e pergjithesuar per cdo pjese toke kemi 2 pjese uje (pjeset I zgjedhim te 
barabarte sit e duam ne)
Duke kaluar tek problem yne dhe per ti dhene zgjidhje ne dime qe siperfaqja e globit 
eshte x cm katror.
Syprinen do ta ndajme ne tre pjese pse?
Formojme keshtu thyesen x\3 nga e cila ne do te marrim siperfaqen qe I takon nje 
pjese kur ajo ndahet ne tre pjese, tani eshte e lehte qe te gjejme syprinen qe zen uni 
dhe toka .
Ne mund te veprojme dhe ne menyra te tjera per te njehsuar siperfaqen 
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Keshtu ndertojme thyesat 1\3 e globit toke dhe 2\3 e globit uje qe analizohen nga 
1nga 3pjese e globit eshte toke duke zbatuar mbi kete rregullat algjebrike ne gjejme 
cpjese eshte toke dhe cpjese ujë. Gjithashtu, ne mund te strukturojme zgjidhjen me 
rregull treshi per te cilen lexuesi e provon vete_
Ne do te ndalemi tek krĳ im I raporteve te barabarta per ti dhene zgjidhje:
Modelojme zgjidhjen:
Sic rrin 1 me treshin rrin siperfaqja e tokes me siperthaqen e globit
Duke ndertuar raportet kemi:
1\3 barabarte me t\g ku t dhe g perfaqesojne siperfaqen e tokes dhe globit
Prej nga t barabarte me 1\3 e g,
Me gjetjen e g ne ndertojme dy raporte te barabarte te cilët janë perpjesetimore dhe 
që fi tohen nga njeri tjetri duke shumezuar me k ose me 1\k.
 Nga situatat e analizuara rrjedhimisht lindin dy pyetje:
Te gjithe raportet jane perpjesetimore ?
Nese do te rritet syprina e tokes cndodh me raportin ?
Pergjigjen mohuese te kesaj pyetje ne e marrim duke gjetur nje cift  raportesh te cilet 
nuk merren nese shumezojme raportin e pare me nje numer te cfardoshem k:
Konkretisht :
Nje nxënës kishte dy cokollata : ai e ndau njeren ne tre pjese dhe hengri njeren 
cokollaten tjeter e ndau ne gjashte pjese dhe hengri 2 ai u shpreh se ka ngrene me 
shume heren e dyte a ka te drejte ai ?
Cokollata 1

Cokollata e pare  është ndarë në 3 pjesë të barabarta. Pjesën që ai ka ngrënë e kemi 
ngjyrosur Duke e analizuar ndryshe themi:
Cokollata është ndarë në 3 pjesë nga të cilët 1 pjesë është ngrënë dhe 2 pjesë kanë 
mbetur.
Raporti:    1 : 2
Në trajte thyese:     1\3 pjesa që është ngrënë dhe 2\3 pjesa e mbetur
Në përqindje:     1\3×100% pjesa e ngrënë dhe 2\3×100% pjesa e mbetur
Cokollata 2

Cokollata e dytë  është ndarë në 6 pjesë të barabarta. Pjesën që ai ka ngrënë e kemi 
ngjyrosur Duke e analizuar ndryshe themi:
Cokollata është ndarë në 6 pjesë nga të cilët 2 pjesë janë ngrënë dhe 4 pjesë kanë 
mbetur.
Raporti:    2 : 4
Në trajte thyese:     2\6 pjesa që është ngrënë dhe 4\6 pjesa e mbetur
Në përqindje:          2\6×100% pjesa e ngrënë dhe 4\6×100% pjesa e mbetur
Duke krahasuar perfundimet e arritura nga ana vizuale , ne perqindje dhe ne thyesa  
ne konstatojme nje fakt te rendesishem:
2\6 pasi reduktohet fi tohet thyesa 1\3
Duke krahasuar perfundimet e tjera te gjetura ne shkojme ne perfundimin që edhe 
kto dy thyesa janë të barabarta.
Veme re:  gjejme nje lidhje midis raporteve te mesiperme
(1 : 2 ) ⁼ 2(1 : 2 ) ⁼ (2 : 4)
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Analizimi I perfundimit behet nga lexuesi si me lart.
Keto konkluzione te arritura I japin pyetjes së dytë të parashtruar nga ne përgjigje të 
cilën po e modelojmë më poshtë:
Ne rastin që kemi paraqitur më sipër për rruzullin tokësor nëse supozohet rritja 
në sipërfaqe atëherë edhe sipërfaqja tokë dhe ujë do të rritet por raporti po I njejti 
mbetet .
Këto trajtime I paraprĳ në temës së mëposhtme e cila trajtohet më së shumti në lëndën 
e gjeografi së:
                                                       

Shkalla e zmadhimit(zvogëlimit)

Zakonisht largesat maten duke pasur metrin si njësi. Kalimi nga metri në nënfi shat e 
tĳ  bëhet duke shumëzuar me fuqi të numrit 10.
Shkalla e hartës 1: a do të thotë se largesa reale është a herë më e madhe se largesa 
përkatëse në hartë.
Kalimi nga metri në shumëfi shat e tĳ  bëhet duke pjesëtuar me fuqi të numrit 10.

Shkalla metrike
1 m= 1000 mm
1 m= 100 cm
1 km = 1000 m

Për shembull,:  shkalla 1 : 200 do të thotë largesa reale = 200 X largesa në hartë 
                                 largesa në hartë = largesa reale : 200
SHEMBULL:  Në hartën në fi gurë gjeni largesën dhe kursin nga Elbasani në Fier.

Zgjidhje:
1 cm përfaqëson    2500000 cm =  2500m = 25km
Largesa ne hartë 2.45 cm
Largesa reale 2.45*25 = 61.25
 Kursi 360° - 135° = 225°, sepse shuma e kendeve ne nje rrotullim te plote eshte 360°.
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Prerja e Artë
Më i njohuri ndër numrat irracional është numri  pi. Numri irracional   është më 
pak I johur përsa I përket emërtimit, por nga ana tjetër shpreh një raport bazë që ka 
po aq karakter universal sa . Përngjasimi i dy numrave nuk ka të llogaritur ato 
shfaqen në situate të papritura, madje atje ku nuk të shkon fare mendja.
Në shumë vende ylli pesëcepësh është i vendosur në fl amujt dhe stemat e tyre. 
Bukuria e yllit ka baze matematikore, pikërisht tek ajo që quhet prerje e artë
        

                                                   

Kuptimi gjeometrik i numrit   .

Segmenti ndahet në dy pjesë a dhe b sipas ‘’prerjes së artë’’  në mënyrë që  

. Nëse gjatësia e segmentit b merret 1 njësi atëherë raporti do të shkruhej   i 
cili mund të 
paraqitet në formnën e një ekuacioni  i cili ka si rrënjë 

positive  .
Ky numër shpreh si gjatësinë e segmentit a ashtu edhe vlerën numerike 

 Nëse marrim si njësi gjatësinë e a atëherë gjatësia e numrit b do 

të shprehet me të anasjelltën e numrit  Eshtë interesante 
të theksohet se numri  është I vetmi numër pozitiv që ka të anasjelltin e tĳ  1 njësi 
më të vogël.
Numri   mund të paraqitet në trajtën e shumave të pafundme

 dhe    

Ku ndeshen përpjesëtimet e prerjes së artë
Nxënësit e Pitagorës  ‘’ pitagorianët’’ e cilësonin pentagramin ose yllin pescepësh 
si symbol të tyre sepse raporti I cdo segmenti me segmentin më të vogël, ndarës të 
tĳ , shpreh vlerën e prerjes së artë. Tek ylli pika D e ndan segmentin CA ne raportin 
e prerjes së artë. Ajo ndan edhe segmentin AE ne ate raport. Gjatesite e segmenteve 
AC, AB dhe gjatesite e segmenteve AB dhe AD jane në raportin e artë.
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Numri   shpreh raportin e rrezes së një rrethi me brinjën e dhjetkëndëshit të 
rregullt të brendashkruar në një rreth.
Nëse vendosim tre drejtkëndësha të artë (kanë brinjët në raport të prerjes së artë) 
në mënyrë që sejcili prêt simetrikisht dy të tjerat. (sipas një këndi të drejtë) vihet 
re se kulmet e drejtkëndëshave puthiten me 12 kulmet e një ikosaedri të rregullt, 
njëkohësisht ato paraqitin qendrat e 12  faqeve të një dodekaedri të rregullt. 
(dymbëdhjetëfaqëshi).
Nëse nga drejtkëndëshi i artë presim një katror me brinjë sa brinja e vogël  atëherë 
drejtkëndëshi që përft ohet është përsëri i artë . Duke e vazhduar këtë proces 
pambarimisht  formohet  vargu I drejtkëndëshave të artë.

Konkluzione

Puna është bërë me synimin që ti vĳ ë në ndihmë lexuesit . Në të janë përdorur 
element analitikë, gjeometrikë, dhe gjeografi kë,
Mbështetja në tekstet shkollore e bën të domosdoshëm përdorimin e këtĳ  materiali 
nga nxënësi për të pasur më të zgjeruara njohuritë për sa I përket tematikës së 
mësipërme.
Është përdorur metoda analitike në disa situate gjë e cila është në favor të lexuesit në 
lidhshmërinë e koncepteve. 
Përvec klasave të ulëta ka material edhe për lexues punëtorë dhe të apasionuar pas 
lendës së matematikës.

Referencat

Libri I Matematikës klasa 10-11 PJESAI- II , BOTIME PEGI.
INTERNET:  htt p://irgud.com/1plus1bejne1/LAJME/KURSI13/ENC/.
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Veçoritë e frazeotermave të përdorura në diskursin me peshë botërore 
“Sinuset e paqes” Ndërtimi dhe rëndësia e tyre

 PhD (C.) Çeljeta Nikolla

Abstrakt

Rëndësia dhe ndikimi botëror që pati fj alimi i të madhit Çurçill “Sinuset e Paqes”, e me vonë e 
”pagëzuar” me “Perde e hekurt”, nuk është një gjë e panjohur në diskurset politike, ajo që ne 
kemi dashur të sjellim me ketë artikull janë nxjerrja në pah e disa elementëve të rëndësishëm 
si: përdorimi i frazeotermave: këto bĳ a të frazeologjisë por njësi të pavarura, emërtime 
autonome të gjuhës. Ato kanë natyrë frazeologjikë, janë pjesë e frazeologjisë por janë njësi më 
vete të gatshme të cilat përdoren në kontekste të caktuara si të tilla. Përdorimi i frazeotemave 
e pasuron gjuhën e një diskursi dhe përpos kësaj, këto frazeoterma përdoren edhe nga 
diskurse të politikanëve të ndryshëm duke krĳ uar kështu “folezën” e emërtimeve të gatshme, 
të një gjuhe e cila qarkullon si e tillë nga një politikan tek një tjetër dhe njëkohësisht ato janë 
përgjegjëse jo vetëm për përcjelljen e mesazhit të një shĳ eje të hollë, të një gjuhe kodike, por 
edhe të  krĳ imit të emërtimeve të reja, duke u bërë kështu njësi të pazëvendësueshme jo vetëm 
për frazeologjinë, por edhe për përdorimin e  përditshëm të gjuhës. Qëllimi i këtĳ  artikulli 
është njohja dhe emërtimi i tyre si njësi të gatshme të cilat meritojnë një emër.  

Fjalët kyç: frazeoterma, diskurs, gjuhë kodike, emërtime të reja.

Një ndër diskurset, më me peshë në historinë e politikës botërore, është ai i Uinston 
Çurçillit (Winston Churchill), “The Sinews of Peace” (Sinuset e paqes). Në të gjithë botën 
ai i njihet si fj alimi “The Iron Curtain”1 “Perdja e Hekurt”, për shkak të përdorimit prej 
tĳ , gjatë diskursit, të frazeotermit Iron Curtain, i cili u bë menjëherë i njohur në botën 
politike të asaj periudhe, por që e ndeshim shpesh edhe në ditët e sotme.
Ky fj alim është mbajtur në më pak se një vit pas përfundimit të Luft ës së Dytë 
Botërore. Do të ishte pikërisht ky fj alim i Kryeministrit më në zë të të gjitha kohërave 
të Britanisë, dhe shembull për të gjithë liderët botërorë, që për herë të parë gdhendi 
termin “iron curtain” “perde e hekurt”, së cilës do t’i referoheshin të gjithë historianët 
për të përshkruar kufi rin midis shteteve të vetëqeverisura të Europës Perëndimore dhe atyre 
të Europës Lindore të cilat sapo kishin rënë nën thundrën e fuqishme të Rusisë Sovjetike.  
E përzgjodhëm këtë artikull, për jehonën e madhe që pati në arenën e politikës së 
jashtme si dhe për pasurinë me frazeoterma, të cilat u përvetësuan dhe përdoren 
edhe në ditët e sotme nga politikanët e gjithë botës. 
Fjalimi i Winston Churchill “The Iron Curtain” është një ndër fj alimet më të 
rëndësishme të shek. XX (Warren Spencer2). Reputacioni i Churchill fi toi një emër 
shumë të madh në media sepse ky fj alim mori mĳ ëra reagime. 
Frazeotermat kanë një impakt të madh në publik, e si të tilla shkaktojnë reagime. 
Frazeotermi Luft a e ft ohtë, i krĳ uar prej Çurçillit, krĳ oi te disa idenë, në atë periudhë, 
se ishte një deklaratë luft e. Pati të tjerë politikanë që e interpretuan si një ilustrim i 
saktë i klimës botërore të asokohe. 
Në hyrje të fj alimit ai, për të vlerësuar SHBA-në, përdor frazeotermin “world power” 
1  W. Churchill, The Iron Curtain mbajtur në Westminster College në Foulton, Missouri, në 5 Mars, 
1946.
2  Warren Spencer, “A Philosophy of International Politics.” Pg. 93.
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~ Fuqia botërore: The United States stands at this time at the pinnacle of world power. 
“Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në këtë kohë në majën e fuqisë botërore.” 
Ky diskurs politik është shembulli më i mirë se si frazeotermat kur ndërtohen 
drejt dhe kanë në vetvete kuptime që prekin shtresa te gjera popullore, e bëjnë atë 
të përvetësohet dhe vlerësohet shpejt prej tyre. Çurçill hedh idenë e krĳ imit të një 
Europe të Bashkuar e cila nuk duhet të përfundojë in a Tower of Babel duke përdorur 
frazeotermin biblik “Kulla e Babelit”.
Frazeotermat, siç pohuam në krerët e mëparshëm, përdoren edhe si thënie të 
gatshme. Në këtë fj alim Çurçilli citon fj alët e një oratori irlandez mjaft  të njohur, për 
të cilin ka shumë respekt:  There is enough for all. The earth is a generous mother, “Ka 
majft  për të gjithë, Toka është një nënë bujare”. 
Frazeotermat kanë natyrë frazeologjike, sepse plotësojnë kushtin e nevojshëm të 
frazemave që është mbartja e kuptimit apo mosreferencialiteti literal i cili shfaqet 
në gjymtyrët ose në strukturën e frazeotermave. Shumë nga frazeotermat kanë 
fi gurshmëri të plotë në fj alimin e Çurçillit. Kështu për të treguar rrezikun e përhapjes 
së komunizmit dhe përqafi mit të tĳ  nga shumë shtete, ai do të thoshte se nëse kishin 
kaluar epokën naziste tashmë mund t’i riktheheshin sërish epokës së gurit ose 
kohërave të vështira të cilat vĳ në si rezultat i pushtimit nga komunizmi. Për këtë 
“plagë” ai sugjeron që është më mirë ta ndalosh se sa ta kurosh: The Dark Ages may 
return,… the Stone Age may return on the gleaming wings of science, …it’s part in 
steadying and stabilizing the foundations of peace. There is the path of wisdom.  “Epokat 
e errëta mund të kthehen,…Epoka e Gurit mund të kthehet nën krahët e ndritshëm 
të shkencës…kjo është pjesë e qëndrueshmërisë dhe stabilizimit të shatërvaneve të 
paqes. Këtu është rruga e diturisë”. Frazeotermi: “Epokat e errëta” nuk nënkupton 
vite pa ndriçim elektrik, por vite në të cilat historia kalon kohë mjaft  të vështira, “Epoka e 
gurit” nuk nënkupton epoka kur është zbuluar guri, por ka kuptimin: epoka historike 
në të cilën njerëazit mësuan të bënin vegla pune prej guri.   Këtu, përpos frazeotermave 
“Epoka të errëta”, “Epoka e Gurit”, gjejmë bukur të përshkruar me fi gurat letrare 
të përdorura si: “shatërvanet e paqes” apo “rrugët e diturisë”, një stil jo fort i njohur 
dhe i përdorur nga fj ala e ashpër e Çurçillit. 
Frazeotermat krĳ ohen dhe përdoren në një kontekst të caktuar historik. Pas 
përfundimit të Luft ës së II Botërore, Çurçilli besonte se rregulli botëror ishte 
ndryshimi dhe se Amerika kishte një përgjegjësi dhe një rol të madh për këtë. Imazhi 
i perdes së hekurt përfshinte një ndarje midis Europës Perëndimore dhe asaj Lindore 
të Rusisë Sovjetike; ndërsa perëndimorët më vete ishin kapitalistët dhe demokratët, 
Rusia ishte komuniste dhe totalitare.

Përdorimet e Frazeotermit Iron Curtain “Perde e hekurt” nga të tjerë

Në përgjithësi, frazemat e po kështu edhe frazeotermat, shpesh janë specifi ke për 
çdo kulturë. Çdo gjuhë ka stilin e vet gjuhësor që Humboldi e ka quajtur vizioni mbi 
botën. Çdo sistem gjuhësor përfshin brenda vetes një analizë të botës së jashtme, një 
analizë që është e tĳ  dhe që është e ndryshme nga ajo e gjuhës tjetër. Folësit e lindur 
të gjuhëve të ndryshme e shikojnë botën nga këndvështrimi i tyre dhe shikojnë diçka 
speciale, të paparë nga një komb tjetër. Çdo gjuhë është formuar brenda një peizazhi 
të përcaktuar dhe që varet nga një përvojë e dallueshme dhe e papërsëritshme. 
Kur frazeotermat janë të njëjta brenda dy gjuhëve, ashtu si dhe midis gjuhëve të 
tjera, i detyrohet perceptimeve dhe zakoneve të njëjta që kanë të dy popujt për 
botën dhe shoqërinë. Por ka edhe frazeoterma që përdoren nga njërëz të kombësive 
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të ndryshme. Kur frazeotemat e njëjta gjenden edhe në diskurset e personave të 
tjerë, të cilët i kanë marrë të gatshme, kjo fl et për atë që ky frazeoterm ka marrë 
vlerë universal. Pavarësisht shoqërive të ndryshme ku përdoret, vlera kuptimore e 
fi gurative e tĳ  është e gjithëpranuar.
Frazeotermi perde e hekurt gjendet i përdorur nga fi lozofi  rus, Vasily Rozanov3, i cili 
shkroi në librin e tĳ : 
With a rumble and a roar, an iron curtain is descending on Russian history. ; “Me një 
gjëmim dhe një zhurmë, një perde e hekurt po zbret në historinë ruse.”
Zonja Snowden, bashkëshortja e Figurës Politike të partisë Laburiste Filip Snowden, 
përshkroi mbërritjen e saj me një delegacion Laburist në Bashkimin Sovjetik ku tha: 
We were behind the Iron curtain at last! ;”Më në fund ne jemi mbrapa perdes së hekurt”.
Në shkurt të 1945, reporteri Joseph Goebbels shkroi në Das Reich se nëse Gjermania 
do të dorëzohej, “Një perde e hekurt do të binte menjehërë në Europën Lindore dhe në 
një pjesë të Reich”. 
Frazeotermi që përdori Çurçilli u bë model për formimin e frazeotermave të 
ngjashme. Në analogji me Perde e Hekurt, u krĳ ua nga politikanët frazeotermi 
“Bamboo curtains”~ “Perde Bambuje”, me të cilin identifi kohet rrethimi dhe izolimi i 
Republikën Popullore të Kinës. 
Ne mendojmë, se Frazeotermat kanë jetëgjatësi në epokën historike që krĳ ohen. 
Më vonë ato marrin karakter historike. Kështu përplasja ndërmjet Perëndimit dhe 
vendeve të perdes së Hekurit dhe Bambus u lehtësua me fundin e Luft ës së Ftohtë. 
Termi ra nga çdo përdorim tjetër por historik. 
Distanca e shkurtër (3.8 km) midis Bashkimit Sovjetik (Big Diomede) dhe SHBA-
së (Mali i Diomede Island, shteti i Alaskës) në Detin Bering u bë i njohur si "Ice 
Curtain"4 "Perde e akullit" gjatë Luft ës së Ftohtë. 
Po kështu një fushë me kaktuse që rrethojnë stacionin detar amerikan në gjirin e 
Guantanamos mbjellë nga Kuba, herë pas here quhet "Cactus Curtain"5 "Perde 
kaktusi”.
Në gjuhësi është e provuar se shprehjet idiomatike a frazemat në dy a më shumë 
gjuhë të tjera të frazeotermave siç pamë më lart, shpesh bëhen pjesë e gjuhës së 
personave që u përkasin një fushe të veçantë, në rastin tonë asaj të diskursit politik. 
Kjo është arsyeja që sipas perdes se hekurt u formuan edhe të tjera.

Frazeotermat e tjera të përdorura në këtë fj alim

Fjalimi i Çurçillit, përveç frazeotermit të njohur perdja e hekurt, përmban edhe 
frazeoterma të tjera, të cilat sipas kuptimit të tyre po i paraqesim më poshtë:
Frazeoterma politikë:
Në frazeotermat historikë në përgjithësi janë të ndërtuar nga emër + emër; emër+ 
mbiemër. Këto frazeoterma janë universal sepse janë të gjetura dhe të përdorura 
edhe në fj alime të politikanëve të shteteve të tjera. 
- World power ~ “fuqi botërore”; Këtu behet fj alë për Amerikën, si një fuqi me rëndësi  
botërore;
- The Totalitarian system ~ “Sistemi Totalitar”; këtu bëhet fj alë për vendet e sistemit 
komunist;
3  V. Rozanov, Apocalypse of Our Time, 1948.
4  M. E. Murphy; Rear Admiral; U. S. Navy. "The History of Guantanamo Bay 1494 – 1964: Chapter 
18, "Introduction of Part II, 1953 – 1964"
5  "The Hemisphere: “Yankees Besieged". Time. 16 March 1962. Retrieved 5 May 2010.
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-      Fraternal Association ~ “Shoqatë Vëllazërore”; këtu bëhet fj alë për bashkimin 
e SHBA-ve dhe Anglisë kundër Rusisë;

- The Dark Age ~ “Epoka e Errët”;
- An Iron Curtain ~ “Perde e Hekurt”;
- The Soviet sphere ~ “Sfera/fusha sovjetike”;
- Totalitarian control ~ “Kontroll totalitar”; këtu bëhet fj alë për kontrollin absolut 

të regjimit komunist ndaj popujve komuniste;
- Parent races ~ “Garat Prindërore”; këtu termi nënkupton garat midis shteteve për 

territore, ku “gara” simbolizon etjen për pushtet dhe “prindrit” janë politikanët;
- (Communist) Fift h column~ “Kolona e Pestë”; këtu i referoht armikut;
Frazeoterma historikë:
Karakteristikë e frazeotermave historikë është sepse ato shpesh emërtojnë një vend 

dhe traktatin e marrëveshjes, pra janë përgjithësisht marrëveshje historike prej 
nga të cilat është emwrzuar termi I mmarrë edhe emri i marrëveshjes. 

- The League of the Nations ~ “Bashkimi i Kombeve”; Organizata (NATO);
- The Magna Carta ~ “Magna Karta”; “Marrëveshje historike”
- The Bill of Rights ~ “Deklaratat e të Drejtave”; ”Marrëveshje historike”
- The Habeas corpus ~ “Korpusi i Habeas”;
- (The American) Declaration of Independence ~ “Deklarata e Pavarësisë së 

Amerikës”;
- Treaty of Collaboration ~ “Traktati i Bashkëpunimit”;
- The Stone Age ~ “Epoka e Gurit”;
- The Agreement of Yalta ~ “Marrëveshja e Jaltës”;
- The Versailles Treaty ~ “Traktati i Versajës”;
- The United Nations Charter ~ “Karta e Kombeve të Bashkuara”;
Frazeoterma biblike
- Tower of Babel ~ “Kulla e Babelit”; këtu ka kuptimin jo thjesht emërtues por 

është marë nga një histori biblike ku njerëzit u mblodhën për të krĳ uar një gje të 
përbashkët dhe përfunduan të përçarë; 

Frazeoterma letrarë:
- A generous mother ~ “Toka”; “Nëna natyrë”; ky është një frazeoterm universal
- The darkest hour ~ “Ora më e vështirë”; Kohë krize ose vështirësie që kalon një 

vend;
Frazeoterma të pjesshëm:
- The United States ~ “Shtetet e Bashkuara të Amerikës”;
- The Great Britain ~  “Britania e Madhe”;
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Mjedisi dhe Ne

Left er Manaj

Qellimi                    
Sensibilizimi i qytetareve shqiptare mbi aktualitetin e mjediseve ne Shqiperi
Objektivat                                                   
- Mjedisi ne Shqiperi                            
- Sistemi i monitorimi                                                         
- Rezultatet
- Menyra per zgjidhjen e problemeve te mjedisit

Mjedisi
Mjedisi është tërësia e rrethanave përreth një organizmi ose grup organizmash, 
veçanërisht ndërthurja e kushteve të jashtme fi zikore, natyrore që veprojnë dhe 
ndikojnë në rritjen, zhvillimin, dhe mbĳ etesën e organizmave. Në lidhje me njeriun 
dallojmë këto mjedise:
• mjedisi shoqëror,
• mjedisi kulturor dhe 
• mjedisi natyror.

 
Fier                                   Tirane                                     Berat

Sistemi i monitorimit           
Sistemi i monitorimit është grumbullimi sistematik i informacionit që mundëson 
palët e interesuara për të kontrolluar nëse një nisëm është në rrugën e duhur për 
arritjen e objektivave të përcaktuara.

Komponentet per studim 
1) Ajri 
2) Uji 
 3) Toke
Harta e monitorimeve 

Monitorimi i ajrit
• Programi i ajrit përbëhet nga 121 stacione monitorimi.
• Ndotësit që do të maten jenë SO2, NO2 (NOx), CO, O3, Benzene, PM10 
(PM2.5) dhe metalet e rënda (Pb,As,Mn,Ni,cu,Zn,Cd) 
•  Regjistrohen :
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1)Përqëndrimi mesatar ditor / vjetor (mg / m3) 
    2)Numri vjetor i ditëve tejkalon kufi jtë
Monitorimi i ujit 
• Programi i monitorimit për ujrat 
siperaqesore përfshin 6 tipe stacionesh: 
•  Ujë lumi 
•  Ujë liqeni 
•  Ujë lagune 
•  Ujë bregdeti dhe deti, 
•  Sediment 
Monitorimi i tokave 
• Monitorimi i erozionit në toka pyjore
• Parametrat që duhet të maten përfshĳ në 
parametrat fi ziko-kimike, lendet ushqyese 
(N,P), metalet e rënda dhe komponime organike 

Rezultate
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Vlerat mesatare 
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Hotspote mjedisore
31 Hotspote Mjedisore :
 Elbasan         Berat            Fier 
 Tirane            Lushnje          Pogradec 

Etj.

Realiteti

                       
Fier                                               Berat

                 
Tirane

Kush jane faktoret qe çojne ne shfaqjen e ketyre problemeve?
Pse ndodhin keto probleme?
Ku ndodhin te gjitha keto? 
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Si duhet te veprojme per te shpetuar kete katastrofe qekemi shkaktuar vet?     
1) Qëndroni të informuar.
2) Ruani energji elektrike.
3) Instaloni panele diellore në shtëpinë tuaj.
4) Blini në mënyrë të zgjuar.
5) Kujdesuni për makinën tuaj.
6) Dhurojini produktet që nuk i përdorni.
7) Riciklimi i letrës, plastikës, qelqit dhe aluminit ndalon rritjen e 
fushëgropave.
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Kompostimi i plehrave

Gezime Varfaj
Shkolla 9- Vjecare “Meleq Gosnishti”

Synimi:
Ky projekt do te realizohet mbeshtetur ne keto parime bashkepunimi
• Pergjegjshmeri
• Gjithe perfshirja e nxenesve.
• Edukimi me permasa qytetare.
Objektivi Pergjithshem
Si ndikon njeriu ne zvogelimin e ndotjes se mjedisit.
Objektivat
• Te kuptoje qe sjellja si konsumatore ka nje ndikim te madh mbi cilesine e jetes dhe 

mjedisit.
• Te njohe  konceptin te kompostimit te mbeturinave ne zvogelimin e ndotjes.
• Te tregoje me veprime konkrete menyren e komostimit  te mbeturinave.
• Te tregoje  vlerat e plehut nga mbetjet e kompostuara.
Perfi tuesit:                    Nxenesit e klasave te VIII
Koha e aplikimit:          Tetor – Shtator  (nje vite kalendarik)
Hapesira e aplikimit:     Kater ore mesimore
Metodat:
• Pune ne grup
• Rrjeti i diskutimeve
• Pune individuale
• Brainstorming
• Diskutim i lire.
• Mjetet burimore:
• Burimi informacionit:
• Libri i biologjise,
• Libri  kimise,
• Paketa e  gjelber
• Encikloedia 
• Materiale nga internet
• Fotografi  te ndryshme
• Perdorimi i cd dhe  videoprojektorit
Pershkrimi i projektit:

Nr Veprimtarite kryesore Afati Zbatuesit

Ora 1 Orgazimi I punes,zgjedha e temes,prezantimi I 
projektit,ndarja e grupeve                  1 ore Tetor    Mesuesi

Ora 2 Diskutim,prezantim,ndikimet negative te 
mbetjeve ne mjedis.                                      

1 ore
Tetor  Nxenesit

Ora 3 Hapja e gropes se kompostimit.                                                                                                1 ore 
Nentor Nxenesit

Ora 4 Sherbime gropes se komostimit.                                                                                   1 ore Mars- 
Shtator  Nxenesit
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Produktet e pritshme te projektit:
• Pleh organik.
• Te nxjerrin ne pah rolin e kompostimit.
• Postera ,albume

Ora e pare:
Lenda: Biologji
Klasa: VIII
Tema: Prezantimi i temes;  “Kompostimi I plehrave”
Qellimi:
• Te njohim nxenesit me temen e projektit dhe te ndajme detyrat.
Objektivat:
• Te ndahen nxenesit ne grupe pune dhe te percaktohen detyrat per secilin grup.
• Te orientohen per burimin e informacionit te domosdoshem.
• Te percaktohen detyrat per oren tjeter te projektit
Mjetet e punes:
• Bel
• Lopat 
• Derrasa
• Mbetje me natyre te ndryshme( bimore te pastra ,kashte,lekure patatesh,gjethe 

bimeve te reja pa fare,mbetje ushqimore,gjethe gjysem te kalbura,mbetje shtazore.
• Doreza
• Qese plastmasi
• Rrjete tulla
• Libri i nxenesit
• Materiale  te ndryshme nga interneti
Struktura e mesimit:

Fazat e struktures Strategjite 
mesimore

Veprimtarite e 
nxenesve

Organizimi i 
nxenesve

Parashikimi Brainstorming Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit
Ndertimi i njohurive Pune ne grupe Diskutim i ideve Pune me grupet
Perforcimi Pune individuale Nxitja e diskutimit Pune individuale

Parashikimi:
Brainstorming: Stuhi mendimesh
E nis oren e mesimit me pyetje per diskutim dhe informacione te nxenesve te marra 
nga prinderit.
• Cili eshte roli i kompostimit  ?
• Cilat jane mbetjet qe do te perdoren ?
• Kompostimi rikthen  material organike te vlefshme ne ciklin e  tyre natyror.
Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Ndaj nxenesit ne grupe pune.
• Secili nxenes pershkruan informacionet e degjuara dhe te marra per kompostimin
• Nxenesit me pas vendosin per temen qe do te diskutojne sipas grupeve
Disa prej temave do te jene:
• Grmbullimi i materialeve me natyre bimore (mbetje shtepiake)
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• Grumbullimi i gjetheve gjysem te kalbura
• Grumbullimi i materialeve me natyre shtazore 
• Grumbullimi i  mbetjeve bimore qe dalin nga krasitja e pemeve
Perforcimi:
Parashikimi me terma paraprake
Shkruaj ne derrasen e zeze fj alet:
• Kompostim
• Mbetje me natyre bimore Mbetje me natyre shtazore 
• Pleh organik
Nxenesit me keto terma  krĳ ojne nje shkrim te lire i cili lexohet me pas nga ata ne 
klase.
Konkluzioni i ores se mesimit.
Ora e dyte:
Lenda: Biologji 
Klasa: VIII
Tema: Kontroll dhe prezantim paraprak i punimeve te nxenesve.
Qellimi:
• Te permbledhim punen ne grupe.
Objektivat:
• Te rendisin punen e kryer brenda grupeve.
• Te grumbullojne materialet sipas nje rregulli te caktuar.
Mjetet e punes:
• Derrase e zeze
• Shkumesa
• Foto te ndryshme
• Materiale te ndryshme nga internet

Struktura e mesimit:
Fazat e struktures Strategjite mesimore Veprimtarite e nxenesve Organizimi i 

nxenesve
Parashikimi Diskutim ne grupe Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit

Ndertimi i njohurive Prezantim-vezhgim Diskutim i ideve Pune me grupet

Perforcimi Permbledhje 
informacioni Nxitja e diskutimit Pune individuale

Parashikimi:
Diskutim me klasen dhe me pas ne grup.
• Nxenesit ndahen ne grupe
• Fillon diskutimi brenda cdo grupi (nxis diskutimin me pyetje)
• Mblidhet materiali dhe nxenesit japin mendimin se si do te paraqesin punen e 

tyre para klases.
• Perzgjidhen nxenesit qe do te prezantojne punen e grupit.
Ndertimi i njohurive:
Prezantim-vezhgim
Perfaqesuesit e secilit grup te perzgjedhur nga lideri i tyre prezantojne punen para 
klases (puna paraprake).Pasi nxenesit mbarojne prezantimin, shoket e tjere jane te 
lire:
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• Te bejne pyetje
• Te japin vleresime
• Te kerkojne me teper informacione
• Te shpallin grupin qe ka punuar me mire
Perforcimi:
Permbledhje e  informacionit
Pasi vezhgohet puna e grupeve, synohet dhenia e disa udhezimeve per te vazhduar 
dhe paraqitur punen ne oren tjeter te temes se projektit.U caktohen detyra lidereve 
te grupeve.
Ora e trete:
Lenda: Biologji
Klasa: VIII
Tema: Hapja e gropes kompostimit .
Qellimi:
• Te aft esohen ne prezantime sa me te qarta e te informacioneve te tyre.
Objektiva
1-Te kuptoje qe sjellja si konsumatore ka nje ndikim te madh mbi cilesine e jetes dhe 
mjedisit.
2-Te njohe  konceptin te kompostimit te mbeturinave ne zvogelimin e ndotjes.
3-Te tregoje me veprime konkrete menyren e komostimit  te mbeturinave.
4-Te tregoje  vlerat e plehut nga mbetjet e kompostuara.
Mjetet e punes:
• Bel
• Lopat 
• Derrasa
• Mbetje me natyre te ndryshme( bimore te pastra ,kashte,lekure patatesh,gjethe 

bimeve te reja pa fare,mbetje ushqimore,gjethe gjysem te kalbura,mbetje shtazore.
• Doreza
• Qese plastmasi
• Rrjete tulla
• Libri i nxenesit
• Materiale  te ndryshme nga interneti

Struktura e mesimit:
Fazat e struktures Strategjite mesimore Veprimtarite e nxenesve Organizimi i nxenesve

Parashikimi Permbledhje e 
strukturuar Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit

Ndertimi i njohurive Prezantim Diskutim i ideve Pune me grupet
Perforcimi Vleresim Nxitja e diskutimit Pune individuale

Parashikimi:
Permbledhje e strukturuar
• E nis procesin mesimor me nje permbledhje te asaj qe eshte realizuar ne oret e 

para.
• Lideret e grupeve pershkruajne me pak fj ale menyren se si ka ecur menaxhimi i 

punes brenda secilit grup
• Nxenesit fi llojne prezantimin e projektit 
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Ndertimi i njohurive:
Konstruksioni i gropes
Permasat e gropes:
1.5m lartesi
1.5m gjeresi
Gjatesia ne varesi te mbeturinave qe do te grumbullohen.
Veprimet konkrete:
Hiqet sasia e dheut dhe ngjishet pjesa nen material dhe vendoset nje shtrese tullash.
Vendosja e mbeturinave ne trashesi 20cm mbi te hidhet nje shtrese dheu.
Kjo vazhdon derisa te mbushet gropa.
Ne fund hidhet nje shtrese per prej 10 cm dhe.
Pergjate perimetrin hapet nje kanal I cili mbushet here pas here me uje I dhene 
lageshtine te nevojshme per  shperberjen e materialeve.
Prezantimi synon:
• Perfi timin  e plehut organik ne ciklin e tĳ  natyror
• Minimizimin e ndotjes te mjedisit
Perforcimi:
Vleresimi nga ana e mesuesit bazohet ne:
• Paraqitjen e materialeve ne kohen e caktuar.
• Permbajtjen e materialit ne lidhje me temen e projektit.
• Cilesine e organizimit te punes per te arritur objektivat e projektit.
• Menyren e bashkepunimit brenda grupit,frymen e tolerances,pergjegjesise,mire

kuptimit etj.
• Aft esite krĳ uese ,perdorimin e teknikave terheqese dhe perdorimin e nje gjuhe te 

zgjedhur, te pasur dhe pa gabime drejtshkrimore ne prezantimin e projektit.

Ora e katert:
Lenda: Biologji
Klasa: VIII
Tema: Sherbime  gropes kompostimit
Qellimi:
• Te aft esohen nxenesit ne minimizimin e mbetjeve ne mjedis
Objektivat:
• Te pregatiten postera te ndryshme.
• Te pregatiten albume  te cilat percjellin mesazh permbetjet organike qe 

kompostohen
• Te kene ide te qarta per kompostimin i cili rikthen materialet organike te vlefshme 

ne ciklin e tyre natyror.
• Te kryhen konkrtishte sherbime te gropes kompostimit  (Perzjerje ,ujitje)
Mjetet e punes:
• Bel
• Lopat 
• Doreza
• Libri i nxenesit
• Materiale  te ndryshme nga internet
• Postera
Struktura e mesimit:
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Fazat e struktures Strategjite mesimore Veprimtarite e nxenesve Organizimi i nxenesve

Parashikimi Brainstorming Ndertimi i shprehive Pune me nxenesit

Ndertimi i njohurive Pune ne grupe Diskutim i ideve Pune me grupet

Perforcimi Vleresim Nxitja e diskutimit Pune individuale

Parashikimi:
E nis procesin mesimor me pyetje per diskutim:
• Cilat jane vlerat e plehut organik ,i perfi tuar nga kompostimi ,i bere ne mjedis te 

hapur
• Detyrat qe i dalin secilit prej nesh per ruajtjen dhe mirembajtjen e mjedisit .

Ndertimi i njohurive:
Pune ne grupe
• Nxenesit te ndare ne grupe e  pasqyrojne punen e tyre ne postera dhe kryejne 

sherbimet ne gropen e kompostimit.
Perforcimi:
Vleresimi
• Duke u mbeshtetur mbi punimet e realizuara nga ana e nxenesve.
• Per sjelljen e ideve kreative nga ana e tyre
Hulumtimi:
Cilat mbeturina do te kompostohen.
Vendit i  kompostimit.  
Ku do te perdoret ky humus.
Si ndikojne ne vellimin e mbetjeve.
Kompostimi a eshte nje metode qe ndikon ne zvoglimin e ndotjes se mjedisit.
Pergjigje:
Kompostot behen me mbetje bimore te pastra lekura patatesh gjethe bimesh gjysem 
te kalbura e etj.
Vendi i  kompostimit do te jete mjedisi I shkolles  15 mbrapa godines se shkolles.
Ky humus do te pedoret per plehrimin e pemeve dhe luleve te mbjella ne oborrin e 
shkolles.
Metoda e perpunimit te mbetjeve ndikon ne zvogelimin e  mbetjeve ne mjedis.
Vleresimi:
Vlersimi i brendshem.
Pakesimi i plehrave,perpunimi I tyre me ane te metodes se  kompostimit,ndikon 
drejtperdrejt ne zvogelimin e ndotjes se mjedisit.
Qytetaret po kuptojne se perzgjedha e asaj cka konsumohet duke krĳ uar sa me pak 
mbeturina.
Shendeti i njeriut  varet nga mundesia per te siguruar ushqim ,nga cilesia e 
ushqimit,cilesia e ajrit,ujit dhe strehimit.
Mundesia qe mjedisi te kete ndihmese negative mbi shendetin eshte njohur prej 
shekujsh.
Vleresimi i jashtem:
 Ky project nuk kerkon shpenzime .pra donator te jashtem sepse do te kryhet nga 
vete nxenesit me mjete qe ata disponojne dhe nga mjetet qe ka shkolla.
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Sigurimi i pranisë së të pandehurit në procedur penale me dorëzani

PhD (C.) Blerim Halimi
Fakulteti juridik – Drejtimi penal – Universiteti i Evropës Juglindore (SEEU), dhe 

AVOKAT, anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës – OAK, me seli në Gjilan, Republika e 
Kosovës

Abstrakt

Dorëzania1 është vetëm njëra ndër masat që i gjykata i ka në dispozicion që mundë ti caktoj 
personit të pandehur me qëllim sigurimin e prezencës së tĳ  në procedurë penale, zhvillimin e 
hetimeve papengesa dhe realizimin me sukses të procedurës penale ndaj tĳ . 
Kjo masë i caktohet personit të dyshuar se e ka kryer ndonjë vepër penale ose personit të 
akuzuar, varësisht se në cilën stad të zhvillimit të procedurës penale është, dhe kryesisht ka të 
bëjë me dorëzimin ose me lënie garracë të sendeve material por është e ndërlidhur edhe me 
garracë personale – personi tjetër garanton se do ti përmbush obligimet për të.
Ndaj kujt mundë të caktohet dorëzania, kush e cakton, kush bënë kërkesë ose propozim, cilat 
kushte duhet të plotësuar për të mundur të caktohet kjo masë janë objekt i këtĳ  punimi.
Po ashtu pos rregullativës që është përcaktuar me Kodin e Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës do të shqyrtohet edhe në aspekt krahasues me legjislacionin e shteteve tjera.

Fjalët kyçe: masë, procedurë, dorëzani, sende.

Hyrja

Ky punim me titull Sigurimi i pranisë së të pandehurit në procedurë penale me 
dorëzani do të përmbaj specifi kat e kësaj mase në raport me masat tjera por edhe me 
kushtet të cilat duhet të plotësuar një person i pandehur për të mundur që i njëjti të 
qëndroi në liri deri në pritje të gjykimit ose të lirohet nga masa e paraburgimi deri 
në pritje të gjykimit por edhe gjatë fazës së gjykimit e deri në përfundim të procesit 
gjyqësor.
Mënyra e caktimit, kush e cakton, përmbajta e vendimit gjyqësor me të cilin caktohet 
dorëzania, pastaj kush mundë ta ofroi dorëzanin dhe nga çka mundë të përbëhet 
dorëzania do të trajtohen në këtë punim.
Po ashtu do të trajtohet edhe në aspektin krahasues dhe me Konventën Evropiane 
për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kjo masë.

Dorëzania

Dorëzania si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale 
nënkupton deponimin e shumës së caktuar të parave nga i pandehuri apo dikush 
tjetër në emër të tĳ  si zëvendësim për paraburgim kur paraburgimi do të caktohej 
apo është caktuar për shkak të rrezikut nga ikja apo rreziku se do të kryej vepër 
penale të një intensiteti të caktuar2.
Për të mundur që të caktohet masa e dorëzanisë  - si masë për sigurimin e pranisë 
së të pandehurit në procedurën penale, përkatësisht të mos i caktohet masa e 
paraburgimit ose masa e paraburgimit ti hiqet duhet të plotësohen kushtet ligjore 
1   Ky punim është pjesë e punës sime në kuadër të temës së Disertacionit të doktoratës .
2 Ejup, S., Rexhep, M., (2013). E drejta e procedurës penale ( p. 195). Prishtinë. 476.  
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dhe atë: 
a) ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
b) baza e vetme për paraburgim është frika se i pandehuri mund të ikë; dhe
c) i pandehuri premton se nuk do të fshihet ose pa leje nuk do të braktisë 

vendqëndrimin e tĳ 3. 
Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës në nenin 179 paragrafi  2 ka lënë 
mundësin që gjykata me aktvendim gjithashtu mund të urdhërojë që i pandehuri të 
mbrohet në liri me dorëzani ose të lirohet nga paraburgimi me dorëzani kur: 
a) ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
b)  i pandehuri nuk dyshohet për vepër penale të dënueshme me të paktën pesë (5) 

vjet burgim sipas kapitujve XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIX, XXX dhe XXXIII 
të Kodit Penal; 

c)  baza e vetme për paraburgim është rreziku se i pandehuri mund të përsërisë 
veprën penale, të përfundojë veprën e tentuar penale ose të kryejë veprën penale 
të cilën është kanosur ta kryejë; dhe 

d)  i pandehuri ka premtuar se nuk do ta përsërisë veprën penale, nuk do ta 
përfundojë veprën e tentuar penale ose nuk do ta kryejë veprën penale të cilën 
është kanosur ta kryejë. 

Pra masa e dorëzanisë mundë të caktohet edhe në raste tjera, mirëpo  masa e 
dorëzanisë nuk mund të caktohet për të gjitha llojet e veprave penale, pra për të 
mundur të caktohet kjo masë e sigurisë, i pandehuri nuk duhet të dyshohet apo 
akuzohet për kryerjen e ndonjë vepre penale për të cilën sipas Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës është paraparë  dënimi me burgim të paktën 5 vjet dhe se ajo 
vepër nuk hynë në kuadër të  Kapitullin XIV Veprat penale kundër rendit kushtetues 
dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, Kapitullin XV Veprat penale kundër njerizimit 
dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, Kapitullin XVI Veprat penale 
kundër jetës dhe trupit, Kapitullin XVII Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave 
të njeriut, Kapitullin XX Veprat penale kundër integritetit seksual, Kapitullin XXI 
Veprat penale kundër martesës dhe familjes, Kapitullin XXIX Veprat penale kundër 
sigurisë së përgjithshme të njerizimit dhe pasurisë, Kapitullin XXX Veprat penale të 
armëve dhe Kapitullin XXXIII Veprat penale kundër rendit publik. 
Dorëzania jepet nga i pandehuri ose personi tjetër në emër të tĳ . Personi tjetër mund 
të jetë i afërmi i të pandehurit  por nuk kufi zohet me të4. Personi tjetër mund të 
propozojë zbatim të dorëzanisë pa e siguruar paraprakisht pëlqimin e të pandehurit, 
por i pandehuri mundë të pengojë dorëzanin e personit tjetër me mosdhënien e 
premtimit se nuk do të fshihet apo se nuk do të braktisë vendqëndrimin5.
Me aktvendim të arsyetuar gjykata duhet të vendos me rastin e caktimit të masës 
së dorëzanisë si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit, duke përshkruar se 
janë plotësuar kushtet ligjore për të cilat është paraparë mundësia e caktimit të kësaj 
mase, e më pastaj arsyen se pse gjykata ka vendosur ti caktoj masën e sigurisë dhe se 
pse mendon se masa e dorëzanisë  është masë adekuate dhe e nevojshme.
Aktvendimin mbi caktimin e dorëzanisë varësisht se në cilin stad të zhvillimit të 
procedurës penale është e merë gjyqtari i procedurës paraprake, ndërsa pas ngritjes 
së aktakuzës e merre gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues varësisht 
se në cilin departament gjykohet ajo lëndë. 
Aktvendimi me të cilin dorëzania pranohet dhe aktvendimi me të cilin ajo anulohet 
3  KPPRK, neni 179 paragrafi  1, nën paragrafët 1.1, 1.2 dhe 1.3.
4  KPPRK, neni 179 paragrafi  3.
5  Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë. 
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merren pas dëgjimit të mendimit të prokurorit të shtetit, nëse vepra penale ndiqet 
sipas detyrës zyrtare, dhe mendimit të pandehurit ose mbrojtësit6 dhe se i njëjti 
aktvendim i dorëzohet të pandehurit.
Si masë përforcuese (plotësuese, ad-hezione) për dorëzanin mundë të zbatohet edhe 
sekuestrimi i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit të pandehurit. Për zbatim të 
kësaj mase merret aktvendim. Ankesa kundër aktvendimit nuk e ndalon ekzekutimin 
e tĳ 7.
 Kur ekziston “arsye bindëse” për të mos sekuestruar dokumentin e udhëtimit është 
çështje faktike e cila i është lënë për vlerësim gjykatës. Situatë e tillë do të ishte p.sh. kur 
i pandehuri duhet patjetër t’i nënshtrohet mjekimit në ndonjë institucion specialistikë  
jashtë vendit, kur për mjekim të atĳ  lloji nuk ekziston institucion mjekësor adekuat, 
ose kur i pandehuri jashtë duhet urgjent të jap deklaratë për trashëgimin, sepse në të 
kundërt do t’i ekspozohej dëmit të madh material e të ngjashme8.
Dorëzania gjithmonë përkufi zohet si shumë e parave e përcaktuar sipas peshës së 
veprës penale, rrethanave personale dhe familjare të të pandehurit dhe gjendjes 
materiale të personit që e jep dorëzaninë9. Pra me rastin e caktimit të masës së 
dorëzanisë përkatësisht lartësisë monetare të saj, gjykata duhet të ketë parasysh 
peshën e veprës penale, rrethanat personale dhe familjare si dhe gjendjen materiale 
të të pandehurit se a është i gjendjes së varfër, të mesme apo është person i pasur.
Gjykata me rastin e caktimit të vlerës së dorëzanisë asnjëherë nuk duhet të kaloj 
përtej mundësive që i ka i pandehuri ose ndonjë person i afërm që është i gatshëm 
të ofroj dorëzanin dhe në këtë mënyrë vetëm sa për sy e faqe të thuhet se gjykata 
është e gatshme që të ti caktoj këtë masë e jo paraburgimin ose ta liroj nga masa e 
paraburgimit nëse ofrohet kjo lartësi e mjeteve fi nanciare dhe assesi nuk duhet të 
jetë shuma e vlerës së dëmit të shkaktuar me vepër penale për të cilin dyshohet i 
pandehuri.
Dorëzania mund të jepet me para të gatshme, me letra me vlerë, sende të vlefshme 
dhe me pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme të cilat lehtë mund të 
shndërrohen në para dhe të ruhen, me vënien e hipotekës për shumën e dorëzanisë 
mbi vlerat e paluajtshme të personit që jep dorëzani ose me detyrim personal të një 
apo më shumë personave që në rast të ikjes së të pandehurit zotohen të paguajnë 
shumën e caktuar të dorëzanisë10, sipas këtĳ  përkufi zimi ligjor del të jetë se dorëzania 
mundë të jetë reale dhe personale.
Dorëzania është reale kur shuma për caktimin e sajë me para të gatshme, me lënien 
peng të sendeve me vlerë të konsiderueshme  të cilat lehtë mundë të shndërrohen në 
para dhe të ruhen, ose me hipotekë për shumën e dorëzanisë mbi vlerat e paluajtshme 
të personit që jep dorëzaninë. Lartësia e shumës së dorëzanisë nuk është përcaktuar 
konkretisht. Pranimi ose mospranimi i propozimit për lirim nga paraburgimi me 
dorëzani i është lënë vlerësimit të gjyqtarit, i cili nuk lejon dorëzanin kur çmon se 
ajo nuk është e mjaft ueshme të sigurojë praninë e të pandehurit. Andaj shuma e 
dorëzanisë nuk duhet të caktohet në lartësi të cilin garanti nuk mundë ta përmbush, 

6  KPPRK, neni 180, paragrafi  3.
7 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 474). Prishtinë. 
8  Škulič, op. cit, fq.507 cituar sipas Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës 
penale i Republikës së Kosovës - Komentar (Vol. I, p. 474 - 475). Prishtinë.
9 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë. 476. 
10  Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë. 
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as aq ulët sa nuk siguron pranin e të pandehurit11.
Pranimi i sendeve të vlefshme (stoli ari, para ari etj.) në depozitim gjyqësor do të 
duhej të kryhet në prani të personit profesional i cili mundë të përcaktoj se për çfarë 
sendi është fj ala dhe cila është vlera e saj. Shpenzimet rreth përcaktimit të vlerës së 
sendeve të vlefshme i paguan propozuesi i dorëzanisë.12 
“Pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme” mundë të konsiderohen 
fotografi t artistike, skulptura dhe sende tjera artit të rëndësishëm dhe me vlerë, 
pastaj koleksionet fi latelistike dhe numizmatike, gjësendet antike etj.13 
Edhe vlera e këtyre sendeve përcaktohet sikurse u tha te përcaktimi i vlerës së 
sendeve me vlerë. Propozuesi i dorëzanisë siguron vlefshmërinë e dorëzanisë 
duke i prezantuar gjykatës provën për pronësinë e saj kur paluajtëshmëria është 
objekt i dorëzanisë14 e këtë mundë ta argumentoj duke paraqitur çertifi katën mbi të 
drejtat pronësore e përmes së cilës vërtetohet se i njëjti është pronar, bashkëpronarë, 
aksionar e po ashtu me anë të saj tregohet vendi ku gjendet dhe sipërfaqja.
 Kur si dorëzani ofrohet hipoteka në sendet e paluajtshme, dhënësi i hipotekës 
duhet t’i prezantojë gjykatës provën se është përfunduar procedura për vënien në 
hipotekë.15

Dorëzania personale është një premtim personal me të cilin një apo më shumë 
persona (jo i pandehuri) zotohen se në rast të ikjes së të pandehurit do të paguajnë 
shumën e caktuar të dorëzanisë, por që shuma e tillë paraprakisht nuk e paguajnë 
as që vihet kufi zimi në pasurin e tyre. Propozimi i dorëzanisë personale i prezanton 
gjykatës deklaratën e vërtetuar me të cilën merr përsipër obligimin për shumën e 
saktë të përcaktuar të dorëzanisë.16

Nëse i pandehuri ik, me aktvendim të gjykatës caktohet që vlera e dhënë si dorëzani të 
derdhet në fondin për kompensimin e viktimave.17 Gjykata me aktvendim fi llimisht 
duhet të konstatojë se i pandehuri ka ikë, pastaj me të njëjtin aktvendim orienton 
mjetet tek fondi për kompensimin e viktimave. Këtu duhet të kihet parasysh se në 
fondin për kompensimin e viktimave derdhet vetëm shuma e dorëzanisë së hequr 
për shkak të ikjes së të pandehurit. Shuma e dorëzanisë së caktuar sipas nenit 179 
paragrafi  2 dhe të prishur për shkak të përsëritjes, vazhdimit ose kryerjes së veprës 
penale derdhet në buxhet (neni 182 paragrafi  2).18

Kur hiqen senet që janë lënë dorëzani e ashtuquajtura dorëzani reale, për mënyrën e 
shitjen dhe përmbushjeve të obligimeve që dalin nga ky obligim si taksat, shpenzimet 
e procedurës, për të gjitha këto vlejnë dispozitat e procedurës përmbarimore.
Me rastin e shitjes së sendeve që janë objekt i dorëzanisë e cila është hequr, ndodhë që 
të inkasohet më pakë apo më shumë mjete se sa ishte shuma e përcaktuar e të hollave 
për dorëzani. Kur nuk përmbushet shuma e dorëzanisë nuk mundë të kërkohet 
11  Petrič 1, fq. 364 cituar sipas Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale 
i Republikës së Kosovës - Komentar (Vol. I, p. 474).
12  Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë.
13 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë.   
14 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë.  
15  KPPRK, neni 181 paragrafi  3.
16 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 476). Prishtinë.  
17  Petrič, op. cit., fq.365, cituar sipas Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës 
penale i Republikës së Kosovës - Komentar (Vol. I, p. 477). Prishtinë. 
18 Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës - 
Komentar (Vol. I, p. 477). Prishtinë.  
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plotësimi i shumës së dorëzanisë. Por, kur në proces të shitjes inkasohen më shumë 
mjete, atëherë teprica i kthehet personit që ka ofruar dorëzaninë. Mirëpo, kur teprica 
realizohet në rastin kur vetë i pandehuri e ka dhënë dorëzanin, teprica e mjeteve 
mundë të realizohet nëpërmjet procedurës përmbaruese për pagim të shpenzimeve 
të procedurës penale, për kompensim dëmi ose për konfi skim të dobisë pasurore.19

Në qoft ë se i pandehuri ka ikur, pastaj shtihet në dorë nëpërmjet letë rreshtimit ose 
nëpërmjet procedurës së ekstradimit ai u dorëzohet organeve tona, pavarësisht se 
prania e tĳ  kësisoj është siguruar, mjetet e dorëzanisë nuk kthehen.20 
 Në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës21 janë paraparë rastet në 
të cilat bëhet heqja e dorëzanisë, pra dorëzania si masë për sigurimin e pranisë 
së të pandehurit në procedurën penale hiqet, nëse pas thirrjes me rregull ai nuk 
paraqitet dhe mungesën nuk e arsyeton, nëse përgatitet të ikë ose kur gjatë kohës sa 
është në liri paraqiten arsye të tjera ligjore e që është e nevojshme caktimi i masës së 
paraburgimit për të.                        
 Kur urdhërohet dorëzani nga neni 179, paragrafi  2. i këtĳ  Kodi të Procedurës Penale 
të Republikës së Kosovës, i pandehuri ka përsëritur veprën penale, ka përfunduar 
veprën e tentuar penale ose ka kryer veprën penale për të cilën ai është kanosur se 
do ta kryejë, dorëzania hiqet dhe shuma e dhënë si dorëzani me aktvendim derdhet 
në buxhet e Republikës së Kosovës, mirëpo për këtë fakt i pandehuri  gjithmonë 
njoft ohet me kohë për pasojat e mosbindjes së kushteve të përcaktuara me rastin e 
caktimit të kësaj mase nga gjykata. 
Lloji i vendimi gjyqësorë për heqje e dorëzanisë e përcakton stadi në të cilën ndodhet 
zhvillimi i procedurës penale konkrete, kështu dorëzania hiqet me aktvendim kur 
procedura penale pushohet para se të ketë fi lluar shqyrtimi gjyqësor përkatësisht 
gjatë zhvillimit të procedurës paraprake dhe me aktgjykim të formës së prerë, 
pavarësisht llojit të aktgjykimit që është nxjerrë pas fi llimit të shqyrtimit gjyqësor, 
mirëpo kur ndaj të pandehurit është nxjerrë aktgjykim dënues gjegjësisht i pandehuri 
është dënuar me burgim, dorëzania hiqet vetëm pasi ai të ketë fi lluar mbajtjen e 
dënimit. 
Në rastet kur bëhet heqja e masës së dorëzanisë, pas sigurimit me sukses të pranisë 
së tĳ  në procedurë pasi që ka përfunduar lënda ndaj tĳ ë ose sigurimi i pranisë së të 
pandehurit më nuk është i nevojshëm, paratë e gatshme të depozituara, letrat me 
vlerë, sendet me vlerë dhe pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme 
kthehen, e po ashtu në rastë se është krĳ uar hipoteka  e njëjta duhet të hiqet 
përkatësisht të shlyhet nga regjistri i hipotekave. 
Masa e dorëzanisë gjithmonë caktohet vetëm e kombinuar me masën e Premtimi të të 
pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin ose vendbanimin pa leje paraprake 
të gjykatës.
Dorëzania si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë  penale 
është paraparë edhe me akte ndërkombëtare, kështu edhe Konventa Evropiane për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut22 e ka paraparë një mundësi të 
tillë që personi i caktuar që dyshohet ose akuzohet se e ka kryer një vepër penale të 
19  KPPRK, neni 182.
20  Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtat dhe lirive themelore të njeriut neni 5 paragrafi  3.
21  Makovei, Monika, Një udhëzues për zabtimin e nenit 5 të konventës Evropiane për të drejtat e 
njeriut,2002, faqe 34 - 35.
22  Makovei, Monika, Një udhëzues për zbatimin e nenit 5 të konventës Evropiane për të drejtat 
e njeriut,2002, faqe 35.(të cituar edhe rastet nga praktika gjyqësore e GJEDNj, rasti Neumeister 
kundër Austrisë, 27 qershor 1968, Wemhoff  kundër Republikës federale të Gjermanisë, Stogmuller 
kundër Austrisë).
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mundë të qëndroi në liri në pritje të gjykimit ose të lirohet nga masa e paraburgimit, 
këtë çështje në disa raste e ka trajtuar edhe Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut.
Neni 5(3) i Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive themelore 
garanton të drejtën për pagesën për lirimin me kusht dhe përmban një prezumim të 
fortë në favorë të lirimit me kusht në pritje të gjykimit. Prezumimi bëhet edhe më i 
fortë nëse gjyqi shtyhet. Refuzimi i lirimit me kusht gjithashtu mund të justifi kohet 
në bazë të katër arsyeve të identifi kuar nga Gjykata (Evropiane) – rreziku i largimit, 
ndërhyrja në procesin e drejtësisë, parandalimi i krimit dhe ruajtja e rendit publik.23

Duke qenë se pagesa për lirimin me kusht është bërë për të siguruar prezencën e 
të akuzuarit në seancë, shuma përkatëse duhet t’i korrespondojë edhe synimin për 
vënien e pagesës. Në Neumeister kundër Austrisë, ku autoritetet vendase llogaritën 
shumën për pagesën e lirimit me kusht vetëm duke ju referuar vetëm dënimit për 
të cilin akuzohej kërkuesi, Gjykata konstatoi se ajo binte në kundërshtim me Nenin 
5 (3) duke deklaruar se garantimi i lirimit me kusht duhet të sigurojë prezencën e 
personit të akuzuar në seancë dhe riparimin e dëmit të shkaktuar nga i akuzuari. 
Garantimi kërkon që kushtet e lirimit të mos e rëndojnë kërkuesin për një masë të 
arsyeshme sigurie. Natyra dhe shkalla e masës së sigurisë të hartuar për të siguruar 
që i akuzuar të ndjek procesin gjyqësor duhet të kenë lidhje dhe të vĳ ojë në bazë të 
justifi kimit të dhënë për marrjen e masës së paraburgimit. Ndërsa në këtë kuadër 
duhet të përcaktohen garancitë fi nanciare, shuma duhet të llogaritet duke marrë 
parasysh statusin e të akuzuarit, pasurin e tĳ  ose të saj dhe marrëdhënia me personin 
që ka marrë përgjegjësin e sigurimit të tĳ . I akuzuari duhet të vërë në dispozicion 
informacionin në lidhje me pasurin e tĳ  ose të saj kurëse autoritetet vendase kanë 
detyrim që të bëjnë një vlerësim të kujdesshëm të informacionit për një sigurim 
të saktë në lidhje me llogarinë e shumës që duhet paguar. Përcaktimi i shumës që 
është mase e mjaft ueshme për të përmbushur qëllimin e sigurimit të një “kufi zimi të 
mjaft ueshëm për të shmangur ndonjë dëshirë nga ana e të akuzuarit për arratisje” 
do të shkelte të drejtën për lirim me kusht. Garancitë, përveç atyre monetare, si 
për shembull dorëzimi i pasaportës, mund të kërkohet për të njëjtin qëllim për të 
siguruar prezencën e të akuzuarit në gjyq.24

Edhe në legjislacionin e shteteve të rajonit, përkatësisht në Bosnja dhe Hercegovina25, 
Republika e Serbisë� dhe Republika e Maqedonisë � kemi pothuajse norma dhe 
procedurë identike që lidhen me caktimin, kohëzgjatjen përmbajtjen e dorëzanisë, 
ndërprerjen e saj  dhe subjektin procedural që vendos dhe deri kur mundë të zgjasë 
dorëzania, ndërsa Republika e Shqipërisë ka paksa procedurë dhe përmbajte ndryshe 
duke e emërtuar edhe ketë masë me emrin Garancia pasurore�.

Përfundime

- Dorëzania është njëra ndër 9 llojet e masave që mundë ti caktohen personit të 
pandehur për të siguruar pranin e tĳ  në procedurë, dhe zhvillimin normal e pa 
pengesa të hetimeve.

- Masa e dorëzanisë mundë të caktohet ndaj personit që do të caktohet ose është 
caktuar masa e paraburgimit e kushti kryesor është rreziku nga ikja.

- Masa e dorëzanisë nuk mundë të caktohet për të gjitha kategoritë e veprave 
23  KPP i Bosnjës dhe Hercegovinës Neni 127 - 130.
24  KPP i Republikës së Maqedonisë, e njeh këtë masë me emërtimin Grancioni për më shumë shih 
neni 150 – 156.
25  Për më shumë shihe KPP i Republikës së Shqipërisë, neni 236.
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penale.
- Dorëzania ofrohet si garracë nga vetë personi i pandehur apo nga personat të 

tjerë dhe zakonisht ka të bëjë me vlerë monetare, me sende me vlerë por edhe me 
paluajtëshmëri - hipotekë.

- Vlera e dorëzanisë nuk duhet të caktohet përtej mundësive që ka i pandehuri ose 
të afërmit e tĳ  për ta ofruar, por as vlera e ulet që nuk do të siguronte pranin e 
tĳ ë në procedurë.

- Për të mundur të caktohet kjo masë, gjithmonë kërkohet pëlqimi dhe premtimi i 
të pandehurit se ai do ti përgjigjet ft esave të organeve të drejtësisë pavarësisht se 
kush e ofron dorëzanin ai apo personi tjetër në emirin e tĳ ë.

- Dorëzania si masë për sigurimin  e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 
parashihet edhe me Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
të njeriut.

Referenca

Binaku Ledi,(2007). Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut, Tiranë.
Binaku, Ledi, (2001). Të drejtat e njeriut në Europë – jurisprudencë dhe komente – Botim i 
Qendërës Europiane, Tiranë.
Cryer, Robert, Friman, Hakan, Robinson,  Darryl, & Wilmshurst, Elizabeth , An Introduction 
to Inernational Criminal and Procedure, second Edition.
Dutertre, Gilles, van der Velde, Jakob, Fragmente Kryesore – përzgjedhje e vendimeve 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe vendime e raporte të komisionit 
evropian të të Drejtave të Njeriut, H/INF (98) 5, Albanian Version.
Friedrich-Christian Schroeder,(2006). E drejta e procedurës penale, Műnchen.
Gruda, Zejnulla, (2010). Mbrojta ndërkombëtare e të drejtave të njejriut, - botimi i i pestë, 
Prishtinë.
Hajdari, Azem,(2016). Komentar – Kodi i procedurës  Penale, Prishtinë, 2016.
Halimi, Blerim, (2014). "Dhuna ndaj fëmĳ ëve",  punim ky i botuar në Revistën Shkencore 
ndërkombëtare  Justicia, nr.2, Tetovë, Republika e Maqedonisë.
Halimi, Blerim, (2017). “Disa nga parimet kushtetuese në të Drejtën Penale” punim ky i botuar 
në Revistë shkencore të Universitetit të Evropës Juglindore, Prillë, UEJL.
Halimi, Blerim,(2016). “Kriminaliteti në komunikacion” punim ky i botuar në Revistë 
shkencore REFORMA, Botimi nr.3, Gjilan.
Halimi, Blerim,(2014). “Veprat penale politike" punim ky i botuar në Revistën Shkencore 
ndërkombëtare  Vizione nr.22/2014, Shkup, Republika e Maqedonisë.
Halimi, Blerim, Latifi , Hamide, (2014). “E drejta e ankesës – si e drejtë themelore në procedurën 
penale të Republikës së Kosovës”, Revistë studimore -  shkencore , Qendra kërkimore 
zhvillimore PEJA, Buletini shkencor nr.1.
Hall, Aniel, J.D.,Ed. D., Criminal law and procedure, Fift h Edition.
Herring, Jonathan,(2013).E drejta Penale, teori, kazuse dhe materiale,  Tiranë.
Islami, Halim, Hoxha, Artan  &Panda Ilir,(2012). Procedura Penale, Tiranë.
Makovei, Monika,(2002). Një udhëzues për zabtimin e nenit 5 të konventës Evropiane për të 
drejtat e njeriut.
McCard, J.D., James W.H., L. McCard MA, Sandra, Criminal Law and Procedure for the 
Paralegal, Third Edition.  
Pradel, Jean, Corstens, Geert, & Vermulen, Gert, (2010).E drejta Penale Evropiane, Tiranë.
Sahiti, Ejup, Murati, Rexhep, (2013).E drejta e Procedurës penale, Prishtinë.
Ejup, S., Rexhep, M., & Xhevdet, E. (2014). Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës – 
Komentar, Prishtinë.   



194 

Sahiti, Ejup, Zejneli Ismail,(2017).E drejta e Procedurës penale e Republikës së Maqedonisë.
Saliu, Kurtesh,(2004) E drejta kushtetuese, libri I, Prishtinë.
Selmani, Bashkim, (2009).E drejta e të drejtave të njeriut, Shkup.
Shegani, Altin, (2008).E Drejta penale e krahasuar, Tiranë.
V. Del Carmen, Rolando, Crminal Procedure – Law and Practice, Eighth Edition.
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, 15 qershor 2008.
Kodi i procedurës Penale i Republikës së Kosovës, 2012.
Kodi i Procedurës Penale të Shqipërisë, Prill, 2009.
Kodi i Procedurës Penale  Republikës së Maqedonisë.
Kodi i Procedurës Penale i Bosnjës dhe Hercegovinës.
Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Serbisë.



195 

The Protection of Fundamental Rights post-Lisbon
The Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the 

European Convention on Human Rights (ECHR) and National Constitutions

Gentjana Dedja

General introduction

In democratic polities under the rule of law, all exercise of public power is subject to 
observance of fundamental rights. This is a main characteristic of constitutionalism. 
This explains the importance of the topic of fundamental rights protection in the 
European Union. It determines the constitutional nature of the European Union. 
Because the Member States have a sometimes very longstanding experience with 
their autonomous fundamental rights standards, while on top of that they have to 
apply a Union standard when they act within the scope of Union law, the theme 
of EU fundamental rights protection immediately touches on the relationship and 
interaction between the Union and the constitutional orders of the Member States. 
The topic of fundamental rights protection in its various aspects is illustrative of the 
interdependence and the relative autonomy of the constitutional orders involved. 
This general report is hence inevitably an exercise in stocktaking of the constitutional 
relations in the EU. 
Such stocktaking is particularly opportune since the recent entry into force of the 
Lisbon Treaty, which gave the European Union Charter of Fundamental Rights 
binding legal force. Also, the new Article on the sources of fundamental rights 
protection in the EU (Article 6 EU) holds out the promise of accession to the ECHR. 

1. Nature and scope of the rights protected
Formal sources
The development of EU protection of classic fundamental rights within the EU's own 
legal order was triggered by the Member State courts. They referred cases to the 
European Court of Justice on questions which in essence were seeking to ensure 
that constitutional rights – oft en articulated and made eff ective in response to the 
very same historic events which inspired the project of European integration as we 
know it – were actually guaranteed in the context of what we now know as the 
European Union. The story is too well-known to deserve repetition in full. Let us 
merely mention some points which are relevant to the nature and scope of the 
various sources of fundamental rights in the EU. 
Sources binding at the EU level
Already early on, the case law identifi ed the sources for the protection of fundamental 
rights which were canonised in Nold II. Wrapped up in the primary source of the 
general principles of European law these comprise ‘the constitutional traditions 
common to the Member States’ and ‘the international treaties for the protection of 
human rights on which the Member States have collaborated or of which they are 
signatories’.1 
1  ECJ 14 May 1974, Case 4-73, J. Nold, Kohlen- und Baustoff großhandlung v Commission of the 
European Communities, ECR 1974, 491, paragraph 13. 
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The formula underwent minor changes. The ‘common constitutional traditions and 
human rights treaties to which Member States are a party’ were originally declared 
to be sources of ‘inspiration’ and providing ‘guidelines’ respectively. In some of the 
later landmark cases, the inspirational language was no longer used by the ECJ,,2 but 
curiously returned again more systematically in more recent years. This is strange 
because the codifi cation of the sources of fundamental rights in the Maastricht Treaty 
and aft er contains no such indirect language: the EU ‘shall respect fundamental rights, 
as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from 
the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of 
Community law.’ In other words, the sources mentioned are to be respected as such, 
not merely as sources providing ‘guidelines’ or ‘inspiration’. 
Possibly, this merely refl ects a preference for archaism, whether or not caused by 
the digitalization of the case law, facilitating the ‘copy and paste’ techniques in the 
cabinets of the juges rapporteurs. 
The present case law seems quite clear in actually applying the ECHR as a direct 
source of the relevant fundamental rights, just as the constitutional traditions are 
analysed to determine the common tradition resulting therefrom, without creating 
extra distance by considering them merely ‘inspiration’ – though the analysis is oft en 
left  to the Advocate-General and, moreover, the common constitutional traditions 
are not oft en actually used as a source of fundamental rights.3 
The Maastricht version of the EU Treaty (Art. F(2), aft er the Amsterdam revision 6(2) 
TEU) narrowed down the category of human rights treaties to the ECHR, but this 
evidently did not restrict the functioning of other human rights treaties as sources 
of the general principles of EU law applied by the ECJ. 4 This narrower formula has 
been retained in the Lisbon version of the EU Treaty (now Art. 6(3) EU) (see below, 
section on general principles). 
A further source of human rights protection is in two Charters belonging to the legal 
order of the Union, the fi rst of which is the Community Charter on Fundamental 
Social Rights of Workers adopted by the Heads of State or Government at the 
Strasbourg meeting of December 1989 (signed by the UK only in 1998); it is 
referred to in Article 151 TFEU. The second is the Charter of Fundamental Rights 
that was draft ed by the fi rst Convention of representatives of the Heads of State 
or Government, national parliaments, European Parliament and the Commission in 

2  Notably ECJ, C-260/89, ERT, ECR 1991, I-2925, para. 44; ECJ, C-368/95, 26 June 1997, Vereinigte 
Familiapress Zeitungsverlags- und Vertriebs GmbH, para. 24-25. 
3  Examples are ECJ, Cases 46/87 and 227/88, 21 September 1989, Hoechst,, ECR 1989, 2859, ff . 
Identical was the judgment of the Court in case 85/87, Dow Benelux, ECR 1989, 3150, as well as 
cases 97 en 99/87 Dow Chemica Ibérica and others ECR 1989, 3181; recently Case C-550/07, 14 Sept 
2010, Akzo Nobel, Case C-279/09, 22 December 2010, DEB.
4  The ECJ has, for instance, recognized the International Covenant on Civil and Political Rights 
to belong to the relevant sources of protection, see e.g. Case 374/87 Orkem v Commission [1989] 
ECR 3283, paragraph 31; Joined Cases C-297/88 and C-197/89 Dzodzi [1990] ECR I-3763, paragraph 
68; and Case C-249/96 Grant [1998] ECR I-621, paragraph 44); Case C 540/03 Parliament v Council 
[2006] ECR I 5769, paragraph 37; Case C 244/06 Dynamic Medien [2008] ECR I 505, paragraph 39. 
Similarly, the UN Convention on the Rights of the Child, see Case C 540/03 Parliament v Council 
[2006] ECR I 5769, paragraph 37. In parallel paragraphs in Viking and Laval, the Court relied on 
European Social Charter of 1961, ILO Convention No 87 on Freedom of Association and Protection 
of the Right to Organise, paragraphs 43 and 90 respectively.
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2000.5 The Charter acquired a certain status already before it became legally binding, 
although the arguments the ECJ drew from the Charter in that period tend to be 
more supplementary compared with the independence which the ECHR standard 
had gained at the time, and still has.6 In Chapter 2 below, we return to the Charter 
since it has become binding with the entry into force of the Lisbon Treaty.
These are the main sources of EU fundamental rights as guaranteed by the ECJ. 
Sources binding at national level
For Member State courts and authorities the sources of fundamental rights are not 
quite the same. In their exercise of public authority, the Member State courts are 
legally bound to respect the national bills of rights as contained in the relevant 
national constitutional documents. It is in the nature of a constitution that its bill of 
rights regulates all and any exercise of public authority within the legal order. 
Member States are also bound by all human rights treaty obligations to which each of 
them has autonomously bound itself, although their enforcement within the national 
legal order may depend on the status given to such treaty obligations by the national 
constitution. 
On top of this and In parallel to these sources, the EU sources apply when the 
Member States act within the scope of EU law. 
However, several Member State constitutional courts, oft en following the legal 
literature, have distinguished the exercise of authority by national authorities within 
the scope of EU law from the exercise outside that scope, i.e. merely within the 
scope of autonomous national law. Signifi cantly, this has not necessarily led them to 
conclude that national fundamental constitutional rights do not need to be observed 
when they act within the scope of EU law. Quite the contrary: a reservation is made 
as to the core of that fundamental rights protection in the form of accepting only 
EU law based exercise of authority if it is subject to equivalent protection by EU 
fundamental rights and which respects that core. 
Divergences between sources 
At an early stage, it was not very clear which nationally protected rights could at 
all interfere with ECSC and EEC measures. Initially, the most economic of such 
fundamental rights were invoked, i.e. the right to property and the – at the time 
– relatively odd provision on free choice of profession in the German Grundgesetz 
(Art. 12).7 Both were subject to broad exceptions. For the right to property, this is 
illustrated by the broad language of the Protocol to the ECHR.8 
5  It should be noted that the European Union is also a party to the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, which it signed on 30 March 2007 and ratifi ed on 23 December 2010.
6  For a recent application of the Community Charter of Fundamental Social Rights, see ECJ (First 
Chamber), 16 September 2010, Case C-149/10, Chatzi. 
7  The Italian Corte costituzionale read into the ‘right to work’ (Art. 4 of the Italian Constitution) a 
similar right; Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 1965, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, 
p. 655 ff .. The French Constitution of 1956 contained only a provision in the chapter on relations 
between parliament and government, spelling out that the general principles of ‘le droit du travail’ 
was to be the object of la loi. The Belgian Constitution included a right to work and free choice of 
profession (now in Article 23) in 1994; Luxembourg contains a general right to work since 2007, 
which is not considered justiciable (see Report on Luxembourg). The Netherlands included a 
similar right to free choice of employment in 1983 (art. 19 (3) Grondwet). 
8  Protocol, Art. 1: ‘Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 
possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to 
the conditions provided for by law and by the general principles of international law. 
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such 
laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or 
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It was not diffi  cult for the ECJ to dismiss the appeals with broad strokes of the judicial 
brush, asserting the legitimacy of the objectives of the European acts involved 
and summarily stating that these did not interfere with the core of the relevant 
fundamental right. 
As gradually also other classic rights were invoked,9 this summary approach 
became a more pressing concern. It came as no surprise that at a certain point it was 
questioned whether the Court was taking rights seriously enough.10 The Connolly 
judgment marked the turn to the application of more stringent judicial standards to 
which European acts should live up, in line with the practice of the European Court 
of Human Rights (ECtHR) and some of the national constitutional courts. 
Nevertheless, the question arises what fundamental rights apply in the Member 
States and whether these coincide with the rights as applied by the EU Courts. Should 
a certain right be guaranteed by one source or set of sources but not by another, a 
‘gap’ may be said to exist. 

Gaps as perceived in Member State legal orders

The national reports provide information on what actual or potential divergence is 
perceived to exist between various human rights sources and how they are protected 
by national courts. 
The various national reports lead us to distinguish between rights which are bett er 
protected by the European sources and those which are less well protected by the 
European sources. 

Some examples of nationally less protected rights
o Right to life, protection against torture and slavery: Denmark 
o Family life: in Poland the constitutional defi nition of monogamous heterosexual 

marriage spills over to the concept of ‘family life’ in national case law, providing 
less protection than Article 8 ECHR; also in Ireland the scope of the right to family 
life is less extensive than under 8 ECHR

o Right to marry: not protected by e.g. Maltese and Netherlands Constitution. 
o Right to industrial action: the Slovak constitutional right is more narrowly 

constructed in the implementing legislation than in the Charter. 
o Social and economic rights under Charter and international instruments: not 

guaranteed to the same extent in a number of countries among which Ireland.
o Status of ECHR: in Hungary the quasi-dualist system is viewed as an obstacle to 

provide adequate protection to ECHR rights, limiting courts to use techniques of 
consistent interpretation; but some authors read the new Article Q as granting 
primacy of international law over national law, though practice will have to 
confi rm this. 

to secure the payment of taxes or other contributions or penalties. 
9  Although the case of Erich Stauder, 15 Marienweg, 79 Ulm, who invoked his right to privacy and 
wanted to remain anonymous, although the ECJ was so sensitive to publish his fi rst and family 
name as well as his private address in their entirety at the heading of its judgment, was an early 
example of invoking a non-economic right, Case 29/69, 12 November 1969. 
10  See Coppell and O’Neill, The European Court of Justice: Taking Rights Seriously? 29 (1992) CMLR 
669ff .; and the risposte by Weiler and Lockhart, Weiler, J and Lockhart, ‘Taking Rights seriously’ 
seriously: The European Court and its fundamental rights jurisprudence’ (1995) 32 CMLR, 51 (Part 
I) and 579 (Part II). 
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o Lack of judicial remedies: in the Netherlands courts cannot review the 
constitutionality of acts of parliament; 

o Croatia and Malta lack strict scrutiny in the context of proportionality test; the 
concept of indirect discrimination is unknown in national law

Examples of nationally more protected rights
o Ireland: right to life of the unborn child, trial by jury for non-minor criminal 

charges, right to reputation
o NL, Germany: absolute prohibition of prior censorship of expressions.
o Netherlands: right to education and educational fi nancial equal treatment; 
o Belgium, Czech Republic, Hungary (and others): rights of ethnic, linguistic or 

cultural minorities 
o Slovenia: (details of) procedural rights as compared to the Charter (and ECtHR).
o Scotland: previously the sanction of nullity of proceedings in case of undue delay
o Luxembourg: the natural rights of the human person and family
o Slovakia, Czech Republic, Poland, Bulgaria (and others): several social and 

economic rights
o Spain: trial in absentia
o Portugal: right to a good administration 
A number of reports specify that some national fundamental rights conceptions are 
considered to fall within the scope of the constitutional identity which is part of the 
national identity the EU is to respect under Article 4(2) of the EU Treaty. With the 
entry into force of the Lisbon Treaty, the ECJ has acquired jurisdiction regarding this 
provision, and has already granted claims restricting the exercise of rights under EU 
law. 11 
Examples of rights belonging to constitutional identity:
o the core of fundamental rights generally and human dignity especially (Germany; 

Estonia)
o linguistic rights (Belgium)
o essential elements of democratic state under the rule of law (Czech Republic, 

Estonia and elsewhere).
o linguistic and cultural rights and protection of natural heritage (Slovenia, 

Hungary)
o freedom of persons not to be totally recorded and registered (Germany)12

o right to equal treatment in general, and the equal educational freedom independent 
of denomination in particular (Netherlands)

o Abolition of the nobility and noble titles (Austria; aspects of this also in Ireland 
and Italy)

It is clear that precisely the protection of fundamental rights forms a core part of 
the constitutional identities of Member States. To the extent that fundamental rights 
coincide between Member States (and ECHR as well as EU), the obligation for the 
EU to respect the constitutional identities of Member States does not add to what the 
11  Article 46 of the EU Treaty in the version antedating the Lisbon Treaty restricted the jurisdiction 
of the Court on the founding principles of the EU fundamental rights to Article 6(2) TEU, which 
is now Article 6(3) EU. The fi rst successful claim was in ECJ C-208/09, 22 December 2010, Sayn-
Witt genstein; it also played a more marginal role in Case C-391/09 12 May 2011 Runevič-Vardyn.
12 BVerfG, 1 BvR 256/08 vom 2.3.2010, para.218.htt p://www.bverfg.de/entscheidungen/
rs20100302_1bvr025608.htm/(Dataretention).
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case law of the ECJ has ascertained and was codifi ed in the EU Treaty (now in Article 
6(3) EU). 
The obligation to respect the constitutional identities of Member States becomes 
more signifi cant when it concerns features which are not commonly shared by the 
Member States. These exist also in the fi eld of fundamental rights. 
That the EU shall respect this was implicitly confi rmed in the Omega judgment of the 
ECJ. This case concerned a measure restricting the freedom of services, based on the 
particularly German concept of human dignity in accordance with the Grundgesetz; a 
prohibition of a laser-game. The Court found this measure justifi ed as a public policy 
measure, and in this regard found that it is ‘not indispensable … for the restrictive 
measure issued by the authorities of a Member State to correspond to a conception 
shared by all Member States as regards the precise way in which the fundamental 
right or legitimate interest in question is to be protected’.13

It should be noted that the elements of the constitutional identity of a Member 
State to be respected do not necessarily concern a fundamental right. Therefore, the 
invocation of the obligation to respect the constitutional identity of a Member State 
need not always be in the interest of protecting a right of a citizen; it may also mean 
the restriction of rights of citizens. This is clear from the Sayn-Witt genstein case, in 
which the republican identity of Austria was reason to restrict the citizenship rights 
of free movement, in as much as the person involved was not allowed to carry the 
noble titles in Austria which she could carry in Germany.

Convergence and divergence

The national reports convey the picture that, overall, fundamental rights norms 
deriving from various sources tend to converge. A fi rst explanation of this is that 
constitutional reforms or amendments in many Member States have had the very 
purpose of nationally anchoring rights that were already binding for them under 
international human rights treaties in particular the ECHR,14 while also the EU Charter 
of Fundamental Rights has been used as a source of inspiration for constitutional 
amendment.15

Some of the divergences remain latent or ostensible only, because in practice courts 
can either not eff ectuate one of the two rights or they can circumvent them or fi ll a 
legal void by reference to another human rights source. Finally, divergences which 
take the form of (potential) confl icts can be resolved by the use of rules of precedence, 
or interpretative techniques which have a harmonising eff ect. 
This is not to say that there are no perceived or real diff erences between national 
fundamental rights and the European and international ones. 
- Unproblematic and problematic divergences
The national reports give reason to distinguish between various types of cases in 
which divergences of general sources of fundamental rights occur. We start out from 
a general starting point, which does not specifi cally concerns cases within the scope 
of EU law.
Divergences which are not very problematic occur when on the one hand national 
courts are unable to provide remedies for alleged infringements of provisions of 
13  ECJ, Case C-36/02, 14 October 2004 , para. 37.
14  E.g. Finland and many of the newer Member States. 
15 see Netherlands report, paragraph 1.4.
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international human rights treaties – either due to procedural law or to the status 
and rank of a treaty – while at the same time such protection can be given on the 
basis of national fundamental rights. The national court can in principle revert to 
the equivalent national rights, which then substitute for the international or European 
rights.16 
Similarly, in a second group of cases the mere absence of national rights may be covered 
by international or European fundamental rights, supplementing the national set of 
rights, if and when courts are competent to apply them. Since all EU Member States 
have incorporated the ECHR, this tends to be the position in most of them, although 
there may be restrictions to the courts’ powers to apply them to the full, as is for 
instance the case in Ireland and the UK with regard to acts of parliament. 
This ‘stepping in’ of international and European rights, though laudable from the 
perspective of citizens’ rights, is not always unproblematic, nor is it necessarily 
uncontroversial. This is a consequence of the tension between an individual right and 
a public interest, which is inherent in fundamental rights adjudication. Individuals’ 
rights can outweigh measures taken in the general interest, and will then block the 
eff ectiveness of such purportedly general interest measures. This is precisely what 
explains the suspicion against the invocation of fundamental rights which can be 
sensed in the earliest cases on fundamental rights protection of the ECJ, warning that 
reliance on constitutional rights undermines the autonomous character and legal 
basis, the uniformity and effi  cacy of Community law,17 the unity of the common 
market and the cohesion of the Community.18 In several Member States, European 
rights are viewed as at least potential interferences with the national policy priorities. 

19 This criticism seems to focus on the case law of the European Court of Human 
Rights, which is considered to be faced with a ‘legitimacy crisis’.20 Although the ECJ 
has many more judicial roles than adjudicating fundamental rights issues only, by 
extension this kind of criticism may also touch on the case law of the ECJ, though 
generally it is the overall ‘competence creep‘ which is the target of criticism, not 
specifi cally the ECJ fundamental rights case law.
A third group of cases is probably the most problematic. These are cases when 
national, European or international fundamental rights confl ict, in the context of a 
national jurisdiction, with one of these guaranteeing a diff erent level of protection 
from the other. The question is which one will prevail. 
The divergence between these standards can be viewed in a sense as ‘collisions’ 
of rights deriving from diff erent sources. In other parts of the report, we return to 
various aspects of this. Here we point out that the national reports demonstrate the 
wide variety of approaches which courts take to deal with divergences. 
- Judicial techniques of overcoming discrepancies: consistent interpretation and 
primacy
Many potential discrepancies are overcome by judicial techniques of ‘consistent 
interpretation’, by which national fundamental rights standards are interpreted 
in light of European and international standards so as to achieve their substantive 
16  German Report at Question 1.1 in initio. 
17  ECJ, Case 11/70,17 December 1970, Internationale Handelsgesellschaft , para. 3.
18  ECJ, Case 44/79, 13 December 1979, Hauer, para. 14. 
19  See UK report, para. 113; Netherlands Report, paragraphs 1.4 in fi ne, 11.2 and 11.3.
20  E.g., The European Court of Human Rights Between Law and Politics, Jonas Christoff ersen and 
Mikael Rask Madsen (eds.) , Introduction, passim; and Chapters 7-11.
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concurrence. Such interpretation may be mandated explicitly in the national 
constitution21 or implied in the constitution.22 
Consistent interpretation diff ers in its details from country to country. It may be far-
reaching. For instance, on the basis of the Section 3 of the Human Rights Act 1998, 
British authorities and courts have to ‘read and give eff ect’ to legislation in such a 
manner that it is compatible with ECHR rights ‘so far as it is possible to do so’. On 
this basis, the House of Lords read the expression ‘surviving spouse’ as comprising 
the surviving partner in a homosexual relationship. But it would not go so far if the 
consistent interpretation has ramifi cations which go far beyond the actual question 
before the court.23Under the case law of the Bundesverfassungsgericht (BVerfG), the 
fundamental rights of the Grundgesetz must be interpreted in conformity with 
European law and the ECHR, including in principle ECtHR interpretations thereof, 
even though the ECHR has sub-constitutional rank. The limits to this are that the 
interpretation must be ‘methodically justifi able and compatible with the Basic Law’s 
standards’. Nevertheless, the German Federal Constitutional Court has gone so far 
as to overrule its standing interpretation of the German Constitution’s provisions on 
personal liberty in order to comply with the ECHR as interpreted by the ECtHR.24

The limits of this approach are reached in case of confl icts of rights in ‘multipolar’ 
cases, that is to say, when the confl icting rights of others are involved. More protection 
for one may be ‘less’ of the other, and the position taken by the BVerfG is that the 
European friendly interpretation might no longer be justifi ed in accordance with 
accepted methods of statutory and constitutional interpretation.25 We return to this 
in Chapter 2.
As regards international and European human rights treaties, the issues of 
constitutional status and rank of treaties can be decisive for courts. Some diff erences 
can be found between systems which treat the ECHR as forming part of national law 
in a ‘monist’ tradition and systems stemming from a more ‘dualist’ tradition. Some 
of the latt er seem more reticent in applying the ECHR directly and prefer to ‘draw 
inspiration’ from the Strasbourg case law, which is subsequently conformed to.26 The 
opposite is the case in some of the stronger ‘monist’ traditions,27 or those systems 
which have constitutionally entrenched the ECHR28 and in which all courts directly 
and actively apply the ECHR,29 even to the extent that they seem to outweigh the 

21  E.g. in Spain, Hungary and the UK. 
22  E.g. in Germany the Europa- and Völkerrechtsfreundlichkeit. The Italian Corte costituzionale 
has indicated in judgments nos 348 and 349 of 2007 that legislation must be interpreted by lower 
national courts in conformity with the ECHR as interpreted by the ECtHR, but in case a confl ict 
cannot be resolved in that manner, the matt er is to be adjudicated by the Constitutional Court, who 
must give priority to the ECHR on the basis of Art. 117(1) Italian Constitution. This is diff erent for 
EU law, which – briefl y – is given direct eff ect on the basis of a constitutionally legitimated (Art 11 
It. Const) limitation of sovereignty by the creation of a separate legal order of the EU, which places 
it outside the national framework to which the jurisdiction of the Cc is restricted. 
23  UK Report, section 60. 
24  BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011.
25  BVerfG , 2 BvR 1481/04 of October 14, 2004, paragraphs No. (1 - 72); BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 
4.5.2011, para.93.
26  E.g. Hungarian Report.
27  E.g. Belgium, Netherlands, Luxembourg. In Luxembourg also the Universal Declaration forms 
part of the applicable human rights framework. 
28  E.g. Austria.
29  Slovenia has in Art 15(5) Const a maximization clause as regards international human rights.
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importance of the national constitutional bills of rights.30 
Nevertheless, the national reports show that in all three kinds of constitutional orders 
mentioned, courts are guided by the case law of the ECtHR. They seem on the whole 
happy to do so. National courts’ decisions are thus legitimated by the Strasbourg case 
law. This may sometimes have the eff ect that national courts avoid having to deal 
with diffi  cult aspects of the case that would have arisen if it had beenadjudicated by 
national standards only. Nevertheless, some reports show a degree of ‘toning down’ 
the implications of the Strasbourg court case law,31 sometimes verging on ignoring 
them32. 
In some Member States courts do not have the possibility to apply the ECHR (and 
ECtHR case law) to the full, due either to the status and rank of the ECHR under 
national law or due to a separation of powers which restricts the remedies courts can 
provide.33

As regards the ECJ case law, the national reports convey that monist or dualist 
traditions play an even lesser role than is the case with the ECHR and other human 
rights treaties, due to the anchoring of EU law into the constitutional systems of 
the Member States and large scale national EU law practice. Nevertheless, some 
typically dualist countries like the UK and Denmark retain the possibility of explicitly 
diverging by act of parliament from EU law or from the ECHR as interpreted by the 
ECJ or ECtHR respectively.34

-  Diff erentiation and overlap
We here make some general introductory remarks about the diff erentiation and 
overlap of legal orders and of their respective fundamental rights standards. We 
return to this in the fi nal chapter of this report, Chapter 5, in the context of Articles 
53 of the EU Charter and the ECHR. 
In Member States, courts oft en diff erentiate as to the relevant applicable fundamental 
rights standard and the cases to which the standard applies, particularly when it 
comes to cases involving EU law. In particular, in federal states courts are acquainted 
with the distinction between areas of competence and the diff erentiated standards 
which accompany each. At the same time there is litt le doubt that the various ‘layers’ 
overlap. 
Leaving aside the question of the exact scope of EU law in which the EU fundamental 
rights standards operates – which is discussed in Chapter 3 below – the question 
arises where the overlap is and what it means for the applicable standards.
In this regard, the German report makes clear that the national constitutional 
guarantees may leave a margin of discretion to political organs for legitimate action 
touching on fundamental rights which is ‘fi lled’ by European law which restricts this 
margin, as long as EU law remains intra vires. This is how it understands the Mangold 
judgment of the ECJ35 and its follow-up in the German Constitutional Court’s case 
law.36

30  E.g. Netherlands Report, para.1.2.4.
31  Netherlands report, para. 5.3. 
32  E.g. Maltese report, on the obligation under Salduz v Turkey, on legal assistance at fi rst hearing 
by police offi  cers, Question 1 para 9. 
33  Irish and UK courts can only give a declaration of incompatibility of acts of parliament with 
ECHR rights, in Ireland with possibility of discretionary compensation).
34  See UK Report, para.3 and 5; Danish Report on Question 1. 
35  ECJ C-144/04, Mangold. 
36  BVerfG, 2 BvR 2661/06 vom 6.7.2010, Honeywell.
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The Austrian report mentions the doctrine of ‘double bindingness’ or ‘double 
conditionality’, which is premised on the idea that national authorities acting within 
the scope of EU law are bound both to the national and European standard. This 
is considered workable, for instance, when the legislature implements a Directive 
which leaves it a certain discretion. Within the area of discretion the national standard 
can cumulate with the European standard. When there is no discretion in this type of 
case, the applicability of this doctrine reaches its limits.37 
Again, as long as the standards substantively concur in the protection off ered, there 
is no problem. If the national standard diff ers, the case can enter in the category of 
problematic cases delineated above. Here it suffi  ces to say that courts in various 
Member States have reserved their position, when the EU standard falls essentially 
below the national standard. 
It is well known that the German Federal Constitutional Court reserves the right to 
assess the compatibility of EU law with the fundamental rights of the Grundgesetz 
only in the exceptional case in which the protection off ered under EU law would be 
generally inadequate and no longer equivalent to that off ered by the Grundgesetz. 
This approach was recently followed by the Polish Constitutional Tribunal, as is 
implied by its judgment of 16 November 2011.38

The Weakness Of Fundamental Principles: Some Concluding Remarks

The role which general principles of law for the protection of fundamental rights 
play in EU law is unique and is unparalleled in any of the Member States. This is not 
due to any particular concept of law or doctrinal aspect on legal sources, but can only 
explained historically from the absence of codifi ed classic human rights provisions 
in the founding Treaties. 
Overall, however, the national reports confi rm that once codifi ed, fundamental rights 
prevail over general principles, whatever the particular constitutional tradition a 
Member State follows. This is the case evidently in the UK, due to the fact that acts of 
parliament take precedence over the common law, but also in some newer Member 
States. 
This could be expected to happen also as regards the EU since the formal grant 
of binding force to the EU Charter with regard to some principles for which clear 
reference points can be found (e.g. rights of defence and other procedural rights 
in Article 47 EU Charter), the special meaning of the principles of Article 6(3) EU 
will remain. Of course, other general principles retain a strong amplifi catory force 
also in the context of fundamental rights, particularly principles such as that of 
proportionality, 39 but substantive fundamental rights principles can be expected to 
play a lesser constitutional role. This is a good thing if seen from the vantage point of 
the protection of fundamental rights. 
The legal concept of ‘general principles’ has its drawbacks which can negatively 
37  Austrian Report, para. 2.3.2.
38  That is aft er the Polish report was submitt ed; see Polish Constitutional Tribunal, 16 November 
2011, Ref. No. SK 45/09 accessible at 
<htt p://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/SK_45_09_EN.pdf>.
39  See Art. 52 (1) of the EU Charter, on restriction of the exercise of the Charter rights, which 
refers to it as a principle ‘outside’ the Charter itself: ‘….subject to the principle of proportionality, 
limitations may be made only if they are ….’. 
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refl ect on fundamental rights. This is due to their normative weakness. General 
principles lack the apparent clarity which the writt en rule suggests. They are quite 
general and not more than principles only. 
This explains why in several Member States ‘general principles of law’ classically 
have a rank below that of legislation, despite the much more prominent role they have 
acquired in the course of the 20th century, particularly with regard to the use courts 
make of them. They become principles which, in the words of Martin Scheinin, are 
merely a norm ‘enabling decision-maker to optimise diff erent entitlements’, which 
lack the rule-character of codifi ed fundamental rights.40

This is not to deny the foundational nature of ‘constitutional principles’, but these 
take their full eff ect only when they have been codifi ed in the constitution and thus 
acquire more the character of a rule, as is the case in a number of Member States, 
but also in the European Union, witness the crucial role which Article 6(1) EU (pre-
Lisbon; now Article 2 EU) played in Kadi I.41 If they are not themselves codifi ed, they 
may add to the protection of fundamental rights but can seldom quite take their 
place. 
Turning fundamental rights into principles may therefore have its drawbacks as they 
become relative values or mere ‘interests’ in the balancing scales of goddess Iustitia, 
not an iron rule and standard to adjudicate cases. 

40  Finnish Report, section 1.2.
41  Caes C-402/05 P and C-415/05 P, especially para. 303: ‘Those provisions [on the primacy of 
international obligations under the UN Charter] cannot, however, be understood to authorise any 
derogation from the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental 
freedoms enshrined in Article 6(1) EU as a foundation of the Union.’
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 The European area of fundamental rights 
The future of fundamental rights protection, national and European

Gentjana Dedja

Abstract

In this paper we refl ect on the structure of the European area of fundamental rights.1 This 
regards mainly the relation between the EU as a ‘human rights organization’2 on the one 
hand and on the other the Member States. These Member States were the ones to trigger the 
development of the protection of fundamental rights in the EU, provoking the EU to subject 
itself to a fundamental rights standard to which they now themselves have become subject in 
a more and more intrusive way. 
In this discussion we tie together a number of the points raised across the academics around 
the world, concerning some principles governing the structure of the European fundamental 
rights architecture. More particularly, we discuss the scope of EU competence in the fi eld 
of fundamental rights protection within the EU, in order to determine the contours of the 
competence of the EU in the fi eld of fundamental rights. In addition, we refl ect further on the 
relations between fundamental rights standards contained in the general principles of Union 
law, the EU Charter, the ECHR. In a fi nal section we discuss the meaning of the national 
constitutional orders for the protection of fundamental rights in the EU. 

EU human rights competence

All the reports writt en for our theme deny that there is a general EU competence in 
the fi eld of fundamental rights. They do not deny that the scope of EU competence 
in this fi eld is ever widening. This is mainly the consequence of the Member States 
conferring many legislative powers to the EU through constitutional power conferral 
in successive Treaty amendments and by adopting EU legislation and executive acts 
in the fi eld of fundamental rights.
- Competence under Articles 2 and 7 EU
The scope of EU law is determined by the Treaties as implemented in secondary law 
and as interpreted by the Court of Justice. In this regard it would be too limited only 
to take on board Article 6 EU, since fundamental rights are a broader EU concern, 
also when we restrict ourselves to action within the Union. We should recognize 
them in the foundational values of the EU as formulated in Article 2 EU:
The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, 
equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society 
in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality 
between women and men prevail.
They are part of the constitutional identity of the EU. Whenever the EU acts it must 
respect and promote the respect of these rights. The respect of fundamental rights is 
a prerequisite for EU membership as it is a prerequisite for the EU itself. It is in this 

1  Aft er: Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, Towards a European Area 
of Fundamental Rights: The EU's Charter of Fundamental Rights and Accession to the European 
Convention of Human Rights High Level Conference on the Future of the European Court of 
Human Rights, Interlaken, 18 February 2010.
2  The expression is taken from A. von Bogdandy, The European Union as a Human Rights 
Organization? Human Rights and the Core of the European Union. In: 37CMLRev 2000, 1307-1338.
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light that compliance of the EU with the standards of the Charter and compliance 
with the Treaty commitment to accede to the ECHR must be viewed. Protection of 
the ‘common code’ of fundamental rights protected by those documents, as well as 
by the Member States’ adherence to their common constitutional traditions in the 
fi eld of fundamental rights and the human rights treaties to which they are a party, 
may indeed be said to constitute an ‘existential requirement for the EU legal order’.3

The Union is not, however, only the conglomerate of the EU institutions, bodies, 
offi  ces and agencies. The Union also comprises the Member States and their organs 
and institutions, themselves governed by their own constitution, as well as by EU 
law whenever national authorities act within the scope of EU law. Also the Member 
States will have to comply with the values on which they founded the Union. Their 
compliance is equally a matt er of living up to that existential requirement of the EU. 
Hence, the EU competence to supervise Membership compliance with the values 
of Article 2 EU under the procedure established under Article 7 EU. By its very 
nature, this involves much more than merely monitoring compliance with specifi c 
provisions of the EU Charter or the ECHR. It is a far reaching and broad power of 
oversight of the EU over Member States, which goes well beyond the scope of EU 
law within which the Charter is applicable. 
The procedure provides for an explicit role of the political organs only, and rightly 
so. The matt er concerns the political nature of the Union but also, and essentially, 
that of the Member States which form it. The extension of the jurisdiction of the ECJ 
since the Lisbon Treaty entered into force, implies that it now also can interpret and 
apply Article 2 EU. So the Commission could start infringement proceedings under 
Article 258 TFEU and an inter-state complaint under 259 TFEU can in principle be 
brought. Theoretically, also preliminary references could be made under Article 257 
TFEU, although this seems very far fetched. 4
The jurisdiction under Article 2 EU can only be exercised exceptionally.5 I would 
submit that it can only be exercised in parallel with or in the framework of a procedure 
under Article 7 EU. It would also raise diffi  cult questions as to the discretion of the 
political EU institutions to determine the criteria for or the existence of a ‘clear risk 
of a serious breach by a Member State of the values referred to in Article 2’ and ‘the 
existence of a serious and persistent breach by a Member State’ as mentioned in 
Article 7 EU.
Whether the ECJ would ever be called to play a role at the centre of procedures for 
imposing sanctions under Article 7 EU is an open question. It would be a test of 
the legitimacy of the ECJ as a constitutional court in times of deep constitutional 
confl ict and crisis, with which Member States should be able to go along in terms 
of accepting both such a role for the Court and its outcome – although it might be 
logical for a Member State which is judged no longer to live up to the requirements 
of membership to leave the EU.6 If such a role were to be taken up by the Court, but 
subsequently not accepted in practice, the consequences would be pernicious.
Nevertheless, there can be litt le doubt that the EU is competent to act with regard 
3  See Advocate General Poiares Maduro in Case C-380/05, Centro Europa 7 Srl, para. 19. 
4  Diff erently Armin Von Bogdandy, Matt hias Kott mann, Carlino Antpöhler, Johanna Dickschen, 
Simon Hentrei And Maja Smrkolj, A Rescue Package for EU Fundamental Rights – Illustrated with 
Reference to the Example of Media Freedom, Verfassungsblog at htt p://verfassungsblog.de/rescue-
package-eu-fundamental-rights-illustrated-reference-media-freedom/; an expanded version 
forthcoming in CMLRev.
5  See Maduro, ibidem, who seemed to construe this jurisdiction outside the specifi c framework of 
then Article 6(1) EU. 
6  Like Greece under the colonels’ regime as to their membership of the Council of Europe.
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to fundamental rights in a much more incisive manner than is oft en realised, even 
outside the scope of the Charter. 
It is not necessary to construct a ‘reverse solange’ doctrine based on citizenship 
to establish this competence. With such a ‘reverse solange’ a research group from 
the Max Planck Institute proposed a principle that ‘outside the Charter’s scope 
of application a Union citizen cannot rely on EU fundamental rights as long as it 
can be presumed that their respective essence is safeguarded in the Member State 
concerned. However, in case of systemic violation of the essence of fundamental 
rights the “substance” of Union citizenship, within the meaning of Ruiz Zambrano, 
would be activated as a basis for her redress.7 
- The scope of EU law and fundamental rights 
In a previous section of this report we have refl ected on issues concerning the 
scope of EU law and the scope of the Charter rights in order to determine when EU 
fundamental rights protection applies. First of all, the fundamental rights apply to 
the EU institutions, bodies, offi  ces and agencies. For these the Charter, ECHR and 
fundamental principles of Article 6(3) are the main sources of fundamental rights 
protection which they are always bound to observe.8 For the Member States the 
application of the Union fundamental rights standard is defi ned functionally: the 
standard applies in cases in which they act within the scope of EU law as defi ned 
more precisely in Article 51 of the Charter. 
We already indicated the three situations in which this is the case: when they 
implement (stricto sensu) Union law (Wachauf), when the act autonomously in such 
as manner as to aff ect the economic freedoms (ERT), when they act autonomously in 
a fi eld covered by a harmonized Union law (Österreichische Rundfunk and Lindqvist). 
In the latt er situation, there is no need for any transborder element: also purely 
internal situations are covered, in which Union law applies, with the att endant 
Union fundamental rights standard.
As the reach of Union legislation broadens, the scope of the Union fundamental rights 
standard broadens. The fundamental rights impact of this is evident in the context 
of EU legislation in the areas of data protection, non-discrimination, telecom- and 
ict-services, but also in areas touching on mutual recognition (as the child abduction 
cases show9), as well as the EAW case law, and large areas of migration law. The 
Wachauf and ERT situations may become the less prominent cases in which Union 
fundamental rights standards apply. The perhaps more intrusive eff ect of the Union 
standard in the areas of harmonized law may be partly off set, to the extent that 
the Court of Justice leaves it, whenever appropriate, to the national courts to make 
relevant assessments which determine the outcome of the case.10 This decentralized 
contribution of national courts may contribute to an application of a Union standard 
which is responsive to the local circumstances and preferences. 

Relations between fundamental rights standards in multiple legal orders

As we pointed out in our fi rst chapter, the Member States are not only confronted 
with a Union standard but also with their national fundamental rights. In a sense, 
the Union and national standards cumulate, which is now more generally accepted, 
7  See footnote 169. 
8  In appropriate cases they are also bound by the other Charters and the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, see Chapter 1 above.
9  Case C-491/10 PPU , 22 December 2010 Aguirre Zarraga; Case C-400/10, 5 October 2010, J. McB.
10  Ladenburger Report, passim.
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also in the literature in federal constitutional systems.11 
Still, it could be argued that normally in cases covered by EU law, a Member State 
will fi rst apply the Union standard, particularly when it acts exclusively within the 
scope of EU law without further discretion. In this case, however, it may also be 
substantively applying a national standard which coincides with the Union standard. 
And, to illustrate the ‘cumulative’ nature of the standards, both may substantively 
coincide with an ECHR standard.
Oft en, however, authorities will be in a situation of mixed competence, in which case 
for discretionary acts they will apply the national standard and for those mandated 
by EU law, the Union standard.
These things are unproblematic as long as these standards do not signifi cantly 
diverge among themselves. The problem is what should happen when they do. It is 
in this context that Articles 53 of the ECHR and 53 of the Charter are relevant.12 
Let us fi rst take Article 53 ECHR, which stipulates that the ECHR is subsidiary to other 
human rights standards: the ECHR only provides the minimum level of protection 
which must be respected.13 This does not solve the issue when a European standard 
complies with the ECHR but the national standard provides broader protection, 
so the ECHR cum Union standard is lower than the national standard. As we saw 
in Chapter one of this report, there are numerous examples of fundamental rights 
norms where this can occur. Before we turn to a discussion of possible solutions to 
this, we must fi rst briefl y look at Article 53 of the Charter. 
Article 53 Charter provides on the ‘level of protection’:
Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely aff ecting 
human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective fi elds of 
application, by Union law and international law and by international agreements 
to which the Union or all the Member States are party, including the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by 
the Member States' constitutions.
This superfi cially resembles Article 53 ECHR, but diff ers by its use of the expression 
‘within their respective fi elds of application’. This lends itself to diff erent possible 
readings.14 The most plausible reading does not solve anything. This is the reading 
that the Charter will not negatively aff ect Member States’ constitutional standards as 
they apply within the fi eld of application of the national constitution (just as it will 
not negatively aff ect the other standards in their respective fi elds of application). The 
question is how those respective fi elds relate to each other: are they separate and 
discrete fi elds or do the fi elds overlap? 
In a reading in which they are discrete and separate fi elds, the meaning of the 
11  See the Ladenburger Report, section 6, second paragraph; Austrian Report, Section 2.3.2. 
12  In the Reports on Austria, Hungary, Italy, Portugal, Spain, Bulgaria, Germany, it is assumed 
that the national standard prevails if it provides more protection than the others; not all of these 
specify whether this applies unconditionally and in all cases, particularly if it confl icts with directly 
eff ective EU law.
13  Art. 53 ECHR: ‘Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any 
of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High 
Contracting Party or under any other agreement to which it is a party.’ 
14  At the moment of writing, a case referred by the Spanish Constitutional Tribunal is pending at 
the ECJ, Case C-399/11, Melloni, concerning the compatibility of the EAW Framework Decision 
and the Spanish Constitutional provisions on the trial in absentia with the Charter. In one of the 
questions it asks whether Article 53 of the Charter, interpreted systematically in conjunction with 
the rights recognised under Articles 47 and 48 of the Charter, allow a Member State to aff ord the 
Spanish constitutional rights a greater level of protection than that deriving from European Union 
law. In its reference, the Tribunal sketches three diff erent possible interpretations of Article 53. 
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provision is trivial and hence superfl uous. That the Charter rights to not take away 
the rights in a fi eld which the Charter does not cover, is stating the obvious. 
The case could be made that in European law – and it is actually the strength of 
European law – the activity of national authorities takes place in an area where 
national and European competence overlap. If this is true, then the ‘respective fi elds 
of application’ of Article 53 of the Charter overlap as well. The consequence of this is 
that this provision means that also when a national authority acts within the scope 
of EU law in member state X, the Charter rights cannot negatively aff ect the standard 
provided for by the national constitution of that member state X. In other words, the 
national constitutional standard prevails. 
This is a reading which, should it ever come to such a confl ict, is hard to swallow 
if one has primacy of EU law in mind. A range of objections to this type of reading 
has therefore been proposed. Also a variety of alternative solutions or strategies 
towards a solution have been proposed, like constitutional pluralism, that of judicial 
dialogue, and the idea of adopting either a universalised maximum standard, 
common minimal standard or ‘local’ (i.e. national) maximum standard approach in 
EU fundamental rights adjudication.15

Without fully discussing their implications and justifi cations, we will here only 
point to one relatively new dimension which pleads in favour of acknowledging a 
divergent local standard; and which also indicates a manner pragmatically to deal 
with confl icts of rights resulting from the horizontal eff ect of rights. 
- Acknowledging divergent ‘local’ standards
Only if there is a value in national constitutions and their fundamental rights 
standards, which are not necessarily identical or even convergent among each other, 
is there room for applying a distinct national constitutional right. Until recently, 
European law discourse has concentrated on the uniformity and uniform application 
of EU law. That was not fertile ground for the acknowledgment of the value of 
national constitutional identity. 
Although a provision on national constitutional identity has formed part of the EU 
Treaty since Maastricht, it was not justiciable until the Lisbon Treaty entered into 
eff ect. With the entry into force of the Lisbon Treaty, also the formulation has become 
more elaborate so as to incorporate more explicitly the ‘constitutional’ identity of 
Member States, which the European Union is to respect.16 At the time of writing this 
report, the Court has allowed successful reliance on this provision twice.17 
Already before ‘Lisbon’, however, the case law began showing sensitivity to 
important ‘local’ values. This is most evident in the Omega case which we have had 
occasion to mention several times in this report.18 In this judgment the Court allowed 
a public policy restriction of the free movement of services based on the particular 
German interpretation of human dignity in the Grundgesetz. The Court emphasised 
that public policy exceptions can vary from Member State to Member State, and that 
the objective pursued by the Grundgesetz was legitimate and proportional. 
15  See on this matt er recently Aida Torres Pérez, Confl icts of Rights in the European Union: A 
Theory of Supranational Adjudication. Oxford: OUP, 2009. 
16  Art. 4(2) EU: ‘The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well 
as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, 
inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, 
including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding 
national security. In particular, national security remains the sole responsibility of each Member 
State.’
17  See above footnote 12.
18  Case C-36/02, Omega, 2004 ECR I-9609.
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What these developments amount to is that divergent fundamental rights standards 
may not be resolved explicitly via provisions like Article 53 of the Charter and of the 
ECHR, but by reference to Article 4(2) EU. Reliance on divergent fundamental rights 
standards is then made dependent on whether it forms part of the constitutional 
identity of a Member State, which is subjected to a legitimate aim and proportionality 
test by the Court of Justice.19 The ‘local’ standard has to live up to certain minimum 
requirements. 
- Confl icts of rights across jurisdictions
One commonly entertained objection to a solution via Articles 53 Charter and 53 
ECHR, that is to say by the criterion of the most protective right, is that in cases of 
a confl ict of rights in a multiparty context this no longer works. Such a confl ict can 
ultimately only be resolved through a ‘balancing’ of the rights and interests involved. 
It is said that in such a case the 'more' of one (party’s) right implies ’the less’ of the 
other.20 For the sake of clarity, the example of a confl ict between privacy and freedom 
of expression between two parties can be taken. 
Prior to balancing confl icting rights, one cannot say either privacy or freedom of 
expression off ers ‘more’ or ‘less’ protection. Aft er balancing, the outcome indeed 
results in a situation in which one right does protect and the other not: the net result 
of the balancing is that in the overall relation between two parties either privacy is 
protected more, or freedom of expression is. 
Consider next the balancing in two respective jurisdictions of the same confl ict. 
Suppose that in one jurisdiction, say that of the ECHR, the balancing results in the 
priority of privacy, but in the other, say in a national constitutional court, the result 
is the opposite, so the balancing results in the priority of freedom of expression. We 
are then faced with a confl ict between two jurisdictions. 
In this case, there is no easy way of establishing in the abstract which of the two 
outcomes should prevail on the basis of which provides bett er protection: in one 
jurisdiction privacy is bett er protected, in the other freedom of expression. In other 
words, the criterion provided by Articles 53 of the Charter and 53 of the ECHR do 
not resolve this confl ict. Other criteria must be used. Several can be thought of, which 
amount to changing the relevant elements which are put in the balancing scales. For 
instance, if some legally relevant circumstances were not taken into account in the 
balancing within one jurisdiction which were deemed relevant but not in the other, 
an adaptation of this might contribute to resolving the problem.21 
In the context of relations between fundamental rights standards in multiple 
legal orders, it would seem important to take into account certain values but also 
practical aspects in the relations between the respective jurisdictions. Sometimes it 
is practically bett er left  to a ‘local’ court to resolve the balancing as that local court 
may be in a bett er position to evaluate the particular circumstances of the case – this 
is a major element in the ‘margin of appreciation’ doctrine of the ECtHR. As a matt er 
of principle, it should be left  to the national courts to fi nally adjudicate the confl ict 
of rights in cases which involve constitutional identity elements. In the context of 
Union law, one may say that the balance is recalibrated to take into account the 
19  See further Besselink, Respecting Constitutional Identity in the EU. Case note Case law A. Court 
of Justice Case C-208/09, Ilonka Sayn-Witt genstein v. Landeshauptmann von Wien, Judgment of 
the Court (Second Chamber) of 22 December 2010, nyr., CMLRev forthcoming.
20  In national case law particularly the Bundesverfassungsgericht, BVerfG , 2 BvR 1481/04 of 
October 14, 2004, (Görgülü) para.49; BVerfG, 1 BvR 1602/07 vom 26.2.2008 (Von Hannover), para.76; 
BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, para.93.
21  This is basically how things went in the Von Hannover saga between the ECtHR and the BVerfG.
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values expressed in Article 4(2) EU.

The future of national constitutional protection

In the totality of the case law of the ECJ on fundamental rights, the ‘constitutional 
traditions common to the Member States’ take the lesser role.22 The accent has been not 
on the national traditions but on the European fundamental rights sources. National 
constitutional traditions are hardly ever referred to except in a most perfunctory 
manner. They do not play a role which is comparable to that of legal and social 
developments in the framework of the ‘common ground’ or ‘consensual’ approach of 
the ECtHR. On the contrary, the national reports reveal that the national constitutions 
are more heavily infl uenced by the European human rights instruments, in particular 
the ECHR, and even now already the EU Charter, than the other way round. In a 
sense, there has been a shift  away from the national to the European context.
As we just noticed in the previous section of this chapter, the national constitutions 
have a certain ‘negative’ value as placing a legitimate limit on the reach of Union 
law. The constitutional identity of a Member State, which may well concern 
fundamental rights, forms the ‘counter-limit’ of Union law. The obligation to respect 
the constitutional identity of Member States is in a sense the European version of 
the previously national constitutional law doctrine known in Italian as that of the 
controlimiti. This then is one contribution of national constitutional law to Union law. 
It does not stop thereThe recent case law touching on the scope of European law 
within which European fundamental rights standards can be invoked by citizens 
runs into the issue of ‘reverse discrimination’. Because purely internal situations 
are not within the scope of European law (unless there is applicable secondary 
EU legislation), Union fundamental rights cannot be asserted, in particular the 
prohibition of discrimination, but also other rights. This was partly remedied in 
Zambrano (as refi ned in its progeny) with regard to citizenship rights in case an 
EU citizen threatens to be deprived of these rights. That, however, is not where the 
fundamental rights story stops. As several examples in the national practice show, 
EU non-discrimination may not apply, but the national and ECHR norms do very 
much fi ll that space.23 This positive complementary interaction between sources 
within the respective scope of application of European and national authorities, has 
now also been pointed out by the ECJ in Dereci with regard to the complementary 
roles of Charter and ECHR. The Court recalled on the issue of the applicability of the 
right to family life, that if the relevant matt er were covered by Union law, 
‘[the national court] must examine whether the refusal of their right of residence 
undermines the right to respect for private and family life provided for in Article 7 of 
the Charter. On the other hand, if it takes the view that that situation is not covered 
by European Union law, it must undertake that examination in the light of Article 
8(1) of the ECHR. All the Member States are, aft er all, parties to the ECHR which 

22  A recent example in which it is used is Case C-550/07, 14 Sept 2010, Akzo Nobel, 74 and Case 
C-279/09, 22 December 2010, DEB.
23  Thus Belgian Conseil d’Etat/ Raad van State and Cour Constitutionnel/ Grondwett elĳ k Hof seem 
to have held this to be the case, see Opinion of Adv-General Sharpston in Case 34-09, Zambrano, 
footnote 17. The Netherlands Raad van State has held in a series of advisory opinions that 
subjecting certain Netherlands nationals to ‘integration requirements’ from which nationals of EU 
Member States in an otherwise identical position are exempt on the basis of EU law, constitutes an 
infringement of the constitutional equality clauses of Article 1 of the Grondwet, Art. 26 ICCPR and 
Protocol 12 ECHR. 
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enshrines the right to respect for private and family life in Article 8.’24

It would therefore be a mistake to see the European area of fundamental rights only 
as an EU area of fundamental rights. Also in the fi eld of fundamental rights, Europe 
is composed of mutually dependent and interacting orders, together forming one 
encompassing constitutional order.

24  Case C 256/11, 15 Nov 2011, Dereci, para.72-73.
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Abstract

Soft  power is relatively new concept comes from "Interdependence in World Politics" by 
Robert Keohane and Joseph Nye in 1980’. Hard power is anything military and direct. Soft  
power is cultural, trade and idea-oriented. One is do as I say, or else, whereas soft  power 
is all about following and emulating what drives peace and prosperity. Essentially, the two 
academic heavy-weights are arguing the military power is being relegated to the ashes of 
history due to the inter-dependence created by globalization of trade. Every country, with 
a couple of exceptions, is tightly integrated into the global economy, and dependent upon 
peace and stability to underwrite their prosperity. 
In this confused, complex and challenging security environment, the use of hard power has 
limits that are becoming more obvious and the threats, sanctions, embargos or use of force 
are now less eff ective. When the hard power limits are expanded the use of soft  power is 
increased and unfold from the Harvard auditors through the world of academia to the front 
pages of newspapers and the speeches of political and military leaders. 
Nowadays “soft  power” concept is widely brought up and used in international relations and 
security policies debates. This phenomenon is employed in contradicting ways, not always 
correctly by political leaders, think tankers and academics around the world. 
To bett er clarify this concept in constructive way, there is a need to write and speak about 
the soft  power, trying to answer some critical questions such as: is Soft  Power replacing hard 
power? How do Countries Use Soft  Power to realise their international goals? What is the 
interconnection of soft  power and hard power? Is soft  power “bett er” than hard power? 
Indeed, some foreign policy strategies may be perceived as eff ective combinations of the two 
poles of the power continuum. 

Keywords: Power, soft  power, hard power, international relations and public diplomacy.

Introduction

The scholars of international relations have assessed the concept of power as a very 
important in international relations, but they didn’t agree to a common defi nition. 
However, the defi nition of Robert Dahl “'A has power over B to the extent that he 
can get B to do something that B would not otherwise do” (Dahl, 1957) seems to 
be as a starting point to defi ne the power.  Although this defi nition of power is a 
very generic, Partridge, in an article in Political Studies, distinguished two pillars on 
which lies power: 'infl uence' and 'domination'. He argues that if A aff ects B behavior 
in a planned way, though B is not necessary to subdue desires, beliefs, and etc. to A’s 
and a confl ict situation does not seem this is an impact (Peterson, 1999). On the other 
hand, the dominance applies, A controls the behaviour of B, where A’s wishes prevail 
over B, and B acts that way only because he is compelled by A and would not act that 
way if it were not for A’s ability to make B act in ways that he would normally not 
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want to do (Peterson, 1999).
According to Oxford Dictionary “Hard Power is a coercive approach to internation-
al political relations, especially one that involves the use of military power” and 
“Soft  Power is persuasive approach to international relations, typically involving 
the use of economic or cultural infl uence (Oxford, 2018). While hard power is very 
well known in centuries, Soft  Power is relatively new concept and diff erent form of 
power in international relations. It coined by Nye in the late 1980s, the term "soft  
power" - the ability of a country to persuade others to do what it wants without force 
or coercion (Nye, 1990)- is now widely invoked in foreign policy debates. The term 
"soft  power" is relatively new since it is coined by the Kennedy School Professor 
Joseph Nye in the late 1980s, as the ability of a country to persuade others to do what 
it wants without force or coercion.  
If hard power involves the use of military force and a coercive approach to interna-
tional relations, that grows out of a country's military or economic might, soft  power 
arises from the att ractiveness of a country's culture, political ideals and values, se-
curity and foreign policies (Nye, "China's Soft  Power Defi cit To catch up, its politics 
must unleash the many talents of its civil society", 2012). Soft  power is perceived as 
the ability to shape the preferences of others through charm, att raction and persua-
sion to achieve goals (Nye, "China's Soft  Power Defi cit To catch up, its politics must 
unleash the many talents of its civil society", 2012). 
The use of Soft  Power in international relations had been att empted by states for 
centuries. During the 17th and 18th centuries, France started promoting its culture 
all over Europe. French, also was not only a language of diplomacy but also used 
in some foreign courts. The utmost importance and the most particular att ention to 
the soft  power in international relations were evidenced by the end of the Cold War. 
The reason behind this was because, during the Cold War period, international rela-
tions were tightly related to economic and military assistance. Over a period of time, 
the United States and the Soviet Union have used such incentives to att ract allies in 
pursuit of their preferred economic and governmental systems. The fall of the Berlin 
Wall marked not only the collapse of the Soviet Union, but also the collapse of the 
military and economic balance, and the growth of the United States' specifi c inten-
sity of weight in international relations (Nye, "China's Soft  Power Defi cit To catch up, 
its politics must unleash the many talents of its civil society", 2012).
Recently, the term has also been used in changing and infl uencing social and public 
opinion through relatively less transparent channels and lobbying through power-
ful political and non-political organizations. With soft  power, even “the best propa-
ganda is not propaganda”, because during the Information Age, “credibility is the 
scarcest resource” (Nye, "China's Soft  Power Defi cit To catch up, its politics must 
unleash the many talents of its civil society", 2012).

Soft  power in international relations

States have tried to use the soft  force in their international relations for centuries. For 
example, (Nye, 2012) tells that France "in the 17th and 18th centuries promoted its 
culture throughout Europe and French was the language of diplomacy.
The utmost importance and the most particular att ention to the soft  power in in-
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ternational relations were evidenced by the end of the Cold War. This was because, 
during the Cold War period, international relations were mainly related to military 
and economic assistance. Over a period of time, the United States and the Soviet Un-
ion have used such incentives to att ract allies in pursuit of their preferred economic 
and governmental systems. The fall of the Berlin Wall marked not only the collapse 
of the Soviet Union, but also the collapse of the military and economic balance, and 
the growth of the United States' specifi c intensity of weight in international relations 
(Nye, 2012).
The power in international relations has been defi ned in easily quantifi able “hard” 
terms, in the context of military and economic might. Hard power is the exercise 
of infl uence through coercion, relying on tactics like military intervention, coercive 
diplomacy, inducements of payment, and economic sanctions (Wilson, 2008). Soft  
power is an exploration of the possibilities of winning hearts and minds, through 
diplomacy, compromise and participation in opportunities. Simply “hard power is 
push; soft  power is pull” (Nye, 2011). 
There are limits of soft  power since all forms of power have limitations but using 
them according to the specifi c situation will bring the best results. So, cannot be 
deployed soft  power, to solve the ISIS or Syrian crisis, but this does not mean, that 
soft  power is not a power at all. When security and foreign policy goals include the 
promotion of democracy, human rights, and freedom, soft  power turns out to be 
superior to hard power. In an information era and a diff usion of power, it will be an 
important part of eff ective foreign policy (Nye, 2015).
Over the past several decades, the strategic security environment and international 
relationship have experienced profound changes. The end of the Cold War, the fail-
ure of the Communist bloc, and the end of bipolarity produced a relatively peace-
ful and stable security environment until the terrorism emerged as a trans-national 
nongovernment actor with worldwide impact. These changes are amplifi ed from 
the impact of new communications technologies and social networks that can aff ect 
events and peoples around the world almost instantaneously. In order to success-
fully cope with these changes and new conditions, it is necessary for political leaders 
and all national security actors to explore and identify new approaches, instruments, 
and priorities. 
It is evident that military war-fi ghting power or “hard power” in today’s world or-
der is an important and will remain crucial since there are non-state actors willing 
to initiate violence and states generating conventional threats. However, the hard 
power cannot sustain the primacy of means because many of the current and future 
challenges cannot be addressed through any kinetic solutions.
It is soft  power that will help dealing with critical global issues that require multi-
lateral cooperation among states such as Ukraine, Siria or ISIS or prevent terrorists 
from recruiting supporters. That is why it is so essential that it is worth a bett er 
understanding and application of the soft  power. Problem solving cannot rest essen-
tially on hard power, military alliances, and war-fi ghting umbrellas. Although these 
forms of power doubtlessly remain critical in some cases politicians and military 
leaders now must employ the ability to lead through “soft  power,” which is founded 
on democratic att raction and infl uence rather than on coercion and payments. It is 
also necessary to take a fresh look at the nature, prospects, and benefi ts of the “soft ” 
instruments of national power needed to att ract and infl uence the people and gov-
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ernments of other countries.

Utilization of soft  power

The Puerto Rican singer, Luis Fonsi, who was the fi rst person ever to clock-up 
5,200,000,000 (5.2 billion) hits on YouTube for his mega hit “Despacito” (Simmons, 
2017) is the best example of increased impact of soft  power in a digital world.  Other 
example is American Hollywood or apple technology, Chinese food and medicine, 
French diplomacy and culture, German and Japanese car’s technology and Belgium 
beer and chocolates.
Soft  power is embraced as the ethical alternative since it is demanded to cover all 
venues outside military force but it can be used for bad purposes as well as good. 
Hitler, Stalin, Hoxha and Mao each demonstrated the misuse as Truman showed 
with the Marshall Plan or reconstruction in Korea. Soft  power is just another form of 
power which can be used to get desired outcomes. Soft  power sometimes is consid-
ered by disbelievers just as a fashionable theory, but it is as old as human history. The 
centuries of eff orts to spread French language and culture have ensured the power of 
France and explain why, French still remains known as ‘the language of diplomacy’ 
(Nye, 2015).
In order of produce the best outcome, it is critically important to eff ectively employ-
ee all the instruments of soft  power, such as education, culture, language, values, 
policies, diplomacy, economic aid, and propaganda. During the last two decades the 
policy makers made a miscalculation focusing heavily on soft  power. Although the 
supremacy of the hard power belongs to the west, the events in Crimea and Ukraine 
confi rmed the Russia as a new unpredicted global power. “Every week Russian pres-
ident fi nds new ways to scare the world” (Crabbé, 2016). Recently he moved nuclear 
missiles close to Poland and Lithuania and this week he sent an aircraft -carrier group 
down the North Sea and the English Channel.
Ukraine shows how Mr. Putin seeks to destabilize countries as a way to stop them 
drift  out of Russia’s orbit and interfere in America’s presidential election without of-
fering to the world an att ractive ideology or vision. Its propaganda aims to discredit 
and erode universal liberal values by nurturing the idea that all west democratic 
countries are just as corrupt as Russia, and that its political system is just as rigged. It 
wants to create a divided West that has lost faith in its ability to shape the world. In 
response, the West should be united and fi rm (Economist, 2016).
In order to increase the soft  power, state activities should be presented as legitimate. 
The spread of American culture within the eastern bloc during the Cold War shows 
the existence of soft  American power and the latest EU enlargement processes are 
indicative of the EU's soft  power (Nye, 2012).  So, by few words, Soft  Power means 
indirect infl uence to the other countries behavior. To achieve the infl uence are used 
all the elements, such as business and innovation, culture, political values and insti-
tutions, foreign policy, education etc. To go deeper, business and innovation includes 
international patents and business possibilities, competitiveness and corruption. The 
national level of corruption impacts the reputation.
The government itself is another important tool of infl uence especially in any good 
governance case when the people see the government protect the values of political 
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freedom and personal liberty. Beyond that, the trust in government is very important 
as it is the life satisfaction, happiness and the democratic values and ideals.
The culture is one of the most infl uential tools that has helped the ranking of France 
and Greece in the annual index of soft  power. The most important aspects of culture 
are tourism, reach of state sponsored media outlets, foreign correspondents, lan-
guage and infl uential languages, sporting success etc. 
Cultural diplomacy is culture sponsored not only by state but also from private insti-
tutions and NGOs. It is a two-way of communication with other countries, focused 
on all aspects of culture, sports, education, art etc. The sportsman, sportswomen, the 
artists or actors follows his/her own agenda but they let their image and reputation 
to impact the other countries. They are focused on high level culture and education, 
and less on popular culture.
The education is an important mean that use the schools and the universities abroad, 
the presence and the production of think tanks, the quality of universities since they 
will att ract the best foreign students that will serve as multiplier of the country’s 
culture and values. (Clear examples are the Turkish colleges and Greek Schools in 
Albania).

Interconnection of soft  power and public diplomacy

The public diplomacy is another element that encompass the government sponsored 
programs such as embassies and diplomats, foreign aid overseas, the languages spo-
ken, visa freedom, strength of national brand and productions, number of cultural 
missions, publications, motion pictures, cultural exchanges radio and TV. 
The use of hard and soft  power by public diplomacy has become a very interest-
ing subject of today's discussions. The key issue is related to the limitation of hard 
power or military power and the advantages that are being created by the soft  power 
through the use of culture, ideals, and values that encourage others to do what you 
want, facilitating the extended role for public diplomacy. Added to these, argues 
Mead, is what he terms ‘sticky’ power or the power of economic att raction, which 
once imbibed becomes addictive and hard to escape from (Nye, 1990).
There are some related issues derived from the dimensions of power which can help 
us to assess some of the problems that compass both the concept and the deployment 
of public diplomacy. As was observed during an Aspen Institute round table, ‘soft  
power supports the exercise of military and hard economic powers, and arrogant or 
unjust use of hard power can erode soft  power’ (Mead, 2004). 
If you take as an example the events of September 11, 2001, where in the name of 
homeland security the US applied policies diametrically opposed to the projection 
of soft  power. The consequences appeared in the sudden and sensitive decline in the 
number of foreign students enrolling in its universities aft er increasingly restrictive 
visa policies (Partridge, 2003). 
The same assessment can be made of the case of Iraq, where anti-American feelings 
are born and stimulated, and aff ecting US business. Hence the creation of Business 
for Diplomatic Action, a non-profi t, private-sector organization whose aim is to pro-
mote the recognition among business leaders of the dangers that anti-Americanism 
presents and to devise strategies to counter it (Nye, 2002). Such facts and analyzes 
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help to clarify how should be the correlation between soft  power and public diplo-
macy, which is to be a big concern if the basic reasoning for 'withdrawal policies' re-
ally works. If people want to do what they want by cultural approach, why spend so 
much energy on public diplomacy? The answer lies in part, of course, in the fact that 
few actors have soft  power in the form presented by Nye in the US context.
Soft  power resources are the assets that create att raction which oft en leads to com-
pliance. Although "seduction is always more eff ective than coercion it is not so to be 
understood because people are att racted or repelled by visual things, ideas, images, 
or prospects. It is true that values like democracy, human rights, and individual op-
portunities are deeply seductive but it not easy to comprehend an eff ective foreign 
policy, and to measure the specifi c outcome and eff ectiveness (Nye, 2004).
The politicians tend to overestimate the importance of soft  power meanwhile the 
military leaders underestimate and tend to look at soft  power too tactically. The lack 
of senior leadership’s appreciation and commitment makes coordination, consist-
ency, and coherency diffi  cult. Further restricting soft  power development is the fact 
that the public see litt le importance in concerted eff orts to improve the image abroad 
or to att ract others (Deane, 2008).
Even those who recognize the role of soft  power in achieving, security and foreign 
policy goals oft en underestimate the diffi  culties of incorporating it eff ectively. Soft  
power may appear a bett er, less risky option than economic or military power, but it 
is oft en hard to use, easy to lose, and costly to re-establish (Nye, 2004). 
Soft  power use diff erent approach from hard power and the results of soft  power 
takes longer so it seems non-applicable when the outcome is imperative. The instru-
ments of soft  power are not fully under the control of governments like military 
forces because culture and values belong to societies. The success of the soft  power 
use also rests on credibility and they will fail if the government are perceived as ma-
nipulative and information as propaganda (Nye, 2015). 
If it is worth doing, it is worth measuring, however, measuring the soft  power ef-
fectiveness is extremely diffi  cult. Usually, the decision makers gravitate toward the 
options that have measurable impacts or those that have demonstrable near-term 
benefi ts. Beyond that, it is not credible any criteria used to assess the output of a for-
eign aff airs policy, and it can never be known the impact of soft  power to a specifi c 
situation (Deane, 2008). 
In order to deploy soft  power to achieve the foreign policy goals, it is needed to 
understand the resources that can be deployed and comprehend their eff ectiveness. 
This has oft en relied on intuition and guessing with no analyses of the resources, 
capabilities and their performance (Nye, 2015).
The trend to reduce the budged of public institutions that produce soft  power are 
redefi ning the approaches how global power politics pursuit their security foreign 
policy objectives. The traditional, state-to-state diplomacy is not eff ective anymore 
and new strategies and tactics are required not only to address the major global chal-
lenges, but also the narrow national issues in pursuing of national interests. 
It is also confusing what really soft  power is, in cases like deterrence or more specifi c 
nuclear deterrence. Although it encompass  diplomacy, military-to-military contacts, 
cultural exchanges, elite dialogues, and other soft  power activities, it means fi rst to 
develop the capabilities and to convince the enemy that you have these capabili-
ties, but the outcome is that the enemy develop more capacitieThe Strategic Concept 
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commits NATO to the goal of creating the conditions for a world without nuclear 
weapons, but reconfi rms that, as long as there are nuclear weapons in the world, 
NATO will remain a nuclear alliance. This commitment, taken in 2010 seems prett y 
valid now that Russia is oft en talking casually about using nuclear weapons (Econo-
mist, 2016).
The importance of soft  power does not go well with the budget limitations of the 
institutions that produce soft  power. We still operate in a traditional environment 
and old mindsets are an obstacle when new approaches and creativity is required. 
Moreover it is also seen as a risk of promotion of nationalism from the risk of losing 
the national identity, tradition and values. Beyond that soft  power is overrode by 
hard confl icts caused by territorial disputes or ethnic confl icts.

Conclusion

The boundaries between hard power and soft  power are not clear. If we refer to the 
armed forces, they can be "engaged Peace Support and Humanitarian Operations" 
by expressing the military component's att ractiveness. In this case, the use of armed 
forces should not be seen at the hard power pole of the hard-soft -power continuum.
Time and power resources are important elements of the hard-soft -power continu-
um. It is obvious that hard power requires much less time to be activated, because 
its resources are evident. In contrast, soft  power takes relatively long time to be es-
tablished and activated because of its resources need to be developed over in a long 
period of time. 
Soft  power is complicated and diffi  cult to be understood because of the leadership’s 
culture and way of thinking. The politicians tend to overestimate the importance of 
soft  power meanwhile the military leaders underestimate and tend to look at soft  
power too tactically. 
However, for a successful soft  power a back up of hard power is needed, because as 
Roskin and Berry have mentioned: “Diplomats from a militarily weak country may 
have trouble making their point. Those from a militarily strong country are listened 
to carefully” (Roskin & Berry, 2014). Moreover, the power in international relations 
has been defi ned in easily quantifi able “hard” terms, in the context of military and 
economic might. 
Problem solving cannot rest any more on hard power, military alliances, and war-
fi ghting umbrellas. Although, there are limits of soft  power (all forms of power have 
their limitations) using it combined with other forms (hard power) according to the 
specifi c situation will bring the results (ISIS or Syrian crisis). Soft  power is particu-
larly successful in att aining goals such as the promotion of democracy, human rights, 
and freedom. 
The European Union is a typical example of the success of the soft  power, expressed 
in its ability to att ract new members. The EU is a leading intergovernmental organi-
zation and its success generates among non-member countries the desire to partici-
pate in the European integration project. This att ractiveness ensures peace and secu-
rity between European states and the EU enlargement process further strengthens its 
position so the EU's soft  power is benefi cial to both EU and member states.
In order of produce the best outcome, it is important to eff ectively employee all the 
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instruments of soft  power, such as education, culture, language, values, policies, di-
plomacy, economic aid, and propaganda. The importance of soft  power does not go 
well with the budget limitations of the institutions that produce soft  power. 
We still operate in a traditional environment and old mindsets are an obstacle when 
new approaches and creativity is required. Moreover it is also seen as a risk of pro-
motion of nationalism from the risk of losing the national identity, tradition and 
values. Beyond that soft  power is overrode by hard confl icts caused by territorial 
disputes or ethnic confl icts.
To conclude, Machiavelli has said that it is more important for a prince to be feared 
than to be loved opposite of what Martin Luther King or Gandhi tried. 
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Abstract

This material aims to present a general picture of arbitration in the world, especially in 
Albania, to demostrate its impact and its eff ects on economy. Recent changes from arbitration 
to our country, emphasizing the country's economic development. 
Arbitration is oft en used for the resolution of commercial disputes, particularly in the context 
of international commercial transactions. In this material the concept of arbitraton is dealt 
more in the economic and non-legal context, with regard to the eff ect it gives in the economy 
as a whole. At the beginning of the material is explained the concept of arbitration and when it 
is present as well as its importance, to procees further with the advantages and disadvantages. 
We are are given a broad picture of the main types of arbitration, both internal, public and 
international, as one of the most widespread forms.
In summary, we provide the picture of the legal framework, rules and arbitration procedures 
in our country, the implementation of which is very diffi  cult and therefore the court of country 
come into action according to the laws in. So the moment of initation of this process is treated 
in the material as very important for a foreign investor to review the instrument that contains 
the consent of the receiving state for arbitration in detail before initiating the proceedings. The 
cost of arbitration investments is another matt er briefl y treated as matt er of major importance.
In conclusion we can conclude that dealing with arbitrage is aprett y good initiative, but not 
easy and above all with a number of rule that must match the process in question.
 
Keywords: Arbitration, Albania law, legal framework, economy.  

Introduction  

Arbitration is oft en used for the resolution of commercial disputes, particularly in 
the context of international commercial transactions. In certain countries such as the 
United States, arbitration is also frequently employed in consumer and employment 
matt ers, where arbitration may be mandated by the terms of employment or 
commercial contracts and may include a waiver of the right to bring a class action 
claim (Madura, 2004, 256).
In general terms, arbitration can be defi ned as a benefi t from a non-compliance with 
quoted prices. In many cases, the strategy requires a lot of fundraising that is not 
blocked for a long time and does not generate any kind of risk. Mandatory consumer 
and employment arbitration should be distinguished from consensual arbitration, 
particularly commercial arbitration. Arbitration can be either voluntary or mandatory 
(although mandatory arbitration can only come from a statute or from a contract that 
is voluntarily entered into, in which the parties agree to hold all existing or future 
disputes to arbitration, without necessarily knowing, specifi cally, what disputes will 
ever occur) and can be either binding or non-binding (Madura, 2004, 258).
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The importance of using commercial arbitration in Albania 

The Code provides that it may be tried under an arbitration procedure only if there 
is an agreement of the parties by which they agree to submit to the arbitration the 
disputes that have arisen or may arise from a contract concluded between them. In 
December 2002, a permanent arbitration forum at the Tirana Chamber of Commerce, 
the Albanian Mediation and Commercial Arbitration Center "MEDART" was 
established and functioning as an independent and private institution established 
by World Bank support. During its modest operation, this center administered a 
small number of cases and, despite its purpose, did not achieve signifi cant results in 
promotion in the Albanian environment of the alternative dispute resolution service. 
One of the main reasons is that commercial companies and, in general, Albanian 
businesses in 2002 and beyond for unknown reasons are characterized by a lack of 
confi dence in the justice system in general and in the justice of the Albanian states 
in particular. Consequently, it was less likely that these businesses or individuals 
would believe that a judge or a private court could secure justice, which the state is 
hardly providing. 
Another factor that lists lawyers is about the level of economic development. 
Arbitration is a private process that gives justice through an arbitration court chosen 
by its own parties and is therefore quite costly. Albanian businesses have seen it as 
an overly luxurious solution or as an overpayment for paying for a private court 
investment (Kuko, 2003).
They also say that the lack of entities that can promote the resolution of arbitration 
disputes by the public constitutes another factor that has aff ected the non-recognition 
and the delay in the development of this institution in Albania. Likewise, the lack 
of institutions that train and form professional arbitrators as well as permanent 
forums of arbitration at the country chambers of commerce of the country is another 
reason to add to the argument that Albanian arbitration refl ects today an almost 
undeveloped stage. Albania's growing economic development, the intensifi cation of 
trade relations between domestic and foreign companies or traders, and Albania's 
adherence to important international organizations will lead to the creation of 
permanent forums of arbitration (United Nations Albania, 2011).
 

International Arbitration 

Trade does not develop today between cities within a country or just in the 
middle of a province. Under the conditions of the globalization process of trade, 
it develops among the trading entities of many states, even of diff erent continents. 
Sett lement of disputes that may arise between business entities of diff erent states 
and diff erent continents raises the need for the international tribunal to exist. The 
jurisdiction of the court assigns parties to a contract as required by the rubber. The 
main motive of the parties that for resolving disputes in international contractual 
relations is to resolve the dispute fairly and lawfully. Business people in the world, 
aiming at successful core business development, want to form a good prestige in 
international business relations, the so-called prestige. I.e. parties from sometimes 
have more interest in preserving the image gained and leaving good impressions as 
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well-known businessmen, rather than winning concrete. Arbitration oft en acts as an 
important psychological factor among business parties, oft en has a decisive role in 
the behaviors of parties, especially those who do not respect international standards, 
because they are aware that they will face justice. 
In such cases arbitration serves as a preventive measure. It oft en aff ects the parties 
to have fair business behavior, to develop and regularly conduct international 
business transactions, so as not to cause harm to the parties. Of great importance 
in determining international arbitration is the fact that parties may not trust the 
courts of a country. An arbitration is international when parties at the moment of 
international agreement have a diff erent place in diff erent states. Another criterion 
for determining international arbitration may be the right to merit or one if there is a 
sett lement of clean international business disputes (Yannaca, 2010).
According to explicit provisions in the Albanian Code of Civil Procedure, if a party 
brings actions before local courts despite the parties agreement to arbitrate, the court 
would, upon motion of the other party, dismiss the case without entertaining the 
merits of the case. The decision of the court to dismiss the case can be appealed to the 
Supreme Court, which has 30 days to consider the appeal.  The possible methods of 
dispute resolution in Albania are mediation, arbitration, and the Court system. The 
Government of Albania accepts binding international arbitration clauses in specifi c 
investment agreements, and in many cases it has been a party to arbitration disputes 
in foreign or international arbitration tribunals, as agreed to in these investment 
agreements. 
Albania has signed and ratifi ed the New York Convention. In order to have a 
sett lement recognized, a case must be brought before the Court of Appeals. A 
new law on commercial arbitration is still in draft  form and aims at regulating all 
domestic and international arbitration procedures and transposes the provisions of 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), which in 
turn incorporates the New York Convention provisions. 
This means that to date international proceedings arbitration can be conducted 
based on the aforementioned ratifi ed international conventions. Domestic arbitration 
continues to be governed by the provisions on the Civil Code Procedure which is 
more or less in line with UNCITRAL arbitration. There is a private arbitration center 
known as the Albanian Commercial.
Mediation and Arbitration center (MEDART), which is a service center established 
under a World Bank funded legal and judicial reform project in 2001. An alternative 
to the dispute sett lement via the courts is private arbitration or mediation. Parties 
can engage in arbitration when they have agreed to such a provision in the 
original agreement, when there is a separate arbitration agreement or by mutual 
agreement at any time when the dispute arises. Legislation distinguishes arbitration 
of international disputes from arbitration of domestic disputes in that the parties 
involved in an international dispute may agree to sett le through either a domestic or 
foreign arbitration tribunal. 
If a party has diffi  culty covering the costs of arbitration, there is also an opportunity 
to receive funds from Third Party Financiers to provide funds to pursue investment 
arbitration in exchange for an interest in the fi nancial outcome of the case. Gett ing 
third party funds is a diffi  cult and time-intensive process, however, and this is only 
provided for what appears to be the strongest cases (Vasili, 2005). 
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Advantages and disadvantages of arbitration
Parties oft en seek to resolve disputes through arbitration because of a number of 
perceived potential advantages over judicial proceedings. Companies oft en require 
arbitration with their customers, but prefer the advantages of courts in disputes with 
competitors: 
• In contrast to litigation, where one cannot "choose the judge", arbitration allows 

the parties to choose their own tribunal. This is especially useful when the subject 
matt er of the dispute is highly technical: arbitrators with an advantages and 
disadvantages appropriate degree of expertise.

• Arbitral proceedings and an arbitral award are generally non-public, and can be 
made  confi dential 

•  In arbitral proceedings the language of arbitration may be chosen, whereas in 
judicial proceedings the offi  cial language of the country of the competent court 
will be automatically applied. 

• In most legal systems there are very limited avenues for appeal of an arbitral 
award, which is sometimes an advantage because it limits the duration of the 
dispute and any associated liability (Yannaca, 2010).

The disadvantages of arbitration
• Arbitration agreements are sometimes contained in ancillary agreements, or in 
small print in other agreements, and consumers and employees oft en do not know 
in advance that they have agreed to mandatory binding pre-dispute arbitration by 
purchasing a product or taking a job.
•  If the arbitration is mandatory and binding, the parties waive their rights to 
access the courts and to have a judge or jury decide the case. 
• If the arbitrator or the arbitration forum depends on the corporation for repeat 
business, there may be an inherent incentive to rule against the consumer or 
employee. 
• There are very limited avenues for appeal, which means that an erroneous 
decision cannot be easily overturned. 
• Although usually thought to be speedier, when there are multiple arbitrators 
on the panel, juggling their schedules for hearing dates in long cases can lead to 
delays.
• In some legal systems, arbitration awards have fewer enforcement options than 
judgments; although in the United States arbitration awards are enforced in the 
same manner as court judgments and have the same eff ect.
• Arbitrators are generally unable to enforce interlocutory measures against a 
party, making it easier for a party to take steps to avoid enforcement of member 
or a small group of members in arbitration due to increasing legal fees, without 
explaining to the members the adverse consequences of an unfavorable ruling. 
• Discovery may be more limited in arbitration or entirely nonexistent. 
•The potential to generate billings by att orneys may be less than pursuing the 
dispute through trial (Yannaca, 2010).
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Legal System in Albania

Albania has a civil law system similar to that of most other European countries. The 
Albanian Constitution provides for a clear separation of legislative, executive and 
judicial branches, thus sanctioning the independence of the judiciary. Civil Procedure 
in Albania is governed by the Civil Procedure Code enacted in 1996. The civil court 
system consists of District Courts as the fi rst instance courts, appellate courts as the 
second instance courts, and the Supreme Court as the third instance court. Outside 
of the court system, there is another special court, namely the Constitutional 
Court which, uponrequest, reviews whether laws or subsidiary legislation are in 
compliance with the Constitution and also protects and enforces the constitutional 
rights of citizens and legal entities. The District Courts are organized in special 
sections for adjudication family disputes, commercial disputes and administrative 
disputes. Parties may appeal the judgment of the fi rst instance courts within 15 
days while the Appellate Court judgments may be appealed within 30 days to the 
Supreme Court. The judicial system is viewed by the business community to be slow 
and ineffi  cient and lack of transparency and endemic corruption remain challenges 
to any sett lement process. Court cases are lengthy and costly for businesses and, as 
a result, there is a preference to resolve disputes without seeking a judicial remedy. 
As Albania does not have a commercial code, legislation is encapsulated in a series 
of commercial laws (Kuko, 2003).

Lack of legal framework

The current Albanian legislation on arbitration is qualifi ed by lawyers as modern and 
ensures and guarantees the development of an impartial process. Nonetheless, they 
say that part of this framework remains to be improved in the future, particularly the 
projections for the Court of Appeal's grounded appeals for appealed arbitral appeal, 
a fact which diminishes the importance of selecting a private arbitration the court for 
the adjudication of trade disputes between the parties to the proceedings. Lawyers 
argue that it would be more appropriate for the Albanian arbitration law to include 
some provisions on spending and expenses, or about the way tire separation between 
the parties involved in the arbitration process. Albanian law lacks a provision similar 
to Article 808 of the Italian Civil Procedure Code for the arbitration arbitration award 
independently of the contract in which it is a party. Such a provision makes it clear 
that the arbitration agreement is distinct and independent of the main contract. 
For this reason, the claims for the invalidity of the contract made for the principal 
contract in principle will not aff ect arbitration arbitration.
Very important to be included in domestic law is the fundamental principle of 
confi dentiality and privacy of the arbitration process, which will ensure and give 
more guarantees to the parties that will decide to resolve their disputes by arbitration. 
According to the Civil Procedure Code, international arbitration in Albania must be 
regulated by a special law. Despite this, today there is still a lack of domestic law 
provisions on international arbitration (Vasili, 2005).
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 Conclusion 

Arbitration is oft en used for the resolution of commercial disputes, particularly in 
the context of international commercial transactions. In certain countries such as the 
United States, arbitration is also frequently employed in consumer and employment 
matt ers, where arbitration may be mandated by the terms of employment or 
commercial contracts and may include a waiver of the right to bring a class action 
claim. (Madura, 2004, 256). In Abania despite the fact that the regulatory framework 
enables the establishment of permanent courts, since the adaption of the law ”Kodi i 
Procedurës Civile” nr. 8116, datë 22.03.1996”, there is not yet a consolidated practice 
for alternative dispute resolution arbitration. The Government of Albania accepts 
binding international arbitration clauses in specifi c investment agreements, and in 
many cases it has been a party to arbitration disputes in foreign or international 
arbitration tribunals, as agreed to in these investment agreements. There are several 
advantages of this process in our country, but disadvantages are also numerous. 
(Vasili, 2005). Albania has a civil law system similar to that of most other European 
countries. The Albanian Constitution provides for a clear separation of legislative, 
executive and judicial branches, thus sanctioning the independence of the judiciary. 
The judicial system is viewed by the business community to be slow and ineffi  cient 
and lack of transparency and endemic corruption remain challenges to any 
sett lement process. Despite this, today there is still a lack of domestic law provisions 
on international arbitration.
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 Këqyrja e vendit  të ngjarjes te veprat penale të vrasjeve

Mensur Morina
PhD Juridiko -Penal në Universitetin e Evropës Juglindorë në Tetovë, Maqedoni

Abstrakt

Këqyrja e vendit të ngjarjes sot përbën njërin ndër veprimet hetimore më të rëndësishme që  
i  përket hetimit të një vepre penale në përgjithësi , e  veprave  penale të vrasjeve  në veçanti. 
Rëndësia e këqyrjes së vendit të ngjarjes së fundmi ka ardhur gjithnjë e më tepër në shprehje 
,  marrë parasysh rezultatet e arritura në zbulimin e kriminalitetit dhe të autorëve të tyre,  
kësaj i ka kontribuuar edhe zhvillimi tekniko – teknologjik dhe aplikimi i metodave te reja - 
bashkëkohore 
Përparësitë   e zhvillimit të teknikës dhe të teknologjisë ,nuk i kanë shfrytëzuar vetëm 
agjencionet shtetërore për luft imin e kriminalitetit , por, njëkohësisht këtë e kanë bërë edhe 
individët  dhe grupet kriminale për të kryer vepra të llojeve të ndryshme.Krahas autorëve, 
në literaturën kriminalistike edhe legjislacioni penal i kushton një rëndësi të madhe vendit të 
ngjarjes.  Së këndejmi, nuk ka shtet i cili me rregullativën dhe ligjin e tĳ  nuk adreson çështjet 
kruciale që ndërlidhen me vendin e ngjarjes.

Fjalët kyçe:  vendi i ngjarjes,  këqyrja e vendit të ngjarjes , vrasja, forenzikë, hetim. 

Hyrja

Arsyet e studimit të vendit të ngjarjes janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Arsyeja 
themelore qëndron në vetë rëndësinë që ka ky mjedis për sqarimin e veprës penale 
konkrete. Kriminalistë të shumtë në kuadër të studimeve të tyre kanë trajtuar 
çështjen e vendit të ngjarjes, ata kanë bërë fj alë për kuptimin e vendit të ngjarjes 
dhe për rëndësinë që ka ky vend në zbardhjen e çështjes penale. Që të gjithë autorët 
pajtohen me faktin se vendi i ngjarjes është vendi i kryerjes së veprës penale,  prandaj  
rëndësia e këtĳ  mjedisi është kruciale për një vendimmarrje të drejtë dhe të ligjshme 
lidhur me veprën penale dhe kryerësin e saj.Arsyet e studimit të vendit të ngjarjes 
ndërlidhen me faktin se në mjedisin e kryerjes së krimit gjenden shumë prova 
materiale të cilat , nëse arrihet të ruhen, sigurohen dhe përpunohen, përbëjnë armën 
më të fuqishme të gjykatës që çështjes penale konkrete t’i sigurohet vendimmarrje e  
drejtë.  Studimi i vendit të ngjarjes ndërlidhet edhe me faktin se kryerësit e veprave 
penale, të shumtën e rasteve janë të interesuar që ta dëmtojnë atë mjedis, dhe kështu 
të pamundësojnë zbardhjen e krimit dhe të evitojnë ndëshkimin e tyre. Është arsye 
shtesë që të studiohen të gjitha modalitetet që fajtorët aplikojnë për ta dëmtuar vendin 
e ngjarjes, në mënyrë që të parandalohen gjërat që sjellin vështirësi në ndriçimin e 
çështjes penale.Gjatë këtĳ  punimi kam përdorur metodat juridike,  krahasuese dhe 
analitike. Jam shërbyer me literaturën më moderne  nga Republika e Kosovës , ajo e 
Shqipërisë si dhe  nga literatura  ndërkombëtare.

Veçoritë e këqyrjes së vendit të ngjarjes te vrasjet

Në kriminalistikë, kur fl itet për këqyrjen e vendit të ngjarjes të vrasjeve , zakonisht 
kuptohet këqyrja në të gjitha rastet e vdekjeve që kanë ndodhur në mënyrë të 
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papritur dhe në rrethana të dyshimta , qofshin këto vdekje natyrale apo me dhunë.
(Mift ari , Dr.E,2008 , Tiranë , Kriminalistika , fq.  164.)Por, fi llimisht le të sqarojmë 
kuptimin e vrasjes. Vrasja është vepër e kundërligjshme, me anë të së cilës i merret  
jeta një personi tjetër me dashje ose nga pakujdesia. Objekti i vrasjes, në çdo formë 
që  paraqitet,  mund të jetë vetëm jeta e njeriut.( Latifi  ,V,2014 ,  Kriminalistika, zbulimi 
dhe të provuarit e krimit , Prishtinë,  fq . 371)Vrasje konsiderohet kushdo që e privon 
tjetrin nga jeta. Çdo vepër penale e vrasjes është shumë e rëndë, por  , në aspektin 
penal vrasjet ndahen në vrasje të rëndomta apo forma themelore e vrasjes, vrasjet e 
cilësuara (të kualifi kuara)  dhe vrasjet e privilegjuara. ( Salihu,I,”2014, E Drejta Penale 
, Pjesa e Posaqme , Prishinë , fq  150.)Vrasje e rëndomtë konsiderohet vrasja sipas 
neni 178 të Kodit Penal të Republikës  së  Kosovës,(kodi nr.04/ I-82),vrasje të rënda 
apo  vrasje të kualifi kuara,  konsiderohen të gjitha ato vrasje të cilat kryhen në disa 
rrethana specifi ke, motive shtesë, përdoren mjete të veçanta, kur viktima ka cilësi që 
e dallojnë nga të tjerët , apo kur veprimet e kryerësit janë veçanërisht të rrezikshme 
etj.  Llojet e vrasjeve të rënda janë paraparë në nenin 179 të Kodit  Penal të Republikës 
së Kosovës, ndërsa vrasjet e privilegjuara janë vrasjet e kryera nga pakujdesia, vrasja 
e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore dhe vrasja e foshnjës gjatë lindjes 
(nenet 180,181,182 të KPK-s).
Në rastet kur kemi të bëjmë me vdekjet natyrale të cilat janë si rezultat i dukurive të 
pleqërisë ose sëmundjeve, nuk lind  nevoja të zhvillohet këqyrja e vendit të ngjarjes. 
Ndërsa, tek vdekjet me dhunë që shkaktohen nga ndikimi i faktorëve të jashtëm , siç 
janë: faktorët mekanik, kimik, biologjik,etj.,  atëherë, është nevojë e domosdoshme 
këqyrja e vendit të ngjarjes dhe e kufomës.
Vdekjet me dhunë,vrasjet,vetëvrasjet, aksidentet apo fatkeqësisë , është më lehtë të 
dallohen nga vdekjet natyrale, sepse në kufoma janë të shprehura shenjat e dhunës.  
Te këto  raste paraqiten dëmtime në fytyrë e trup, fraktura në kokë e gjymtyrë, ndërsa 
kur kemi të bëjmë me helmime paraqiten shenja të vjelljes dhe erë karakteristike të 
helmimit. Ka edhe raste kur jo vetëm nuk ekzistojnë shenja të tilla evidente, por 
as shenja të tjera që shprehin përdorimin e forcës apo mjeteve të ndryshme dhe 
megjithatë vdekja del të jetë e shkaktuar me dhunë.(Latifi  , Dr.V,  Vep.e cit, fq. 363.)
Vepra penale kryhet me objekte ose mbi objekte të caktuara, ku kryerësi i veprës 
penale përkundër dëshirës së vet lë në vendin e kryerjes së veprës penale gjurmë 
të ndryshme ose duke qëndruar në vendin e ngjarjes ai u ekspozohet gjurmëve të 
ndryshme që e shoqërojnë edhe pasi të largohet nga vendi i ngjarjes.(Hajdari,A,Dr 
,2013,  E drejta e procedurës penale,  Pjesa e përgjithshme, Prishtinë, fq. 226.) 
Për mënyrën e kryerjes së veprës penale të dhënat mblidhen nga zbulimi dhe studimi 
i pozicionit të objekteve që ndodhen në vendin e ngjarjes, i  pozicionit të kufomës, 
i gjurmëve  të këmbëve dhe të veglave të thyerjes, i mjeteve që ka përdorur fajtori 
për ta arritur qëllimin kriminal, i gjurmëve që ndodhen në pengesën e kapërcyer, i  
gëzhojave e i predhave të zbuluara në vendin e ngjarjes etj.( Latifi ,V, Kriminalistika , 
vep. e cit.,  fq.  231. )
Për këtë arsye, veçoritë e këqyrjes në vrasje duhet të orientohen në tri çështje kryesore:
 këqyrja e vendit të ngjarjes,
 këqyrja e kufomës dhe
 këqyrja e teshave(rrobave)  të kufomës

Këqyrja e vendit të ngjarjes-pavarësisht se ku ka ndodhur vrasja, qoft ë në vende të 
hapura apo në objekte të mbyllura (banesë, lokale,  zyre e),  orientohet në ato objekte 
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që lidhen me veprimet e autorit dhe të viktimës. Nëse vrasja ka ndodhur në objekt të 
mbyllur, këqyrja fi llon nga hyrja dhe vazhdon në tërë pjesët e  tjera që kanë të bëjnë 
me atë objekt .  Fillohet  nga dera e jashtme , është e mbyllur apo e hapur , me çelës 
apo jo, a ka shenja të dëmtimit në derë të cilat kanë ardhur  si rezultat i hapjes me 
forcë  dhe me mjete të ndryshme, a është e thyer dera, brava ,  dryri a është i thyer, 
etj.  Te rastet e kufomës ka rëndësi të verifi kohet mjedisi ku banon, p.sh  nëse dritat 
janë të hapura apo të mbyllura; nëse ndonjë aktivitet pune brenda shtëpisë është i 
përfunduar apo në vazhdim  (rregullim i shtratit, gatim apo shtrim tryeze , higjienë 
personale si i rruar apo i krehur etj( Meksi.S &  Blakaj.F , vep. e cit.,  fq. 38.) . Gjithsesi 
se këtu duhet kërkuar gjurmë të kryerësit, siç janë: gjak, qime, pështymë, sekrecione, 
gjurmë vĳ ash papilare, gjurmë shputash, thonjsh, gjurmë dhëmbësh, rroba, etj. 
Pastaj, vendkalimet e kryerësit, siç janë dritaret, a janë të hapura, të mbyllura, të 
dëmtuara, xhamat e thyer, etj. Dyert e brendshme në objekt, a janë të dëmtuara, dera 
e dhomës ku gjendet kufoma a është e hapur apo e mbyllur me çelës nga brenda 
apo nga jashtë. Në çfarë gjendje është inventari brenda nëpër dhoma , a janë të 
rregulluara apo ka lëvizje të orendive, çrregullime, thyerje apo dëmtime të tjera që 
janë shkaktuar si pasojë e përleshjes në mes të viktimës dhe kryerësit me apo pa 
dashje nga ana e kryerësit. Gjendja e mureve, dyshemesë, tavanit, sepse në to mund 
të ketë gjurmë të shumta , pastaj gjendja e banjos , lavamanit , vaskës , pllakave. A 
ka hyrë dikush brenda dhe përse, nga ka lëvizur, çka ka prekur, çka ka lëvizur.A ka 
gjurmë rindreqje të mjedisit, pastrim të lavamanit, vaskës, dyshemesë., ku kryerësi 
përmes këtyre veprimeve mundohet t’i fshehë gjurmët. Kur  kemi të bëjmë me vrasje 
me armë zjarri, kërkohen gëzhoja, predha që kanë mundur të godasin (në dysheme, 
inventar, mure, tavan) nga edhe mund të përcaktohet këndi i gjuajtjes dhe pozita e 
kryerësit.Kur vrasja ndodh në vend të hapur, është  vështirë të vendoset një rregull 
me të cilën do të defi noheshin kufi jtë  e vendit të ngjarjes. Duhet pasur parasysh 
hapësirën apo rrugën prej së cilës kryerësi ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe është 
kthyer nga atje. Pikërisht në këtë hapësirë apo rrugë mund të gjenden sende nga më 
të ndryshme të kryerësit me të cilat nuk është kryer vepra penale, por janë shumë të 
rëndësishme në procedurën e më vonshme. Ndonjëherë kryerësi i lë këto sende në 
mënyrë të vetëdĳ shme sepse e pengojnë, por ka edhe raste kur i harron ose i humb, 
duke mos qenë i vetëdĳ shëm që i ka lënë. Gjëra të tilla  janë si: çanta, ombrella, ora, 
zinxhiri, vathët, kapela, dorëza, dokumente personale etj. Për këtë arsye, perimetri 
i vendit të ngjarjes duhet të zgjerohet sa më gjerë që ka mundësi. Vendi i ngjarjes 
në terren të hapur duhet këqyrur me dritën e ditës. Nëse rrezikohet nga kushtet 
atmosferike  (bora, shiu, etj.), merren masa për të mbuluar gjurmët e provat materiale 
dhe rikëqyren në dritën natyrale.
Këqyrja në vende të hapura nuk duhet të përqendrohet vetëm tek vendi ku gjendet 
kufoma, por edhe tek objektet që gjenden rreth vendit të ngjarjes në shitore, 
restorante, garazhe, vende të boshatisura, mandej kontejnerët e mbeturinave, e 
vende ku kryerësi ka mundur që t’i fshehë gjurmët.
Këqyrja e kufomës- dëshmia kryesore që tregon se është kryer një vepër penale 
e vrasjes është trupi pa jetë (kufoma).  Nga aspekti kriminalistik, është shumë e 
rëndësishme të bëhet një përshkrim dhe kontroll i detajuar i kufomës, sepse mund të 
gjenden shumë informacione operative me interes.Pas konstatimit të vdekjes, të cilën 
e bënë mjeku specialist, fi llon këqyrja e kufomës, e cila kalon në dy faza: në këqyrjen 
e jashtme, që bëhet në vendin e ngjarjes dhe në këqyrjen e brendshme (autopsinë), 
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që bëhet në morg. 
Gjatë ekzaminimit kufoma duhet të lëvizet sa më pak që të jetë e mundur,  që të mos 
humbasin gjurmët dhe provat që mund të jenë në sipërfaqen e tĳ  , apo nën trup , në 
”shtratin e kufomës”.
Duart e viktimës nuk duhet  të hapen me forcë,  pasi humbasin prova si fi bra, qime, 
grimca.
Kufoma  këqyret në gjendjen statike , ashtu siç ndodhet në vendin e ngjarjes. Kjo 
ka rëndësi për fi ksimin e saj në raport me sendet e tjera dhe të pozës në të cilën 
ndodhet. Dihet se poza e ‘‘boksierit’’ është karakteristike për djegiet, poza e dorës së 
mbledhur me gishtin tregues të mbledhur si në këmbëz të shkrepjes së armës është 
karakteristike për vetëvrasjet me armë zjarri (e ashtuquajtura shtangësi kataleptike),  
poza e gruas me gjunjë të mbledhur e shoqëruar me grisje të rrobave e dëmtime të 
tjera është karakteristike për marrëdhëniet seksuale me dhunë etj.
Para se të lëvizet kufoma nga vendi i ngjarjes, me shkumës apo me ndonjë ngjyrë, 
në dysheme (apo në ato vende ku ka mundësi) vizatohen konturat e pozicionit 
të kufomës. Kjo bëhet me qëllim që nëse ka nevojë të kthehet kufoma në pozitën 
fi llestare, mund të bëhet në bazë të këtyre konturave. Pastaj , fi llon faza dinamike e 
këqyrjes së kufomës, ku shikohet koka se a ka thyerje, gërvishtje ,  apo ndonjë lloj 
tjetër të plagëve,  a ka shkulje fl okësh (që janë si pasojë e përleshjes midis viktimës 
dhe kryerësit), gjendja e syve , a janë të hapur apo të mbyllur, veshët, hunda, goja, 
dhëmbët. Kërkohen gjurmët e të vjellave  afër buzëve dhe përcaktohet drejtimi i 
rrjedhjes së lëngjeve nga buzët e plagëve dhe nga vrimat natyrale , sepse ato 
ndihmojnë për përcaktimin e pozicionit të viktimës në momentin e vdekjes  apo   
nëse është lëvizur më pas kufoma.
Shikohet pozicioni i trupit se në çfarë gjendje është, a është në gjendje të mbledhur, 
të drejtë apo të përkulur,  shihen duart dhe këmbët , a ka dëmtime në to, mos ka 
ndonjë mikrogjurmë në duart e viktimës, a ka ndonjë plagë mbrojtëse, gjendja e 
teshave a janë të dëmtuara, a i korrespondojnë dëmtimet e tyre me plagët në trup, 
a i korrespondojnë njollat kufomore vendit ku ka qenë e shtrirë kufoma në tokë 
(shtrati i kufomës). Në vrasjet me armë zjarri, plagët në trupin e viktimës, të cilat 
janë shkaktuar si pasojë e goditjes së predhave maten duke u nisur nga shputat e 
këmbëve.
Këqyrja e teshave të kufomës- është një veprim tjetër  kryehet  në vendin e ngjarjes 
dhe bëhet në fazën dinamike të këqyrjes. Trupi i viktimës vendoset në pëlhurë të 
pastër ose në qese plastike. Fillimisht teshat këqyren ashtu siç ndodhen në trupin 
e viktimës, pastaj duke e zhveshur kufomën ato këqyren një nga një. Nëse nuk ka 
mundësi të zhvishen nga trupi, atëherë ato duhet prerë, por , jo në ato pjesë që janë 
të njollosura (si pasojë e plagëve, dëmtimeve). Gjatë këqyrjes së teshave, duhet 
specifi kuar se prej çfarë materiali janë: lloji i tekstilit, numri i tyre, forma, madhësia, 
ngjyra, janë të veshura mbarë apo mbrapshtë (sepse edhe kjo mund të  jetë indikator 
që teshat mund t’i janë veshur viktimës). Nëse ka diçka në to duhet të evidentohen 
si: dokumente personale, portofol, orë etj. Pastaj kërkohet prania e lëndëve të huaja 
në to si njolla gjaku, sekrecione, fi je fl oku, baltë, fi je bari etj. 
Dëmtimet në tesha duhet të ekzaminohen, përveç formës, madhësisë, pranisë së 
faktorëve plotësues të qitjes e karakteristika të tjera, krahasohen me dëmtime të 
ngjashme në trup për të parë nëse korrespondojnë me to. Në bazë të dëmtimeve në 
tesha, nuk mund të jetë aq i sigurt edhe përcaktimi i qitjes, për faktin se ato mund të 
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kenë qenë të zhvendosura gjatë lëvizjes së viktimës dhe të mos korrespondojnë me 
dëmtimet në trup. Një çështje me rëndësi është edhe transportimi i kufomave, nga 
vendi i ngjarjes deri në vendin ku bëhet autopsia. Gjatë transportit të kufomës deri 
në morg, mund të ndryshojnë ose të asgjësohen gjurmë të rëndësishme, të cilat mund 
të mos jenë gjetur gjatë këqyrjes, por edhe që të mos shfaqen gjurmë që nuk kanë 
të bëjnë me veprën penale të vrasjes dhe kryerësin e saj, të cilat mund të ndikojnë 
negativisht në efi kasitetin e rrjedhës së mëtejshme të veprimtarisë operative.   Për të 
shmangur një rrezik të tillë, para se të transportohet për në morg,  kufomës fi llimisht 
i mbështillen duart me qese të letrës që lidhet në kyçe, mbështillet me një çarçaf të 
bardhë të pastër dhe pastaj vendoset në barelë transportimi. Materiali rekomandohet 
të mos jetë qese plastike, apo shtrojë plastike, pasi gjatë qëndrimit të kufomës në 
frigorifer formohen bulëza kondensuese, të cilat mund të dëmtojnë gjurmët 
biologjike. Gjurmët dhe provat e rëna nga trupi dhe rrobat e kufomës, mbeten në 
mbështjellës dhe ato duhet të kontrollohen para fi llimit të autopsisë.

Çështjet që duhet të zgjidhen gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes te vrasjet

Pavarësisht nga specifi kat që paraqet secila prej mënyrave të realizmit të vrasjeve, në 
çdo rast, para njësisë së këqyrjes së vendit të ngjarjes, shtrohen disa probleme  për 
t’u zgjidhur. Siç janë: vendi i ndodhjes së ngjarjes; koha e ndodhjes së ngjarjes; mjetet 
e krimit; numri i autoreve; identifi kimi i viktimës; motivi, etj.(Mift ari. E &  Shishani 
Mr.sc.F &Kotri,H , 2010., Kriminalistika,  Bot. i I, Prishtinë, fq. 174.)
Vendi i ndodhjes së ngjarjes tregon  vendin se ku është kryer vrasja , të dhënat 
mblidhen nga zbulimi dhe studimi i kufomës. Shpesh  vendi i ndodhjes së ngjarjes i 
korrespondon vendit se ku është kryer vrasja. Por, ka edhe raste kur trupi i viktimës 
bartet nga vendi ku është kryer vrasja në një lokalitet tjetër. Kjo bëhet me qëllim 
nga ana e kryerësve për të humbur gjurmët e krimit. Megjithatë, ekzistojnë shenja 
e gjurmë të ndryshme përmes të cilave vërtetohet se a është bartur trupi i viktimës 
nga vendi se ku është kryer vrasja. Nëse kufoma  mbetet në vendin ku është kryer 
krimi, atëherë vërehet prania e një sasie më të madhe  gjaku në  ‘‘shtratin’’ e kufomës, 
pranisë së gjurmëve të përleshjes midis viktimës dhe autorit, gjetjes së mjeteve të tjera 
të përdorura e sidomos gjetjes së predhave dhe gëzhojave në vrasjet me armë zjarri. 
Kur vërehet prania e njollave kufomore në shpinë , ndërsa kufoma është e kthyer 
përmbys dhe nuk ekzistojnë aty shenja të tjera të cilat i cekëm më lart, atëherë lë të 
kuptohet se kufoma është bartur nga një vend tjetër.Lidhur me përcaktimin e vendit 
se ku ka gjetur vdekjen viktima është edhe përcaktimi i pozicionit të saj në momentin 
e ndodhjes së ngjarjes, gjë që arrihet mbi bazën e gjurmëve dhe të pozicionit të 
dëmtimeve në trupin e viktimës. Ky pozicion ka rëndësi, sepse mbi bazën e tĳ  mund 
të përfytyrohet krejt mënyra se si është zhvilluar ngjarja, gjë që shërben ndonjëherë 
të gjendet edhe pozicioni i autorit.(Estref Mift ari,E , Kriminalistika, vep. e cit., fq. 176)
Koha e ndodhjes së ngjarjes – tregon se kur ka ndodhur ngjarja, paraqet interes për 
organizimin e ndjekjes dhe të kapjes së autorit të veprës penale. Koha e vdekjes së 
personit duhet të përkojë me kohën se kur ka ndodhur ngjarja. Sa më të rënda dhe 
vdekjeprurëse të jenë shkallët  e dëmtimeve që paraqiten në trup të  viktimës , aq 
më i shpejtë duhet të ketë qenë tempi kohor i shkaktimit të vdekjes, duke qenë gati 
i njëkohshëm me ndodhinë e ngjarjes. (Meksi.S& Blakaj F, vep. e cit. , fq. 40) .Për 
kohën kur është kryer vepra penale, të dhënat mblidhen nga zbulimi dhe studimi i 
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njollave kufomore (të hershme dhe të vonshme), i dukurive atmosferike(shiu, bora) 
si dhe rrethanave e dukurive tjera që mund të përcaktohen gjatë këqyrjes së vendit 
të ngjarjes dhe të kufomës. Gjatë këqyrjes  mund të gjinden dokumente të ndryshme 
të datuara si: gazeta ditore, biletë udhëtimi, etj. Duhet bërë kontrollimi  i aparateve 
elektronike kompjuter, llaptop, telefon, ku kërkohen thirrjet e fundit, mesazhet, 
dërgimi i e-maileve, alarmi në telefon nëse është i aktivizuar dhe nëse po , në çfarë 
kohe dhe date. Kohës se kur është kryer vepra penale, përveç në aspektit taktiko-
kriminalistik edhe legjislacioni penal i ka kushtuar rëndësi të veçantë. Sipas Kodit 
Penal të Kosovës vepra penale kryhet në kohën kur kryesi ka vepruar apo ka qenë i 
detyruar të veprojë pa marrë parasysh kohën kur është shkaktuar pasoja. (KPK, Nen 
9, parag.1)
Mjeti i krimit- përcaktohen mjete të kryerjes së veprës penale të vrasjes ,të gjitha 
llojet e mjeteve, armët dhe sendet e forta, me të cilat mund të shkaktohen lëndime 
vdekjeprurëse. (Korajlic,N, Metodika,.fq.37.) Mjeti i krimit përcaktohet në bazë të 
karakteristikave të dëmtimeve mbi kufomë, të cilat, shpesh refl ektojnë edhe formën 
e përmasat e mjetit të përdorur.(po aty f,177) Varësisht nga lloji i dëmtimeve, qofshin 
ato dërrmishje apo gërvishtje, kontuzione (hematome), plagë, thyerje (fraktura) , çarje 
(reptura),  shtypje, shkëputje të pjesëve të trupit, prerje me mjete të mprehta, djegie, 
gjurmë të helmimit, gjurmë të plagëve nga armët e zjarrit apo mjetet tjera, mund 
dhe duhet të përcaktohet mënyra e vdekjes dhe mjeti i cili ka shkaktuar vdekjen.
(Meksi,S&  Blakaj.F, vep. e cit. , faqe 54)
Numri i autoreve-kur kufoma ka plagë të shumta e të shkaktuara me mjete të 
ndryshme , ngrihet versioni se në vrasje kanë marrë pjesë më shumë se një autor, 
nisur nga fakti se një person nuk mund të përdorë në të njëjtën kohë dy ose më 
shumë mjete.(Po aty)
Identifi kimi i viktimës-është një procedurë me të cilën vërtetohen dhe krahasohen 
shenjat juridike (emri,emri i prindit, mbiemri), shenjat faktike (data, muaji, viti dhe 
vendi i lindjes) si dhe shenjat biologjike.Nëse viktimës i mungojnë dokumentet 
e identifi kimit, atëherë trupi i viktimës duhet të paraqitet për njohje, ku nga ana 
e familjarëve mund të njihet në bazë të teshave që ka veshur viktima, në bazë të 
shenjave të ndryshme që ka në trup, si tatuazhe, nishane, fraktura, deformime të 
lindura, karakteristika të dhëmbëve, sende personale që ka përdorur etj. Situata  
ndryshon krejtësisht kur kufoma gjendet pa dokumente identifi kuese, larg zonave 
të banuara , e dekompozuar, e skeletizuar tërësisht apo e dëmtuar rëndë me rastin e 
vrasjes (prerje e kokës), kur kufoma është e vjetër, etj. Procesi i identifi kimit përmes 
shenjave kryhet në dy faza:
a) përcaktimi grupor i objektit, i ngjashëm me objekte të tjera;
b) përcaktimi individual i objektit, i njëjtë vetëm me veten e tĳ (Meksi,S&  
Blakaj.F, vep. e cit. , faqe166-167)
Motivi  i veprës penale është nxitja si kategori e brendshme dhe arsyeja si kategori 
e jashtme e cila ndikon në karakter, instinkt, ndjenja, paragjykime, etj. Motivet që 
e shtyjnë autorin të kryejnë vrasje janë të ndryshme: për interes personal, motivet 
ekonomike, urrejtja, fanatizmi religjioz, nevoja për fshehjen e ndonjë sekreti, frika 
nga dënimi, xhelozi, vrasje me pagesë, hakmarrje,  ka edhe raste kur vrasja është 
aksidentale.Motivi i vrasjes mund të përcaktohet në bazë të: rrobave që ka pasur 
viktima, veçoritë e mjedisit dhe ndryshimet që ka pësuar. (Mift ari,E, Kriminalistika, 
vep. e cit., fq.178. ) Nëse vërehet se xhepat janë të nxjerrë jashtë, mungesa e të hollave 
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dhe e sendeve me vlerë, raft et dhe sirtarët e shkallmuar  janë shenja të grabitjes.

Përcaktimi i kufi jve të vendit të ngjarjes te vrasjet

Çdo vend i ngjarjes është i rëndësishëm dhe nuk mund të neglizhohet, por rastet 
e vrasjeve si krimi më i rëndë i paraparë në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, 
kërkon vëmendje të posaçme.  Një ndër detyrat e para të grupit hetimor është 
verifi kimi i perimetrit  dhe në rast se kemi një perimetër të gjerë atëherë ai ngushtohet 
dhe nuk ka asnjë problem, por në situatat kur perimetri duhet të zgjerohet, atëherë 
mund të lindin probleme të ndryshme të karakterit procedural deri te kontestimi 
i çdo prove të gjetur jashtë perimetrit të parë të caktuar nga zyrtarët patrullues. 
Prandaj nga këta zyrtar kërkohet vëmendje në këtë drejtim. (Mbrojtja dhe këqyrja e 
vendit të ngjarjes, Doracak për studentë , SHSHPK Vushtrri 2002, fq. 14.)
Perimetri i vendit  të ngjarjes është gjithë ai terren, që përfshin atë sipërfaqe tokësore 
apo ku mund të gjenden prova të plota apo të pjesshme, gjurmë apo shenja që kanë 
lidhje me ngjarjen, krimin apo autorët e saj.Ndahet në :
1-Perimetri i brendshëm: që konsiderohet zona prej kufi rit të vendit të ngjarjes në 
drejtim të pikës qendrore, zonë e cila është e rrethuar me shirit ose me ndonjë mjet 
tjetër. Nëvarësi nga konfi guracioni i terrenit të vendit të ngjarjes , ky perimetër mund 
të zgjerohet me arritjen e ekipeve të këqyrjes së vendit të ngjarjes.
2-Perimetri i jashtëm: konsiderohet zona e cila fi llon prej kufi rit të vendit të ngjarjes 
dhe vazhdon më tej. Kjo zonë ka pak gjasa të jetë e përfshirë në rastin që ka ndodhur, 
por duke pasur parasysh rrugën që kryerësi ka bërë deri në vendin e ngjarjes , kjo 
zonë është mjaft  e rëndësishme   , përveç të tjerash edhe për të pyetur dëshmitarët  
lidhur me ngjarjen.(Arifi ,B. Mr.Sc., 2012,Këqyrja e Vendit të Ngjarjes, Prishtinë, fq. 49)

Metodat e zbatimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes te vrasjet

Kontrollimi i vendit të ngjarjes në rastet e vrasjeve , por , edhe në rastet e tjera penale 
mund të bëhet me njërën nga këto metoda: metoda spirale, rrethore, e zonës, rrjetore, 
dhe brezore.
1.Metoda spirale-përdoret nga një person i vetëm që lëvizë ngadalë në rrathë të 
vegjël koncentrik duke fi lluar nga kufi ri më i largët në drejtim të qendrës.(Ademaj.
Xh.,Vep. cit, fq249.) 
 Ka edhe mendime të tjera sa i përket faktit nëse kjo metodë duhet të aplikohet nga 
jashtë në drejtim të qendrës së vendit të ngjarjes, apo nga  qendra e vendit të ngjarjes 
në drejtim të jashtëm. Në përgjithësi kjo metodë është më e përshtatshme në vendet 
e ngjarjes të mbyllura. 
2. Metoda rrethore - përdoret kur vendi që do të këqyret për të kërkuar prova 
materiale është shumë i madh dhe për këtë arsye ndahet në disa pjesë konike, gjë që 
lejon një vëzhgim më të thellë për të kërkuar prova materiale. (Ademaj,Xh, Po aty, fq. 
251). Rrethi ndahet në të ashtuquajturin ”prerja e pites” dhe varësisht nga madhësia 
e vendit  , rrethi ndahet në katër, gjashtë apo tetë pjesë ( Arifi , .Mr.Sc. Besim, Vep. e 
cit., fq. 57).
3. Metoda e zonës - është e aplikueshme në rastet kur vendi i ngjarjes është i shtrirë 
në një sipërfaqe të madhe. Në këto  raste vendi i ngjarjes si tërësi ndahet në disa pjesë 
katrore dhe secili ekip duhet të bëjë kontrollimin e asaj pjese me qëllim të gjetjes së 
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provave materiale. Brenda një katrori të ndarë ekipi që e realizon këqyrjen mund të 
zgjedh një metodë tjetër të përshtatshme për kërkimin e provave. (Ademaj,Xh, vep.e 
cit., fq. 250.)
4. Metoda rrjetore - aplikohet në atë mënyrë që ekipi që realizon këqyrjen radhitet 
në vĳ ë të drejtë afër njëri-tjetrit dhe duke e mbuluar në tërësi zonën para tyre lëvizin 
në drejtimin tjetër të vendit të ngjarjes (p.sh. nga drejtimi i lindjes në drejtim të 
perëndimit). Kur ekipi përfundon këqyrjen e tërë vendit të ngjarjes , atëherë lëvizet 
në një anë tjetër dhe vazhdohet deri në fund (p.sh. nga drejtimi i veriut në drejtim të 
jugut). Gjatë aplikimit të kësaj metode kemi këqyrje të dyfi shtë të vendit të ngjarjes, 
por gjithsesi se është metoda më e sigurtë   për arsye se mundësia e mos zbulimit 
të provave materiale është shumë e vogël.(.Material nga Trajnimi “Crime Scene and 
Forensic Techniques”, SHSHPK Vushtri, 2002.)
5. Metoda brezore - përfshin kalimin e personit ose personave në shumë rrugë. Si rregull 
kjo metodë bëhet me pjesëmarrjen e shumë njerëzve. (Ademaj, Xh Vep.e cit., fq. 249)
Fiksimi i rezultateve të këqyrjes së vendit të ngjarjes
Kërkimi dhe zbulimi i gjurmëve të veprës penale, i mbledhjes së provave materiale në 
procesin e këqyrjes së vendit të ngjarjes, duke përdorur metoda e mjete kriminalistike, 
është njëra anë e çështjes,ana tjetër, është fi ksimi i rezultateve që janë nxjerrë në këtë 
proces.  
 Praktika ka treguar se vetëm një punë profesionale në vendin e ngjarjes për zbulimin, 
fi ksimin dhe marrjen e gjurmëve dhe provave materiale nuk është e mjaft ueshme 
për të kompletuar një vend shikim profesional. Përveç këqyrjes, identifi kimit dhe 
marrjes së provave materiale është me  rëndësi fi ksimi apo dokumentimi i tyre. 
Fiksimi i rezultateve të këqyrjes së vendit të ngjarjes  bëhet përmes:
1. Procesverbalit të vendit të ngjarjes;
2. Skicimit të vendit të ngjarjes;
3.  Fotografi mit të vendit të ngjarjes.

Procesverbali i këqyrjes së vendit të ngjarjes

Dokumenti themelor ku pasqyrohen rezultatet e këqyrjes së vendit të ngjarjes është 
procesverbali. Pasqyrimi i plotë dhe i qartë i mjedisit të vendit të ngjarjes, i gjurmëve 
dhe provave materiale, i shenjave grupore e individuale, i madhësive dhe i largësive, 
i metodave të fi ksimit të tyre, ndihmon si organin  procedues, ashtu edhe gjykatën 
për të arsyetuar mbi rrethanat në të cilat ka ndodhur vepra penale dhe në rast 
nevoje, për ta përsëritur atë.( Ademaj,Xh vep. e cit., fq. 168.) Procesverbali bëhet në 
mënyrë sa më të detajuar, pa bërë as edhe lëvizjen më të vogël të provave në vendin e 
ngjarjes. Përshkrimi i vendit të ngjarjes bëhet në procesverbal,  disa autorë mendojnë 
se ai duhet të bëhet vetëm në vendin e ngjarjes e disa të tjerë mendojnë se ai duhet të 
bëhet në zyrë nga shënimet e mbledhura në vendin e ngjarjes. Se për cilin lloj raporti 
përcaktohet hetuesi i vendit të ngjarjes, varet nga praktika që aplikon organizata, 
niveli dhe mënyra se si ai është trajnuar  ,shkolluar , specializuar. Por, në të dy rastet 
ky procesverbal (raport) përbëhet nga tri pjesë: pjesa hyrëse, pjesa përshkruese dhe 
pjesa përfundimtare. Në përgjithësi procesverbali-(raporti) përfshin këto informata:
institucioni që e ka kryer këqyrjen; llojin e veprës penale dhe numrin e dosjes penale; vendi, 
data dhe koha e këqyrjes së vendit të ngjarjes;kohën dhe mënyrën e thirrjes së ekipit për 
këqyrje;përbërjen e ekipit i cili kryen këqyrjen e vendit të ngjarjes; kohën kur ekipi është 
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nisur dhe kohën kur ka arritur në vendin e ngjarjes; informatat e përgjithshme mbi vendin e 
ngjarjes (përshkrimi i vendit të ngjarjes);metodat e këqyrjes së vendit të ngjarjes;të dyshuarit 
dhe viktimat e veprës penale; provat e gjetura, fi ksimi dhe identifi kimi i tyre; provat të cilat 
janë marrë nga vendi i ngjarjes dhe mënyra e marrjes dhe paketimit; mënyra e matjeve të 
provave;fotografi mi dhe lloji i kamerës së përdorur; kushtet atmosferike dhe të ndriçimit;
pjesëmarrësit tjerë në këqyrje (prokurori, avokati  , hetuesit , mjekësia ligjore etj);koha e 
përfundimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes;data dhe koha e përpilimit të raportit;emri i 
hetuesit që e ka përpiluar raportin dhe mbikëqyrësi i tĳ .

Skicimi i vendit të ngjarjes

Vetëm fotografi a nuk është e mjaft ueshme për fi ksimin (dokumentimin) e vendit të 
ngjarjes. Që vendi i ngjarjes të paraqitet sa më mirë dhe më saktë, ai duhet të ketë 
edhe skicën . Pra, skica dhe fotografi a plotësojnë njëra-tjetrën dhe të dyja paraqesin 
vendin e ngjarjes në mënyrë të saktë dhe adekuate. Skica qartëson pamjen e vendit 
të ngjarjes dhe e bën atë më lehtë të kuptueshme. Prandaj, është e rëndësishme që 
hetuesi i vendit të ngjarjes të bëjë një skicë të mirë dhe që kuptohet lehtë. ( .Mr.Sc. 
Besim Arifi , Vep.e cit., fq. 75.)
Skica duhet të jetë e qartë dhe e lexueshme edhe për personat të cilët nuk kanë 
qenë në vendin e ngjarjes. Ajo nuk është e domosdoshme të jetë një vepër arti , por 
, kanë rëndësi të dhënat në të. Një skicë çdo herë përpilohet në vendin e ngjarjes 
e cila paraqet në mënyrë të saktë të gjitha provat dhe objektet siç janë në vendin e 
ngjarjes. Kjo quhet skica e përgjithësuar, dhe nga informatat e kësaj skice në zyrën 
e organit që e ka kryer këqyrjen e vendit të ngjarjes përpilohet skica e detajuar 
përfundimtare.Skica mund të bëhet me vizatim teknik, por , mund të bëhet edhe me 
anë të programeve të avancuara kompjuterike. Skicat mund të jenë të shkallëzuara 
dhe të pashkallëzuara. Përveç paraqitjes së provave të vendit të ngjarjes  , skica (cilado 
qoft ë ajo) duhet të përmbajë edhe disa të dhëna të cilat janë të domosdoshme.Në 
një kënd të saj duhet të përmbajë: numrin e rastit, emri i të dyshuarit dhe viktimës, 
datën, kohën dhe lokacionin, orientimin hapësinor  , shkalla e përpjestueshmërisë ,  
nëse është përdorur ose jo,(një legjendë e tillë do ta ndihmonte lexuesin e saj), pikat 
fi kse nga ku janë bërë matjet, numrat e dëshmive etj
(Po aty.)  Skica çdo herë duhet të përmbajë edhe emrin e përpiluesit të saj dhe duhet 
të bëhet në këndin 90 shkallë (perspektiva e zogut). 

Fotografi a e vendit të ngjarjes

Është detyrë e çdo hetuesi të vendit të ngjarjes që sapo të arrĳ ë aty pas marrjes  së 
informatave fi llestare, të fi llojë me fotografi min e përgjithshëm orientues të vendit të 
ngjarjes. Hetuesi pastaj  duhet të vazhdojë me fokusimin nëpër pikat e rëndësishme, të 
bëjë lidhjen e gjurmëve apo provave materiale me anë të fotografi së, fotografi së vazhduese 
etj.Fotografi mi bëhet që nga momenti i parë që kemi arritur në vendin e ngjarjes e deri në 
përfundim të vendshikimit.Kemi tri lloje të fotografi së së vendit të ngjarjes:
 1.Fotografi a orientuese  që paraqet tërë vendin e ngjarjes apo një pjesë të madhe të 
vendit të ngjarjes , merret nga një distancë më e largët.Vendi i ngjarjes fotografohet 
nga të gjitha këndet e mundshme në mënyrë që situata të pasqyrohet në mënyrë sa 
më reale.  Kjo fotografi  bëhet në distancë të syve, gjashtë metra e tutje. (41.Po aty, fq. 
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81.) 
2.Fotografi a me qitje të mesme-është  lloj i fotografi së me të cilën lidhen zonat e 
vendit të ngjarjes me zonat e fotografuara. Ajo mundëson edhe lidhjen e gjurmëve 
dhe provave materiale mes njëra- tjetrës.  Kjo fotografi  bëhet në distancë  nga 3- 6 m 
, në mënyrë që të kemi një pamje dhe lexim më të qartë.
3.Fotografi a me qitje të afër- është fotografi a më e rëndësishme e vendit të ngjarjes e 
cila merret nga një distancë e afërt.Çdo herë merret nga këndi 90 shkallë nga afërsia 
dhe prova duhet të fotografohet me njësi matëse dhe pa njësi matëse (fotografi a 
e shkallëzuar). Poashtu çdo herë prova duhet të fotografohet edhe me numrin 
identifi kues të saj që i është dhënë paraprakisht nga krim-tekniku. Kjo fotografi  
duhet t’i përmbajë brenda mundësive edhe detajet tjera të veçanta të provës (ndonjë 
numër serik, ndonjë shenjë, dëmtim etj.).
Duke i parë këto fotografi  krĳ ohet një ide më e plotë mbi natyrën e ngjarjes së 
ndodhur dhe ku kanë konsistuar veprimet e kryera nga autori.

Përfundimi

Gjatë studimit të vendit të ngjarjes kam ardhur deri te këto përfundime:
-Vendi i ngjarjes përfaqëson mjedisin e kryerjes së veprës penale. Në përputhje me 
legjislacionin penal, vend i kryerjes së veprës penale mund të jetë vendi ku është 
ndërmarrë veprimi dhe vendi ku është shkaktuar pasoja. -Vendi i ngjarjes përbën 
veprimin më të rëndësishëm hetimor i cili duhet të ushtrohet nga autoritetet përkatëse 
shtetërore me qëllim të sigurimit të provave materiale. Rëndësia e këtĳ  veprimi hetimor 
është kruciale për faktin se gjykata e çështjes pasqyrën lidhur me çështjen penale e 
fi ton pikërisht përmes provave që janë siguruar nga vendi i kryerjes së veprës penale.
-Vendi i ngjarjes përbën një veprim hetimor sa të rëndësishëm, po aq  të ngutshëm 
dhe të paqëndrueshëm. Kjo do të thotë se gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes duhet 
përfshirë ekipin profesional i cili ka dĳ en dhe përvojën e duhur për të gjetur, fi ksuar, 
marrë dhe ekzaminuar gjurmët dhe provat e tjera materiale, si dhe duhet operuar 
shpejt në mënyrë që të pengohet dëmtimi i atyre provave nga faktori njeri (me qëllim 
apo pa të) dhe nga faktorët atmosferik.
-Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes duhet zbatuar me përpikëri zgjidhjet ligjore në 
fuqi, si dhe rekomandimet taktike progresive që garantojnë efektshmëri , ligjshmëri 
dhe qasje objektive gjatë çdo ndërmarrje të këtĳ  veprimi hetimor.
-Do të ishte oportune që me rastin e zbatimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes në 
krye të ekipit hetimor gjithnjë të jetë prokurori i shtetit. Kjo për faktin se ai është 
autoriteti që i mbikqyrë hetimet, dhe se ai është autoriteti që i ka njohuritë juridike 
aq të domosdoshme për zbatimin e një këqyrje sa më profesionale.
-Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes duhet pasur parasysh edhe dredhitë që përdorin 
fajtorët për ta dërguar hetimin në rrugë të gabuar. Kjo do të thotë se ekipi i këqyrjes 
së vendit të ngjarjes duhet të merret përveç me anën e zbulimit të asaj që lidhet me 
veprën penale, duhet të merret edhe me atë që mund të jetë vendosur në funksion të 
pengimit të zbardhjes së saj.
-Midis anëtarëve të ekipit hetimor duhet të ekzistojë një bashkëpunim  shumë 
konstruktiv. Përvoja tregon se në çdo rast kur ka munguar ky lloj bashkëpunimi, 
problemet në sqarimin e shumë rrethanave që lidhen me mjedisin e kryerjes së 
veprës penale kanë qenë evidente.
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-Gjykata duhet të mbështet vendimin e saj vetëm mbi bazën e provave të qarta dhe 
të marra në rrugë ligjore, në të kundërtën çdo vendim i bazuar mbi provat gjysmake 
apo provat e marra dhe të prezantuara në kundërshtim me normat ligjore përbën 
shkelje procedurale dhe është një bazë e mjaft ueshme për shfrytëzimin e mjeteve 
juridike për të kundërshtuar vendimet e tilla.
-Kërkimi dhe zbulimi i gjurmëve të veprës penale, i mbledhjes së provave materiale 
në procesin e këqyrjes së vendit të ngjarjes , duke përdorur metoda e mjete 
kriminalistike, është njëra anë e çështjes. Ana tjetër, është fi ksimi i rezultateve që janë 
nxjerrë në këtë proces.  Pra, përveç këqyrjes, identifi kimit dhe marrjes së provave 
materiale është  me rëndësi edhe fi ksimi apo dokumentimi i tyre, që  bëhet në disa 
mënyra. Dokumentimi bëhet përmes procesverbalit të vendit të ngjarjes, skicimit 
dhe fotografi mit të vendit të ngjarjes. 
-Rezultatet e nxjerra nga autopsia janë shumë të rëndësishme për zbulimin e mënyrës 
së vdekjes së një personi, llojin e vdekjes, mjetet e përdorura në rastin e vdekjes së tĳ , 
kohën e vdekjes, cilat lëndime janë shkaktuar për së gjalli , e cilat pas vdekjes, prezencën 
në gjak të alkoolit, substancave narkotike apo psikotrope, substancave toksikologjike, 
si dhe shumë informata të tjera të rëndësishme, të cilat duhet të shfrytëzohen nga trupi 
gjykues si prova të rëndësishme materiale, në procedurën penale me qëllim kryesor 
zbulimin dhe dënimin e kryesit të veprës penale.-Këqyrja e vendit të ngjarjes, megjithëse 
është një mjet i fuqishëm për mbledhjen e gjurmëve dhe provave materiale,  nuk ka për 
detyrë t’i japë zgjidhje përfundimtare problemit se çfarë ngjarje ka ndodhur. Problemi 
se çfarë vepre penale është kryer dhe cilët janë fajtorët kryesor zgjidhet vetëm pasi të 
kryhen të gjitha veprimet e tjera hetimore e gjyqësore dhe pasi të bëhet vlerësimi në 
tërësi i provave të mbledhura me anë të këtyre veprimeve.
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Deputetet shkodran ne mbrojtje te interesave te Shkodrës 
ne Këshillin Kombëtar 1921-1923

Dr. Marsel Nilaj

Abstrakt

Prefektura e Shkodrës duke qenë se ishte prefektura me popullsinë më të madhe, kishte 
nxjerrur edhe numrin më të madh të deputetëve. Deputetët e Shkodrës edhe pse shumica 
mbeti si një bllok i vetëm opozitar, pati edhe deputetët të cilët mbajtën krahun qeveritar, e 
madje ndonjëri prej tyre sikurse ishte Kolë Thaqi mbajti edhe postin e  Ministrit të Financave. 
Megjithatë në këtë kohë ajo që i bashkonte përsëri këto deputet ishte pikërisht vendi nga 
kishin dalë dhe interesat e saja, Shkodra. 
Deputetët shkodrane edhe pse ishin koshient se i përkisnin të gjithë Shqipërisë, ato realisht 
tentuan jo rrallëherë të bënin edhe lotime porsa i përket mbrojtjes së interesave të Shkodrës. 
Interesat që ato prekin janë më jetiket për Shkodrës. Një interes parësor dhe që u ndalën më së 
shumti ishte, interesi ekonomik i drithit. Zĳ a e bukës që kishte rënë në prefekturën e Shkodrës 
që nga 1921 dhe që do të përsëritej disa herë, do të ishte për shkaqe natyrore të mungesës së 
produktivitetit të drithit, por edh për shkaqe të spekulimeve me çmimin të disa prefekturave 
që kishin tepricë sikurse ishte Gjirokastra. Në të njëjtën kohë u kërkua që të kishte një status të 
privilegjuar për bukën, kjo tregon se në këtë problematik, Shkodra ishte në gjendje të mjeruar.
Një problematik tjetër do të ishte edhe diskutimet jo të pakta për punët botore të Shkodrës. 
Duke qenë se ishte prefekturë veriore dhe për kohën që fl asim ishte e vështirë lidhja me 
Tiranën, kërkohej me .do kusht që në të gjitha mënyrat të sigurohej dalja nga izolimi i kësaj 
prefekture, me anë të skelave, apo me anë të rrugëve, por pa shtuar koston e buxhetit të 
shtetit.
Problematika tjetër ishte edhe porsa i përkiste doganave dhe arsimit, duke qenë se Shkodra 
ishte pikë e mirë strategjike ekonomike dhe një zonë doganore e shfrytëzueshme, u kërkua që 
Shkodra të shpallej zonë transite ekonomike. Kjo pikë i bashkoi të gjithë deputetët edhe ato 
pro qeveritar. Në të njëjtën kohë u kërkua që arsimi të kihte prirotet patriotik, duke mos i lënë 
zonat e Shkodrës të ishin të cenuara nga mungesa e tĳ , duke qenë se ishin afër me Malin e Zi 
dhe duhej të mos asimiloheshin.

Fjalë kyçe: Shkodra, Këshill Kombëtar, deputet, prefekturë, drithi.

Hyrje

Shqipëria e viteve 1921-1923, është në atë fazë kur ndërtimi institucional i shtetit 
merret në mënyrën më serioze. Diskutimet e Këshillit Kombëtar (Parlamentit), e 
shprehin më së miri këtë gjë. Mbi bazën e këtyre diskutimeve vëmë re se problemet 
aktuale të Shqipërisë janë edhe ekzistenciale, ku jo rrallëherë diskutohet edhe për 
bukën e shqiptarëve. Një situatë që do të dalë herë pas here në plan të parë do jetë 
ajo e prefekturës së Shkodrës, ku deputetët e saj do të loshin një rol thelbësor për të 
ngritur zërin në Këshillin Kombëtar për rregullimin e këtyre problematikave. Edhe 
pse nuk mund të themi se situata në Shkodër ishte e vetmja që ishte në gjendje kri-
tike, vihet re, se Prefektura më e madhe në Shqipëri, do të dĳ ë të nxjerrë mjaft  mirë 
në plan të parë situatën e saj, falë deputetëve të saj.
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Problemet e zisë së bukës në Prefekturën e Shkodrës

Pavarësisht se deputetët e Shkodrës i përkisnin atĳ  Këshilli Kombëtar, institucionit 
politik kombëtar që i përkiste krejt Shqipërisë, dhe të gjithë popullit, ata jo rrallë herë 
vepruan edhe si shkodranë. Të gjithë këta deputet  ishin të njohur në këtë qytet nga 
i cili kishin dalë, dhe qyteti i Shkodrës priste shumë nga ana e përfaqësimit të tyre. 
Shkodra e cila tashmë, pas pavarësisë kishte nisur të kishte probleme të shumta të 
cilat nuk i kishte pasur në kohët e mëparshme, dhe kryesisht këto probleme ishin 
ekonomike, shpresonin shumë të zgjidhja e këtyre problemeve, nëpërmjet mënyrës 
së përfaqësimit të këtyre deputeteve në parlament dhe qeveri. 
Ashtu sikurse edhe pjesa tjetër e Shqipërisë, përballej me probleme nga më të shum-
tat, ata që ishin më shqetësuesit ishin ato probleme që kishin të bënin me ekonominë. 
Vendi i cili kishte dalë i shkatërruar  dhe vazhdonte akoma me po atë stil ekonomik 
të mbartt e problemet e mëparshme dhe të shtonte edhe të reja, bënte që popullsia 
jonë të ishte më e varfra në Evropë. Situata në vend ishte e tillë saqë për 4 vite me 
rrallë, nga 1921 – 1924, në vend nga mungesa e drithit, popullsia të përfshihej në 
atë që njihet si zĳ a e bukës. Zonat veriore, zonat malore dhe me popullsi të varfër si 
dhe malësi të tëra të Prefekturës së Shkodrës, këtë problem madhor e kishin më të 
prekshëm. 
Problematika e drithit do të jetë ajo ku herë pas here, në legjislaturën e parë, do të 
përfshihet në bisedimet e Këshillit Kombëtar, ku në një shumicë rastesh kjo temë do 
të bëhej si kërkesë apo do të hapej nga deputetët e Shkodrës. Në vitin 1921, Luigj Gu-
rakuqi, kërkonte që taksa e drithit për skelat e Shkodrës, Himarës dhe të Sarandës, 
mos të ishte 45 % por të ulej në 25 % (BKK, 1921, 349). Kjo për arsyen se këto zona 
kishin dalë të dëmtuara nga luft ërat, sikurse ishte rasti i Shkodrës, dhe sepse ato nuk 
arrinin as të plotësonin nevojat e veta, e jo më për të nxjerrë përtej territorit të vet. 
Megjithatë kryeministri i asaj kohe, me të drejtë shprehej se kjo mund të çonte në 
abuzim. Fakti ishte se nëpërmjet këtyre tri skelave, më vonë mund të kalonte e gjithë 
pjesa tjetër e drithit. Rënia e kësaj takse gati në përgjysmim do të çonte në një rritje të 
interesit nga e gjithë pjesa tjetër e vendit. Megjithëse e mira do të ishte të bëhej vetëm 
për një masë e cila mund të ishte e përafërt me konsumin vjetor, që kishin këto zona, 
kjo pastaj do të ulte në masë të madhe abuzimin. Pasi kur të përfundonte kjo masë 
nuk do të kishte më lejim ndaj kësaj takse e kështu frenimi do të ishte më i tepërm 
nga ana e këtyre tregtarëve. Kjo ulje takse u përkrah edhe nga Komisioni i Financave, 
i cili në përbërje të saj kishte shkodranë dhe gjirokastritë, deputetë të cilët i përkis-
nin atyre prefekturave, që kishin nën juridiksion këto skela. Stavri Vinjau është i një 
mendimi me këtë propozim, madje ai e justifi kon këtë veprim për faktin se këto zona 
dolën shumë të dëmtuara nga luft imet (BKK, 1921, 350). Kurse deputeti Irfan Ohri 
shprehet se kjo lloj vendosjeje takse me diferencim, ka për të sjellë një lloj ndikimi 
të keq në popullsi. Ata kanë për ta marrë si diçka të padrejtë kundrejt atyre që kanë 
këtë taksë në masën 45 %.
Megjithatë në vitin 1921, debati është më i butë dhe në kuadrin e propozimeve. Kjo 
na lë të kuptojmë se situata nuk ishte aq e rëndë si në vitët e mëpastajme. Por pikër-
isht në këtë vit duket se janë rrënjët e kësaj problematike, e cila do të vĳ ë të ashpër-
sohet në vitin tjetër. Në vitin 1922, Luigj Gurakuqi, kërkon me këmbëngulje që të 
ndalohet me çdo kusht eksportimi i drithit jashtë derisa, në prefektura jo të vogla si 
ajo e Shkodrës, ka mungesë të theksuar drithi (BKK, 1922, 510). Për të ishte  më së 
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miri që të gjithë tepricat që kishin prefekturat e tjera të kalonin për t’u shitur këtu. 
Kurse Hil Mosi shihte se kjo mungesë e drithit kishte bërë që të ndryshonte çmimi 
shumë ndërmjet prefekturës së Korçës e cila prodhonte me shumicë, Tiranës, e cila e 
kishte pak më të lartë çmimin, dhe prefekturës së Shkodrës e cila kishte çmimin më 
të lartë në vend (BKK, 1922, 511). Më shumë se asgjë ishte e nevojshme barazimi dhe 
mbajtja e një standarti të njëjtë në të gjithë vendin të paktën të bukës. Por deputetë 
si Spiro Papa dhe Milto Tutulani ishin kundërshtarë të kësaj gjëje, ata donin dhe e 
shihnin si diçka pozitive eksportimin e drithit, si ndër të paktët produkte që ne eks-
portonim (BKK, 1922, 512). Në bazë të kësaj shohim se pavarësisht se deputetët ishin 
për të mbrojtur nevojat e popullit mbarë, ata jo rrallë herë shfaqeshin lokalistë, edhe 
kur nuk duhej bërë kjo. Të dy këta deputetë vinin nga prefektura të cilat kishin te-
pricë të drithit dhe eksportonin jashtë si Elbasani ashtu edhe Gjirokastra, e kjo do t’u 
ndalonte atyre eksportimin e drithit. Megjithatë Komisioni i Financave vendosi kri-
jimin e një projektligji i cili kishte të bënte me mosdaljen e drithit jashtë për eksport 
(Duka, 2007,124). Ky ligj shihet si një ligj i cili pothuajse është në përputhje të plotë 
me kërkesat që kishte Luigj Gurakuqi kur ishte në këtë komision. Me gjithë kundër-
shtitë që bëhen në parlament edhe qeveria vendos të ndalojë disa të dhjeta të drithit 
të merren në zonën e Shkodrës (Fishta, Toçi,1983,135), kjo për të lehtësuar çmimin 
së pakut. Sikurse e njëjta gjë ndodhi edhe me barin, i cili tashmë duhej të përdorej 
direkt për bagëti (AQSH, 1922, 103), mbasi pjesa e drithit që përdorej për to, të mos 
ndikonte në mungesë direkte tek konsumi i njerëzve. 
Një mbështetje të fortë i jep  idesë së shitjes së brendshme edhe Osman Haxhi i cili 
shprehet se është shumë më mirë të ketë një qarkullim të brendshëm në fi llim. Në një 
fj alim të mbajtur në një seancë për çështjen e drithit Gurakuqi mundohet të shpjegojë 
drejt situatën dhe arsyen e këmbënguljes së tĳ . Situata në Shkodër ishte vështirësuar 
shumë edhe pas përmbytjeve të atĳ  viti, i cili kishte bërë që ujërat të merrnin me 
vete të gjithë të korrat duke i tretur larg vendit tonë (BKK,1922,626). Deçizive është 
ndërhyrja e ministrit të fi nancave, Z. Kol Thaçi i cili ishte edhe deputet i Shkodrës, i 
cili në të njëjtën kohë bën edhe përshkrimin e situatës (HD, 1923, 243). Është e vër-
tetë se shumë vetë pretendojnë për ta shitur jashtë drithin, po më shumë u kalbej në 
hambarë se sa e shisnin për shkak të çmimit më të lartë se cilësia e ofruar, dhe nga 
ana tjetër spekullimet e tregtarëve që e shisnin më shtrenjtë jashtë ose e grumbullojnë 
për rritje artifi ciale të çmimit (BKK,1922, 629).
Por problem i një partikulacioni nuk ishte vetëm në prefektura të tjera, edhe brenda 
prefekturës së Shkodrës kishte problemet e veta, kur disa tregtarë më parë pranonin 
t’a shisnin drithin jashtë, që të fi tonin më shumë dhe nuk shikonin interesat e popul-
lit të vet. Ndërkohë që Gurakuqi u bënte thirrje prefekturave të tjera, ai në fakt duhej 
të demaskonte edhe këtë formë abuzimi nga tregtarët në Shkodër. Një analizë të tillë, 
me një denoncim mbi këtë fakt e bën edhe Mehdi Frashëri i cili e thotë haptazi këtë 
dukuri e cila ndodhte në Shkodër (Pollo, 1965, 87).
Për Gurakuqin ishte e rëndësishme që të mos luhej me bukën e popullit, drithi mos 
të ishte ai që duhej të hynte fort në kërkesë ofertë për një vend sikur ne që ishim të 
varfër. E rëndësishme ishte që popullit të mos i mungonte buka. Dhe ai e pranon se 
shitjet në Mal të Zi kanë për të ekzistuar çdo herë sepse në Shkodër vjen pjesa më 
e varfër e tĳ  e cila nuk mund ta blejë në Amerikë, e ku me këtë nënkupton pjesën 
shqiptare e cila ishte më e varfëra dhe e kishte blerë çdo herë në Shkodër në kohët e 
kaluara, si pjesë e hinterlandit të saj që kishte qenë. 
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Gjatë vitit 1923 situata do të ishte edhe më e rëndë, në lidhje me drithin në këtë pre-
fekturë, por për fat të keq, kushtet që çojnë në këtë gjë, nuk do të jenë një apo dy por 
disa. Bisedimet në parlament në lidhje me këtë problematikë do të vinin së bashku 
me problematikat e tjera ndikuese, ku më e rëndësishmja do të ishte ajo e përmb-
ytjes. Shumë fshatra kërkonin që t’u falej e dhjeta në bujqësi (AQSH, 1922, 136), për 
të shpëtuar një pjesë të drithit. Situata do të agravojë aq shumë sa zyra e fi nancës 
në Shkodër i kërkon Ministrisë së Financave të japë një zgjidhje të shpejtë (AQSH, 
1922, 158), sepse me sa duket Prefektura nuk kishte mundësi ta menaxhonte më këtë 
situatë.

Problemet botore në Prefekturën e Shkodrës

Problemet në Shkodër vinin edhe për shkak të pasojave që kishin lënë luft ërat pa 
ndërprerje. Edhe gjatë kohës së Austrisë, në Luft ën e Parë Botërore, kishte pasur 
dëme në valutë, nga mbledhja që i kishin bërë valutës së vendit, degë të bankave 
të ndryshme vjeneze. Kursi i arit kishte qenë i ulët dhe në të njëjtën kohë kishte 
shkatërruar ekonominë e Shkodrës. Një ankesë dhe problematikë të  tillë, si shumë 
shqetësuese, deputetët shkodranë e nxorën gjatë kohës që po diskutohej moratarium 
i Korçës (BKK,1921,546). Situata e tillë vazhdonte edhe gjatë viteve të mëvonshme. 
Në vitin 1923 qeveria akordoi një fond prej 30 000 franga ari, për malësitë e Pukës, 
Lezhës, Koplikut e Vuthajve (BKK, 1923, 791). Kjo kredi do t’i kalonte Ministrisë së 
Punëvë Botore dhe Bujqësisë (AQSH,1923,1) për shpërndarjen e këtyre fondeve për 
ushqimin e këtyre zonave. Situata e drithit dhe koha e keqe në këtë zonë, dhe mun-
gesa e theksuar e një ekonomie rigjeneruese në këto zona, bënë qeverinë që për të 
shpëtuar nga kjo situatë jetën e banorëve të këtyre zonave,të shpallnin këtë kredi për 
lehtësim gjendje. Megjithatë shohim se ka një mospërputhje për idenë e përdorimit 
dhe larjes së kësaj kredie ndërmjet dy ministrive. Përsa i përket asaj të fi nancës, e 
cila ishte edhe burimi i daljes së kësaj kredie e cila ishte vendosur nga Parlamenti, 
kërkonte që larja e saj të vinte me anë të punimit në rrugën Shkodër – Pukë (Shkoza, 
1935, 386). Pra të bëhej shlyerja e kësaj kredie duke dhënë një kontribut pa pagesë 
nga ana e atyre që përfi tonin në rregullimin e kësaj rruge. Një ide të tillë shpeshherë 
e kishin dhënë deputetët e Shkodrës, e që tashmë mbante fi rmën e ministrit të fi -
nancave që ishte shkodran, Kolë Thaçi. Megjithatë, Sejfi  Vllamasi dhe ministria që 
ai drejtonte në atë kohë, Minsitria Botore dhe e Bujqësisë ishte kundra kësaj ideje. 
Ai shprehej se kjo shumë është dhënë qëllimisht nga Parlamenti për ushqim, dhe 
nuk është parashikuar larja e saj me këtë formë. Ajo shumë nuk duhej të prekej për 
shtrimin e rrugës, përndryshe do të ishte marrëzi nëse bëhej (AQSH, 1923, 5). Në fakt 
kjo ishte më e logjikshme, pasi jo të gjithë nga zonat më të largëta kishin mundësinë 
për të ardhur deri në atë zonë për rregullim rruge. Kështu i binte që të largoheshin 
nga shtëpia për një kohë të gjatë. Por me sa duket ministria me anë të kësaj kërkonte 
të kursente një pjesë të fondit për rregullimin e kësaj rruge, e cila do të shkonte për 
fondin e kësaj rruge për pagesë punëtorësh.
Për shkodranët interes të madh kishte edhe puna që bënte Ministria e Punëve Botore 
në tërësi, e sidomos në rregullimin e infrastrukturës së komunikacionit. Pas vendo-
sjes së kufi rit në 1913, Shkodra e pau veten në pjesën periferike të Shqipërisë politike. 
Ajo tashmë e kishte akoma më të vështirë, komunikimin me qendrën, kur kryeqytet 
u bë Tirana. Deri në Tiranë, nuk kishte asnjë qytet tjetër të ndërmjetëm për të bërë 
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lidhjen me Shkodrën, ndaj rrugët dhe portet ishin arteriet e Shkodrës për marrëdhë-
niet me pjesën tjetër të Shqipërisë. 
Në interpelancën që pati Luigj Gurakuqi me ministrin përkatës, ai u mundua me 
këmbëngulje të gjente arsyet e mos rregullimit të urës së Matit  dhe të Lezhës të cilat 
kishin një rëndësi të madhe për Shkodrën (BKK,1922,72), në ndërlidhjen që do bënin 
me pjesën tjetër të Shqipërisë. Megjithatë për ministrinë, e cila shprehet se kishte bërë 
projekte për rregulimin e këtyre urave dhe meremetimine tyre ishte problem edhe 
mospagimi i detyrimeve që kishte Shkodra në këtë kohë në lidhje me këtë problem 
(Frashëri, 2008, 284). Një problem ky që pranohet edhe nga vetë Gurakuqi, e kjo na 
lë të kuptojmë se kur edhe Gurakuqi e pranon këtë, i cili është përherë në mbrojtje të 
Shkodrës, por jo iracional,  ky problem ekzistonte. Por Gurakuqi tashmë është edhe 
në ulje të kostos, dhe është kundër Vinjaut i cili shprehet se është më mirë të vendo-
sen automobilë për kalimin drejt Tiranës, sepse kjo do të rriste koston e udhëtimit, 
dhe do ta bënte përsëri të kufi zuar udhëtimin. Tashmë jo për shkak të mos pasjes së 
një ure apo rrugëve, po për shkak të mbylljes së mundësisë ekonomike.
Prolem ishte edhe skela e Shëngjinit e cila duhej të merrej në dorë për të qenë më në 
parametra pune. Edhe kjo skelë kishte rëndësi të madhe për prefekturën e Shkodrës, 
sepse ishte skela e dytë pas asaj të Shkodrës e cila bënte lidhjen me ekonominë jo 
vetëm jashtë, por edhe brenda vendit. Ministri ankohet se këto gjëra nuk është e 
mirë të thuhen në parlament dhe se shumë më mirë është të merret direkt në ministri 
informacioni. Por qëllimi i Gurakuqit është më shumë institucional, por edhe taktik. 
Ai i kërkon ministrit të japë premtimin për të bërë këtë punë. Fakti që ky diskutim 
bëhet në parlament kur fare mirë mund të bëhej edhe direkt në ministri e ka qëlli-
min brenda. Së pari, ai kërkon që shqetësimi të bëhet institucional, dhe të marrë më 
shumë reagime se sa një marrëdhënie individuale në ministri, së dyti, bisedimet në 
parlament ishin të faktuara pasi ato shtypeshin dhe dilnin në shitje, kështu që  doku-
mentohej çdo përgjigje dhe ministri mbante më shumë përgjegjësi se çfarë fl iste në 
Parlament. Me anë të kësaj merrte informacion edhe populli  shqiptar, pra edhe ata 
të Shkodrës, që nga njëra anë deputetët e tyre interesoheshin për çështje jetike, edhe 
nga ana tjetër që ministri kishte dhënë zotim për një veprim të tillë. 
Debati për këtë problem u përsërit edhe në vitin 1923, ku Halid Rroji shprehet se një 
pjesë të fondeve për rregulllimin e urave i ka dhënë edhe bashkia e Shkodrës, dhe 
nuk kanë mbetë vetëm me rregullimin që ka bërë Austria (BKK, 1923, 352). Çka do të 
thoshte se një pjesë të punës që i përkiste Ministrisë së Punëve Botore e kishte bërë 
bashkia e qytetit. E po ashtu edhe Shuk Gurakuqi, kërkon që për urat që janë ndër-
tuar nga bashkitë apo meremetuar, të nxirrej një taksë për urën derisa të nxirreshin 
ai fond që kishte kushtuar ura. Kjo do të thoshtë që bashkia ta rigjeneronte atë fond 
nga ata njerëz që kishin përfi tuar më shumë nga kjo urë. 
Megjithatë kjo ministri nuk është se nuk e kishte marrë me seriozitet punën. Problem 
ishte se periudha e vitit 1923 ishte gati një periudhë e një krize fi nanciare (AQSH, 
1923,5). Ajo kishte një buxhet të kufi zuar, dhe shpeshherë ankohej se taksat që merre-
shin nën qëllimin e punëve që kishte për të bërë kjo ministri, përdoreshin për qëllime 
të tjera (Quku, 2006, 428). Ajo madje e dinte edhe se Shkodra e kishte problem serioz 
mungesën e rrugëve, dhe se duhej bërë një trajtim më i veçantë për të rregulluar këtë 
problem madhor dhe kritik të Shkodrës (AQSH,1923,7).
Por një ndër problematikat më të mëdha që iu shtua atyre ekzistuese që kishte Pre-
fektura e Shkodrës, ishte përmbytja (indondata) e ndodhun në dimrin e vitit 1922 
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– 1923. Shkodra e gjendur në një pozitë të favorshme gjeografi ke, nëse do të kishte 
një menagjim të mirë të tre lumenjve, në kushte natyrore dhe pa ndërhyrje mbrojtje, 
bëhej rrezik për periudha të gjata brenda vitit. Kjo përmbytje kishte një ndikim të 
madh në popull dhe në ekonominë e vendit, sipërfaqe të tëra të banueshme deri në 
qytet dhe një pjesë e madhe e fshatrave fushore, në zonën e pellgut ujëmbledhës të 
liqenit të Shkodrës, dhe lumenjve Drin, Kir dhe Buna, kishin përmbytur me furi to-
kat. Kjo gjë kishte bërë që një pjesë e madhe, edhe e prodhimit bujqësor, e gjithashtu 
edhe krerë kafshësh e shpendësh të blegtorisë së zonës të mbyteshin. 
Një situatë e tillë kaq e rëndë e një prefekture e cila për vite me rradhë kishte ankuar 
mungesën e drithit dhe jo rradhë herë kishte provuar edhe zinë e bukës, vështirë-
sonte edhe më shumë jetën në këtë prefekturë. Kjo gjë bëri bashkë deputetët e Shko-
drës të cilët bënë një propozim së bashku në parlament për zgjidhjen e situatës së 
vendit, në vitin 1922 (BKK,1922, 672). Sikurse shihet edhe në këtë kërkesë, në të janë 
bërë bashke edhe ata kundërshtarë aktivë, edhe ata të heshtur nga kjo prefekturë, 
edhe  ata që përkrahnin anën e qeverisë, si rasti i Halid Rrojit, dhe Nikolla Ivanaj, 
edhe Luigj Gurakuqi, një kundërshtar i përhershëm i qeverisë. Përfshirja e dy depu-
tetëve të krahut të qeverisë, por sidomos e Halid Rrojit i cili pothuajse nuk ishte aktiv 
asnjëherë në parlament, duket më shumë se luante kartën e Bashkisë së Shkodrës. 
Kjo bashki e cila mbahej nga Musa Juka, i cili ishte krahu i djathtë i Ahmet Zogut 
në Shkodër, nuk mund të protestonte apo të kërkonte direkt ndaj qeverisë, ndaj në 
shumë interesa që kishte kjo bashki, dilte si zë brenda parlamentit Halid Rroji, si në 
rastin e Doganave edhe në këtë rast. Megjithatë rasti në fj alë kishte edhe karakter 
social sepse kishte sjellë shkatërrime të mëdha edhe në të gjitha shtresat.
Kjo gjë e shqetëson shumë edhe Prefekturën e Shkodrës, e cila i dërgon herë pas here 
letra informimi edhe ankese Ministrisë së Brendshme për t’i shpjeguar, dhe jo rradhë 
herë për t’i kërkuar një zgjidhje për këtë situate e cila shte e tillë që asgjë nga të mbjel-
lat dhe blegtoria, nuk kishte mbetur për t’u marrë, në zona të tëra AQSH,1923,2). 
Kjo gjë, nëse nuk do të merreshin masa për plotësimin me bukë të paktën të këtyre 
zonave, do të çonte në trazira që s’do të ishin të vogla (Xhafa,2006,260), gjë kjo që e 
trembte fort prefekturën e Shkodrës. Të njëjtin shqetësim kishte edhe Luigj Guraku-
qi i cili në fakt shpjegon se dëmet e kësaj përmbytje ishin ndjerë deri në Jugosllavi 
(Duka,1997,130). Gjithashtu aty ka një ndarje të punës që është bërë ndërmjet bashki-
së dhe Prefekturës së Shkodrës. Për Gurakuqin, bashkia ka bërë punën që i takon në 
rregullimin e argjinaturave dhe një lloj shmangie të këtĳ  rreziku, por krejt e kundërta 
është me Prefekturën e cila nuk kishte arritur t’i çonte punët deri në fund, ashtu siç 
e kishte detyrë. Por me saduket sikurse e pamë, edhe prefektura nuk kishte faj, pasi 
nuk kishte gjetur mbështetje më lart.
Gjithashtu bëhet thirrje edhe për çuarjen atje edhe të një inxhinieri hidrik i cili të 
studiojë këtë situatë dhe të bëjë rregullimin e hyrjes së Drinit në Bunë. Këtë ide e 
mbështet edhe Mehdi Frashëri (Milo,1992,250). Ky në fakt kishte qenë edhe Ministër 
i Punëve Botore dhe e njihte mirë rëndësinë e këtĳ  veprimi, pasi kishte tentuar shumë 
kohë më parë të sillte inxhinier hidrik në vënd, për rregullimin e këtyre problemeve 
lumore, edhe në Zonën e Shkodrës. Por kryetari i Keshillit Kombëtar shprehet se një 
pjesë e fajit i takonte edhe shkodranëve të cilët nuk kishin pranuar të bënin pendën 
e Kirit në një zonë e cila kalonte përmes varrezave të Rrmajit, sepse kishin dashur të 
ruanin këto varreza. Këto varreza ishin varrezat katolike të Shkodrës, megjithatë nuk 
ishte vetëm vlera religjioze, por për faktin se këto varreza kishin një jetëgjatësi që nga 
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koha e Bushatllinjve dhe se shumë njerëz të rëndësishëm të Shkodrës dhe Shqipërisë, 
pushonin aty. Mbase kjo ishte edhe arsyeja e moslejimit të prishjes së tyre, ama duhet 
të ishte e vërtetë sepse një fat të tillë asnjëri nga deputetët nuk e kundërshtoi. 
Por qeveria nëpërmjet Prefekturës kishte krĳ uar një komision, krĳ imi i të cilit ki-
shte kushtuar rreth 600 franga ari (AQSH,1922,123\1), një shumë kjo e madhe për 
shpenzimet e krĳ imit të një komisioni. Ky komision në fi llim u mor me vlersimin e 
dëmeve në Zadrimë, që në nëntor të 1922, në atë zonë ku edhe dihej se ishte ndër ato 
pjesë që jepte prodhimtarinë më të madhe të bujqësisë dhe të blegtorisë brenda kësaj 
prefekture. Ata do të merreshin me vlerësimine  dëmit të krĳ uar në bujqësi, blegtori, 
përmbytje fushash, dëme në njerëz, godina si dhe dëmet e tjera (Gurakuqi,1961,327). 
Raporti i tĳ  i duhej kaluar më pas Parlamentit dhe qeverisë për vitin 1923. E njëjta gjë 
ndodhi edhe me komisionin e krĳ uar në shkurtin e vitit 1923, për krejt prefekturën 
tashmë AQSH,1922,135).
Në hapje të sesionit parlamentar të atĳ  viti, Luigj Gurakuqi që në fi llimet e tĳ , i bën 
thirrje qeverisë, për këtë problem,. Ai kërkon të dĳ ë se çfarë ka bërë kjo qeveri për të 
ulur dëmet dhe të zgjidhë situatën. Për të mënyra e vlerësimit ishte totalisht e keqe, 
pasi në fakt ishte një vlerësim i cili ishte bërë në rang fshati e jo në rang dëmi indivi-
dual (BKK,1923,10). Kjo në fakt ishte një formë e cila, nuk zhdëmtonte plotësisht fa-
miljet që kishin pësuar dëme, dhe ndodhte që për shkak të vlerësimit kolektiv, edhe 
ato familje që nuk kishin pësuar asgjë nga përmbytja, të përfi tonin, dhe të dëmtuarit 
e vërtetë të mos merrnin sa kishin vlerë dëmi. Por kjo ishte me vlerë për qeverinë më 
shumë se nëse një fshat nuk kishte përqindje të lartë dëmi, mund të vlersohej me një 
dëmtim të lehtë, kur brenda këtĳ  fshati ata të dëmtuar mund të kishin pasur dëme të 
mëdha nga pasuria e nuk u jepej vlera reale. 
Edhe vetë ministri i fi nancave, Z. Kol Thaçi një shkodran edhe ai, bashkohet me Gu-
rakuqin duke e pranuar se dëmet janë shumë të mëdha, duke i vlersuar si dëme të ci-
lat shkonin në 200 mĳ ë franga në banesa e godina, dhe rreth 700 mĳ ë franga nga ana 
e bujqësisë dhe blegtorisë (BKK,1923,37). Por zgjidhja sipas tĳ  nuk mund të ishte një 
dëmshpërblim direkt, por nëpërmjet lirimit nga taksat. Kjo do të bëhej duke liruar në 
fi llim ata mbledhës të të dhjetave, të cilët këto do të lironin fshatarët e dëmtuar. Ky 
sistem zinxhir, ishte një sistem të cilin ligji krĳ onte këto hapësira për të vepruar, por 
ama nuk ishte shuëm efektiv. Ministria e fi nancave i kishte bërë thirrje të gjithë fsha-
trave të kësaj prefekture, për të bërë një bilanc të dëmeve dhe nëpërmjet Prefekturës 
të dërgoheshin këto të dhëna në Minsitri të Financave (AQSH,1922,137). Gjithashtu 
edhe atyre dhjetarëve të cilët kishin për të marrë të dhjetat në këto zona duhet që të 
dërgonin në gjyqin e Shkodrës, ankesën për uljen e të dhjetave për këtë arsye, brenda 
afatit të caktuar, për ndryshe nuk do u njihej ulja e të dhjetës (AQSH, 1922,149).
Por jo rradhë herë kishte pasur incident ndërmjet dhjetarëve dhe fshatarëve, gjë që 
edhe në parlament, deputetët e shkodrës, kryesisht ata opozitarë e kishin denoncuar 
si fakt. Nga një anë i jepej lajmërimi fshatarëve që të mos paguanin të dhjetën të 
plotë, sepse shteti i kishte lehtësuar, por nga tjetër, pavarësisht asaj shpalljes së mësi-
përme, shumë prej dhjetarëve nuk i kishte lehtësuar. Ndodhte që shumë dhjetarë të 
zonëns së shkodrës i çonin ankesa Ministrisë së Financave, e arrinte puna deri aty sa 
të shpreheshin se do të hidhnin në gjyq shtetin (AQSH,1922,154).
Diskutimi për përmbytjen e Shkodrës diskutohet edhe pas ikjes së ujit dhe tokave 
të thara tashmë. Situate e re natyrore, vazhdonte me probleme të vjetra, ndërmjet 
popullsisë dhe shtetit për këtë përmbytje. Muaj më vonë Lugj Gurakuqi, deklaron se 
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ata të përmbytur nuk kanë marrë asnjë dëmshpërblim në dorë (BKK,1923,1466). Ai 
shprehet se, edhe pse janë diskutuar disa herë në Parlament fondet për këto përmb-
ytje, nuk është bërë asgjë konkrete (BKK,1923,484). Pra populli akoma nuk ka mun-
dësi të fi llojë ripërtëritjen e kësaj zone në aspektin ekonomik. Por duket se qeveria 
nuk e ka të mundur të bëjë dëmshpërblim të këtyre zonave, me dëme të shumë të 
rënda dhe të shtrira në sipërfaqe. Atëherë mënyrën më të mirë të kompensimit të 
tyre, e sheh me anë të faljes së taksave të të dhjetës, si për Shkodrën (BKK,1923,1680), 
ashtu edhe për Pukën. Ky ligj i bërë nga Komisioni i Financës, ishte zgjidhja përfun-
dimtare për këtë situatë e cila gjeti zgjidhje, pas mesit të vitit 1923. Ky komision i cili 
kishte në përbërje të tĳ  edhe deputetë shkodranë, arriti në atë konkluzion se e vetmja 
mënyrë për të lehtësuar ato zona, jo vetëm nga dëmet, por edhe nga labirintet ligjore 
që duhet të kalonin palët si ato që paguanin të dhjetën ashtu edhe ato që e vjelnin, 
ishte kjo. Të bëhej falja e të dhjetës për atë kohë.
Megjithatë pavarësisht se kjo ngjarje ishte një fatkeqësi natyrore, e ft ohu akoma më 
shumë vlerësimin dhe afërsinë që kishte kjo prefektutrë me qeverinë. Së pari e ft o-
hu, me atë neglizhencë investimesh që nuk ishte bërë në këtë prefekturë në këto 
pika strategjike hidrike, kërkesë që ishte bërë disa herë, dhe që nuk kishte dhënë 
rezultate. Kjo edhe kur Ministria e Punëve Botore kishte punuar, kishte punuar për 
projekte afatshkurtëra për pamundësi ekonomike. Së dytit, ishte vlerësimi negativ i 
bërë ndaj dëmeve, i cili ishte më shumë në favor të ministrisë se sa atë të dëmtuarve, 
si me rastin e krĳ imit të herëpashershëm të komisioneve të vlerësimit, ashtu edhe në 
labirintet ligjore mes palëve të të dhjetave. Së treti, pavarësisht se ministri i fi nanca-
ve, i cili ishte shkodran, ishte përpjekur jo pak për të zgjidhur këtë situatë, asgjë nuk 
dukej konkrete dhe e prekshme në popull. Ky fakt i cili, mund të ishte shumë i mirë, 
për të afruar popullin nga ana e qeverisë, më shumë e largoi atë. Të gjitha këto patën 
ndikimin e mëvonshëm në zgjedhjet e fund vitit 1923.

Problemet doganore dhe arsimore te Shkodrës

Por Shkodra nuk kishte vetëm këto probleme madhore të lartpërmendura. Shpe-
shherë disa probleme më të vogla e në dukje për tërësinë shqiptare të parëndësi-
shme, akumuloheshin për këtë prefekturë dhe çonin në shpërthimin e atyre proble-
meve që më pas mund të kishin impakt edhe në trojet tjera të vendit.
Deputetët e Shkodrës, një rëndësi të veçantë i kushtonin edhe doganës së qytetit, ku 
nëpunësit e saj, të përzgjidheshin. Aty të çoheshin njerëz korrekt të cilët t’ia dinin 
punës. Kjo doganë nuk i përkiste vetëm Shkodrës, por aty kalohej një pjesë e mallit 
e cila vinte për të gjithë Shqipërinë por jo vetëm. Kjo ishte edhe arsyeja që disa de-
putetë kërkojnë me çdo kusht që Shkodra të kthehej në një zonë të tregtisë tranzite. 
Disa depo dhe magazina të bashkisë të përdoren për këtë lloj tregtie. Një ndër njerë-
zit që e kundërshton Ali Këlcyrën fuqimisht, për shfaqje abuzimi është Halid Rroji, 
i cili shprehet se malli do deklarohet kur është tranzit dhe nuk ka pse të shihet si 
abuzim. E gjithashtu edhe Shuk Gurakuqi shprehet se edhe kjo ka nevojë kategotri-
zimi, si tranzit i jashtëm apo i brendshëm. Kaq shumë e shihnin të nevojshme këtë 
lloj veprimtarie dhe përfi timi nga tranziti tregtar, saqë fl isnin si të kishin një projekt 
të gatshëm. Një nevojë të tillë, e kishin shprehur  me kohë deputetët shkodranë por 
asnjëherë nuk mori rrugën e formimit ligjor.
Gjithashtu kërkohet edhe favorizimi doganor i ish zonave të hinterlandit të dikur-
shëm të Shkodrës, kryesisht fshatrave të Anamalit, ku përfi timi ishte i dyanshëm 
(BKK,1923,232). Kjo do të ndihmonte që edhe zona e Shkodrës të shihte një lloj 
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lëvizjet tregtare, por edhe ata zona shqiptare që jetonin përtej kufi rit të mos i hum-
bnin lidhjet me Shqipërinë. Por lidhjen me hinterlandin e cunguar të Prefekturës së 
Shkodrës, nuk e shihnin vetëm si një interes ekonomik, por edhe si një lidhje shpir-
tërore dhe humane. Shpeshherë ishte bërë kërkesa nga deputetët shkodranë për rre-
gullimin e sitemimin e muhaxhirëve nga Hoti e Gruda. Kjo edhe si pjesë e hinterlan-
dit të dikurshëm të Shkodrës, njerëz të cilët gjatë gjithë kohës e kishin pasur të lidhur 
jetën më këtë qytet (BKK,1922,242). Gjatë gjithë viteve shqetësimi për këto malësi 
ishte i madh si nga ana e Gurakuqit, ashtu edhe nga ana e Mosit. Ky i fundit madje 
në fund të vitit 1923 shprehej se nuk besoj më tek kjo qeveri se ka për t’i ndihmuar.
Por Gurakuqi ishte shumë i kujdesshëm që mos të shkonin nga favorizimi në abu-
zim, në dogana. Ai ishte kundra kalimit të disa mallrave pa doganë që ishin për 
murgeshat stigmatine, ashtu sikurse donte shteti. Kjo sepse më pas do të linte vend 
për abuzime të tilla, ku shumë prej mallrave nën mashtrimin e kalimit për interesa 
të intitucioneve do të kërkonin të mos paguanin doganë. Një gjë e tillë do të fajsonte 
edhe klerin pa pasur shkak dhe do të prishte imazhin e tĳ . Më mirë ishte që të pa-
guheshin nga Ministria e Arsimit. Pra nga një anë Kleri nuk paguante, por edhe nga 
ana tjetër, veprohej në bazë të rregullave ligjore të vendit tonë. 
Interes të fortë shprehet edhe për shkollimin në këtë zonë. Shkodra kishte qenë në fi l-
limin e pavarësisë zona me më shumë institucione arsimore, e disa prej tyre ishin të 
një niveli të lartë akademik e të krahasueshme me shumë prej institucioneve arsimo-
re që kishte Evropa. Gjatë viteve 1920 – 1924, edhe kjo zonë po kalonte në sistemin 
reformues të arsimit që po bënte qeveria. Megjithatë deputetët e Shkodrës, kryesisht 
ata opozitarë nuk ndiheshin të kënaqur me këtë formë të organizimit. Luigj Guraku-
qi i cili e njihte mirë këtë fushë nuk ishte i kënaqur me mbylljen e shumë shkollave 
në Prefekturën e Shkodrës. Hil Mosi shprehej se mbyllja nuk ishte bërë, sepse kishte 
qenë e nevojshme por se mësuesit e këtyre shkollave po çoheshin në zona të tjera 
(Duka,2007,130). Për deputetët e Shkodrës, kjo zonë duhet të shihet si strategjike në 
arsim. Kjo kishte kuptimin se në këtë zonë e cila është kufi tare, duhet të mbahet një 
arsim i fortë dhe patriotik, ku nuk duhej lënë që të asimilohej, apo të kishte një rënie 
kulture në brezat e ardhshëm, me qëllim që të përdoreshin në këtë frymë. 
Interesimi nuk ishte i vogël as në fushën e drejtësisë, ku deputetët e Shkodrës, donin 
që të shmangej në maksimum, padrejtësia sidomos kur bëhej kjo nga Ministria e 
Drejtësisë dhe institucionet varëse ndaj popullsisë. Luigj Gurakuqi e mbron me çdo 
kusht çështjen e Orës së Maleve, dhe konfi skimit të saj.  Ky ishte një cënim i shtypit 
të lirë, dhe sidomos i shtypit të Shkodrës (BKK,1923,1391). E gjithashtu kjo ministri 
duhet të kishte një dëmshpërblim, kur disa prej të dënuarve dalin të pafajshëm, nga 
ajo prefekturë, ose të paktën të mos mbahen më pas vendimit (BKK,1923,1429). Një 
praktikë e tillë ndodhte shpesh në vendin tonë, ku njerëz të cilët në gjyq, fi tonin 
pafajësinë akoma mbaheshin nëpër burgje. Kjo tregonte se sa ngadalë komunikonin 
hallkat e drejtësisë në vend, dhe se sa ato kishin peshën e së drejtës përballë imazhit 
që krĳ onin në popull.
Deputetët shkodranë pavarësisht se një pjesë e tyre, e sidomos e atyre më aktivë, 
ishin pjesë e opozitës, ditën të mbronin mjaft  mirë interesat e Shkodrës. Jo rrallëherë 
kishte edhe bashkëpunim ndërmjet atyre të opozitës dhe atyre të krahut qeveritar, 
sidomos kur problemet ishin mdahore. Ndoshta në këtë lloj problematike, shihet 
më së miri interesi i tyre ndaj Shkodrës, dhe ajo lloj përgjegjësie që kishin përballë 
elektoratit të prefekturës së tyre.
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Konkluzione

Nga sa u tha më sipër, diskutimet e deputetëve shkodran nxjerrin në pah në një for-
më panoramike, gjëndjen që kalonte prefektura e Shkodrës. Situata e ushqimit e cila 
për zona të tilla si Puka apo Dukagjini ishte më jetikja. Kjo tregonte se kjo prefekturë 
tashmë kishte nisur të binte nga ai shkëlqimi ekonomik i mëparshëm, deri në atë 
pikë sa edhe fatkeqësitë natyurore ndiheshin më shumë se në zonat tjera falë kësaj 
brishtësie ekonomike. 
Situata botore e punëve publike del në plan të parë në vite të caktuar, sidomos 
mbrojtja e zonës së banuar nga shpërthimet natyrore ë përmbytjeve. Kjo na lë të 
kuptojmë se forca e bashkisë së Shkodrës kishte nisur të binet ndaj kërkonte të kishte 
ndihmën e shtetit edhe në rastet kur i kujtohej asaj se kjo ishte detyre e saj për ta 
riparë këtë rregullim publik. 
Megjithatë ajo që vëmë re është se depuetët e Shkodrës në shumë raste janë në një 
szë, duke u bërë një grup interesi për interesat e prefekturës së tyre. Por nuk mund 
të themi se këto deputetë ishin në karakterin lokalist gjatë seancave paramentare, 
pasi ishin po të njëjtët deputet të cilët ngrinin zërin plotësisht edhe për probleme 
kombëtare. Thjeshtë këto deputet mundoheshin të nxirrnin më në pah problematikat 
e Shkodrës, duke justifi kuar edhe votën e kësaj prefekture që i kishte nxjerr. Ao që 
ishte e vçantë mund të themi se është fakti se në këtë grupim deputetësh bashkohe-
shin si nga opozita, më të shumtët këto, krahu qeveritar, apo ministrat shkodranë. 
Kjo jo vetëm që i jepte më shumë seriozitet vëmendjes që duhej marrë, por tregonte 
se për këto deputet nuk kishte ndasi ideologjike përpara interesave të prefekturës 
nga e cila kishin dalur.
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Testimi nëpërmjet një shkalle vlerësimi psiko-motor

Albana Beqaj
Shkolla 9-vjecare “Ismail Klosi” Ballsh 

Abstrakt

Gjithmonë e më tepër në punën e përdishme ndiejmë nevojën e aplikimit të testeve psikomotore 
në vlerësimin e nxënësve me nevoja të vecanta. Vendet e zhvilluara na japin të dhëna dhe 
mënyra të aplikimit të testeve. Në studimin tim kam bërë përshatjen e një testi psikomotor në 
përpjekje për standartizimin e tĳ . Testi MSCA është një shkallë e aft ësive psikomotorike për 
fëmĳ ët. ( MSCA shkallët McCarthy të aft ësive të klisheve) Fushëveprimi i këtĳ  testi parashikon 
vlerësimin nga  dy vjec e gjysmë deri në tetë vjec e gjysmë. Ka një kohëzgjatje  me fëmĳ ët nën 
5 vjec është rreth 45 minuta, që nga ajo moshë është rreth një orë. Qëllimi i punimit është 
vlerësimi i zhvillimit kognitiv dhe psikomotor të fëmĳ ës. 
MSCA përbëhet nga disa shkallë: 
Shkallë verbale vlerëson aft ësinë e fëmĳ ës për të kuptuar dhe përpunuar stimuj verbal dhe 
për të shprehur mendimet e tyre me gojë. Ajo gjithashtu tregon pjekurinë e koncepteve të tyre 
verbale. 
Shkalla perceptuale-manipuluese: Vlerëson, nëpërmjet manipulimit të materialeve konkrete, 
koordinimit vizion-motor dhe arsyetimit joverbal. Shkallë numerike vlerëson lehtësinë e 
fëmĳ ës për numrat dhe kuptimin e tĳ  të termave sasiorë. 
Shkalla e kujtesës: Vlerëson kujtesën e menjëhershme të fëmĳ ës, përmes një spektri të gjerë 
të stimujve vizualë dhe auditor. 
Shkalla e përgjithshme konjitive (përfshin verbale, perceptuale-manipuluese dhe 
numerike): Vlerëson arsyetimin e fëmĳ ës, formimin e koncepteve dhe kujtesën, si në zgjidhjen 
e problemeve verbale dhe numerike, ashtu edhe në manipulimin e materialeve specifi ke. 
Skema e motorit: Vlerëson koordinimin e motorit të fëmĳ ës në të dy detyrat motorike të 
shkëlqyera dhe bruto.
Në punimin tim jam munduar nëpërmjet studimit të rastit të përshtas këtë test në vlerësimin 
e aft ësive të nxënësve me nevoja të vecanta që kam në klasën time. Studimi vjen nëpërmjet 
studimeve të rastit si metodologji e përshtatshme për këtë punim.

Fjalë kyce: test vlerësues psikomotor, studim rasti, nxënës me nevoja të vecanta, standartizim.

1 Hyrje

Një vendimmarrës i mire është një person i cili shfaq aft ësi për të analizuar fenomene 
në një perspektive globale dhe sistemike (Pastic M dhe De Ketele J-M, 1988,f.175).
Për të marrë vendimet që i imponohen, ai ka nevojë të njohë mire realitetin e terrenit: 
d.m.th. se ai duhet ti bazojë zgjedhjet e tĳ  në njohjen precize të situatave. Mirëpo 
mësuesi dhe edukatori i specjalizuar janë vendimmarrës, që përballen me një 
shumicë marrje vendimesh. Ata në mënyrë kostante nxiten të marrin vendime që 
kanë të bëjnë me aktivitetet që do të zhvillohen, me qëndrimet që duhen zhvilluar, 
dhe duhet të administrojnë një mori mikro-vendimesh: ndreqje qendrimesh, pritje 
(shpresa, dëshira, aktivitete, ndërhyrje të pëpikta dhe të shpejta pranë fëmĳ ëve , 
përgjigje për pyetjet dhe nevojat…
Ata gjenden të konfrontuar me analizën e funksionimit të fëmĳ ëve, të klasës, të 
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ambientit rrethues si dhe të vetë qëndrimit të tyre, dhe vëzhgimi është një instrument 
bazë i domosdoshëm për aktivitetin e tyre professional. Për më tepër ata kanë për 
detyrë përcaktimin, ngritjen dhe bashkërealizimin e një projekti personal  me personat 
pranë të cilëve ata punojnë. Vetëm përmes një observimi rigoroz dhe të përsëritur, 
një ndriçimi të larmishëm të një situate (kontekste të ndryshëm, observatorë të 
ndryshëm, metoda të ndryshme…), profesionistët mund të përcaktojnë objektiva 
të nevojshëm për ngritjen e një projekti të tillë jete, në bashkpunim me të gjithë të 
interesuarit, dhe t’i modifi kojë nëse është e nevojshme.

Përçapjet e observimit dhe vlersimit

Observimi dhe vlersimi janë të lidhur shumë ngushtë, vëzhgimi duke përbërë fazën 
paraprake të vlersimit. Vëzhgimi është një veprim i marrjes së të dhënave sipas 
qëllimeve të përcaktuara, dhe i strukturimit të këtyre të dhënave me qëllim që të 
bëjmë të shfaqet një rrjet kuptimesh.
1/ Qëllimet, objektivat e kërkimit: përcaktimi i qëllimeve të observimit. Të dime 
çfarë vëzhgojmë, çfarë vlersojmë dhe përse. Vlersimi nuk është një gjykim (që do 
të kërkonte vetëm një konstatim, një opinion), por një përçapje e orientuar drejt 
një marrje vendimi (vazhdim i dĳ eve, modifi kimeve të përçapjes…). Duhet të 
përcaktohen kriteret e vlersimit, të përcaktohen informacionet që do të mblidhen 
(vëzhgohen).
2/ Marrja e të dhënave: marrja e informacionit në situatë te ndryshme sipas 
objektivave të fi ksuar. Kujdes, kjo kërkon të merren informacione, pastaj t’i bëhen 
pyetje vetes mbi mënyrën e marrjes shënim të tyre, (faza në vazhdim).
3/ Strukturimi i të dhënave: kategorizimi, ndarja e të dhënave, vënia në pah e 
lidhjeve midis të dhënave (lidhje shkakore, lidhje funksionale), observimi i 
frekuencave të shfaqjes. Bëhet fj alë për një faze në të cilën informacionet duhet të 
jenë paraqitur në një formë sa më të përshtatshme që të jetë e mundur, me qëllim që 
të mundësojë një analizë të pasur.
4/ Interpretimi: bëhet fj alë për një kërkim të sensit (kuptimit). Eshtë një faze e të 
kuptuarit esencial, sepse ajo mundëson më pas marrjen e vendimit.
5/ Aksioni (veprimi)
Observimi nuk mund të shërbejë vetëm për të kryer konstatime, në raport të 
situatave. Ai është pjesë  zotëruese e procesit të vlersimit, sepse aplikohet në situata 
që ndryshojnë dhe që duhet të rivlersohen pa pushim, me qëllim të një adaptimi. 
Kështu bëhet fj alë për një dialektikë midis experiences së jetuar dhe analizës së 
zbatuar në experience. I gjithë vëzhgimi duhet të jetë i shoqëruar nga një përçapje 
epistemologjike (epistemologjia është pjesë e fi lozofi së që studjon historinë, metodat, 
parimet eshkencës) për të bërë pyetje mbi të dhënat e mbledhura, vlerën e njohurive 
të fi tuara dhe interpretimin e rezultateve. 
Fleta teknike e testit te përdorur në studimin e rastit:
• Emri: MSCA shkallë aft ësitë dhe aft ësitë psikomotorike për fëmĳ ët.
• Emri origjinal: MSCA (shkallët McCarthy të aft ësive të klisheve) 
• Fushëveprimi: Dy vjec e gjysmë deri në tetë vjec e gjysmë. 
• Kohëzgjatja: Me fëmĳ ët nën 5 vjec është rreth 45 minuta, që nga ajo moshë është 

rreth një orë. 
• Qëllimi: Vlerësoni zhvillimin kognitiv dhe psikomotor të fëmĳ ës. 
• Baremación: Shkalla e pikëve tipike sipas moshës së fëmĳ ës (në intervale prej 

gjysmë viti deri në 5 vjec e gjysmë dhe një vit më vonë) të marra nga një mostër 
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spanjolle e gjerë dhe përfaqësuese.
• Materiali: 
-Udhëzues Broshura të shënimeve. 
-Libri fl etë (për testet Memoria pikturore, Pjesa I e fj alorit, 
Orientimi i djathtë majtas dhe Kopja e vizatimeve) 
-12 kube (për testet Ndërtimi me kube dhe Numërimi dhe shpërndarja). 
-6 Puzzle. 
-1 xilofon dhe çekiç. 
-1 shirit letre. 
-1 cilindër plastikë 12 copë për formimin e konceptit. 
-2 kartona të bardha 1 top gome, 1 qese, një ekran për "shtënat e synuara" dhe shirit 
ngjitës. 
Karakteristikat
MSCA përbëhet nga 6 shkallë: 
Shkallë verbale vlerëson aft ësinë e fëmĳ ës për të kuptuar dhe përpunuar stimuj 
verbal dhe për të shprehur mendimet e tyre me gojë. Ajo gjithashtu tregon pjekurinë 
e koncepteve të tyre verbale. 
Shkalla perceptuale-manipuluese: Vlerëson, nëpërmjet manipulimit të materialeve 
konkrete, koordinimit vizion-motor dhe arsyetimit joverbal. Shkallë numerike 
Vlerësoni lehtësinë e fëmĳ ës për numrat dhe kuptimin e tĳ  të termave sasiorë. 
Shkalla e kujtesës: Vlerëson kujtesën e menjëhershme të fëmĳ ës, përmes një spektri 
të gjerë të stimujve vizualë dhe auditory. 
Shkalla e përgjithshme konjitive (përfshin verbale, perceptuale-manipuluese 
dhe numerike): Vlerëson arsyetimin e fëmĳ ës, formimin e koncepteve dhe kujtesën, 
si në zgjidhjen e problemeve verbale dhe numerike, ashtu edhe në manipulimin e 
materialeve specifi ke. 
Skema e motorikës: Vlerëson koordinimin e motorit të fëmĳ ës në të dy detyrat 
motorike të shkëlqyera dhe bruto.
Shkalla e testit
1. Memoria e piktures. 
2. Fjalori.
3. Memorie verbale. 
4. Zvarritje verbale. 
5. Kundërshtarët 
6. Ndërtimi me kube. 
7. Puzzle. 
8. Sekuenca grevash. 
9. Orientimi  djathtas - majtas. 
10.   Kopja e vizatimeve. 
11.  Vizatimi i një fëmĳ e. 
12.  Formimi i konceptit 
13.  Llogaritja. 
14.  Memorie numerike.
15.  Koordinimi i këmbëve 
16.  Koordinimi i kraheve. 
17.  Veprim imitues. 
18.  Kopja e vizatimeve.
19.Vizatim i nje femĳ e
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Rasti studimor

Qëllimi  ishte  pas  përfundimit  të  testimit,  pra  evidentimit  të  fëmĳ ës  me  probleme  në  
zhvillimin  psiko-motor  dhe  ndërhyrjet për  të  orientuar  fëmĳ ët  me  devĳ ime  në  këtë 
zhvillimim, të  ndërhyhej  me  punë konkrete,  sidomos  me  fëmĳ ën  që  pati  vonesa  në  
të  gjitha fushat  e  zhvillimit  e  zhvillimit  psiko-motor  për  t’i  ndrequr  e  korrigjuar ato.
Mbas  vëzhgim  dhe  vlerësimit  të  bërë  me  anë  të  testit   shikohen problematikat 
në mënyrë që të ndërtojmë një program ndërhyrjeje te fëmĳ a.

Këtu pershkruaj pak femĳ en qe more ne studim
Shkalla verbale

TESTI PERSHKRIMI ASPEKTE TË 
VLERËSUARA 

Piket 
1 2 3 4 5

1. Memoria e piktures
1.1-Nderton kulla me 
kube
1.2-Pershkruan nje 
fi gure te thjeshte

R i v e n d o s j a 
e numrit të 
objekteve të 
përfaqësuara 
në një fl etë.

Memoria e 
m e n j ë h e r s h m e 
(auditory dhe 
vizuale).
Zhvillimi i hershëm i 
gjuhës.
Kujdesi.

X

X

2. Fjalori
2.1-Identifi kon objekte 
te ndryshme qe I jepen 
nga ekzaminuesi
2.2-Liston objektet qe e 
rrethojne ne klase

Iden t i f ik imi 
i objekteve 
aktuale
(pjesa I) dhe 
përkufi zimi i
fjalëve (pjesa 
II).

Formimi i 
koncepteve verbale.
Zhvillimi i hershëm i 
gjuhës.
Shprehja verbale
Kujtim i 
menjëhershëm.

     
X

X

3. Memoria verbale
3.1-Perserit fjale sipas 
nje ritmi te percaktuar 
nga ekzaminuesi.
3.2-Tregon permbajtjen 
e nje historie te 
lexuar me pare nga 
ekzaminuesi

Përsëritja e një 
seri fjalësh dhe 
fjali (pjesa I) 
dhe përmbajtja 
e një historie 
të lexuar nga 
ekzaminues i 
(pjesa 2).

Kuptimi verbal
Klasifi kimi logjik
Kreativiteti.
Shprehja verbale

X

X

4. Zvarritje verbale
4.1-Numeron per 20 
sek.nga te gjith emrat 
brenda nje kategorie.
4.2-Numeron per 20 
sek. te gjithe emrat e 
shokeve ne klase.

Numërimi, për 
20 sekonda, 
nga të gjitha 
emrat e 
m u n d s h ë m 
brenda një 
kategorie.

Formimi i 
koncepteve verbale.
Klasifi kimi logjik
Kreativiteti.
Shprehja verbale

X 

     
X 

5. Kundërshtarët.
5.1-Jep disa mbiemra 
ekzaminuesi dhe jep te 
kunderten e tyre.
5.2-Dallon emrat nga 
mbiemrat ne 20 fjale te 
dhena nga ekzaminuesi.

Ndërprerja e 
dënimeve me 
të kundërtën e 
një mbiemri.

Formimi i 
koncepteve verbale. 
Zhvillimi i hershëm i 
gjuhës. 
Arsyetimi verbal

X 

X 
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Shkalla perceptuale manuale

6.Ndërtimi me 
kube 
6.1-Nderton me 
kube struktura te 
ndryshme 

Kopjo me kube 
të një strukture 
të ndërtuar nga 
ekzaminuesi. 

Bashkëpunimi 
Visio-Motora. 
Marrëdhëniet 
hapësinore 

X

X

7. Pazells 
7.1-Nderton me 
pazzell nje pamje 
te dhene nga 
ekzaminuesi 

Kuvendi i pjesëve 
të sheshta për të 
formuar vizatimin 
e një kafshe apo 
ushqimi. 

Perceptimi vizual 
Arsyetimi jo 
verbal Bashkëren-
dimiVasomotor 
Marrëdhëniet 
hapësinore 

X

X

8. Orientimi 
djathtas majtas.
8.1-Percakton sakte 
te djathten e disa 
objekteve te dhena 
nga egzaminuesi.
8.2-Percakton sakte 
te majten e disa 
objekteve te dhena 
nga egzaminuesi. 

Njohja e së drejtës 
së majtë të gjërave, 
kryesisht të së 
njëjtës lëndë. 

Kujdes. 
Marrëdhëniet 
hapësinore 
Formimi i kon-
cepteve joverbale. 
Arsyetimi jo 
verbal 
Drejtimi. 
Perceptimi vizual 

X

X

X

Kopje e vizatimeve 
gjeometrike 

Bashkërendimi 
Vasomotor. 
Marrëdhëniet 
hapësinore 

X

X
10. Vizatimi i një 
fëmije.
10.1-Ekzekutimi 
i nje vizatimi 
te dhene nga 
ekzaminuesi. 

Ekzekutimi i një 
vizatimi të një 
fëmije të të njëjtit 
seks. 

Formimi i 
koncepteve 
joverbale. 
Bashkërendimi 
Vasomotor Imazhi 
i trupit 

X

X

11. Formimi i 
konceptit.
11.1-Me nje 
sere blloqesh 
te formave te 
ndryshme dallon:
.sipas formes 
.sipas madhesise 
.sipas ngjyres 

Klasifi kimi i copave 
me kriteret e 
madhësisë, ngjyrës 
dhe formës. 

Klasifi kimi logjik 
Arsyetimi jo 
verbal 
Formimi i 
koncepteve 
verbale. 

X

X
X
X
X
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Shkalla numerike

TESTET PËRSH-
KRIMI 

ASPEKTE TE PER-
PARIMIT 

         PIKET

1 2 3 4 5

12. Llogaritja 
12.1-Mbledh 
duke shtuar 
me dy 
12.2-Zbret 
duke hequr 
10 nga 100 
deri ne 10
12.3-Mbledh 
dhe zbret 
brenda 10  se 
pare
12.4-Mbledh 
dhe zbret 
me te njejtin 
numer. 

Çështje që 
përfshijnë 
informata 
numerike 
ose 
llogaritjet 
aritmetike. 

Arsyetimi numerik 
Shkathtësitë e lloga-
ritjes. 
Të dhënat dhe konceptet 
numerike. 
Përqendrimi. 
Kuptimi verbal 

X

X

X

X

X

13. Memorie 
numerike 
13.1-Per-
seritje e 
shifrave ne 
rendin rrites.
13.2-Perserit-
ja e shifrave 
ne rendin 
zbrites.
13.3-Perserit 
numrat tek.
13.4-Perserit 
numrat cift. 

Përsëritja 
e serive të 
shifrave 
në rendin 
e paraqitur 
nga ekza-
minuesi 
(Pjesa I) 
dhe në 
mënyrë të 
kundërt 
(pjesa II). 

Kujtim i menjëhershëm. 
Kujdes. 
Kthyeshmëria. X

X

X

X

14.Numerimi 
dhe 
shperndarja.
-Formon 
grupe te 
barabarte me 
kube.
-Formon 
grupe te 
barabarte 
sipas ngjyres 

Formimi i 
grupeve te 
barabarta 
me kube.

Numeroni mekanikisht.
Koncepte numerike.
Arsyetimi numerik.

X

X
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Shkalla motorike

15. Koordinimi i 
këmbëve.
15.1-Ecen 5-6 hapa 
me shume se gjatesia.
15.2-Ecen duke kryq-
ezuar kembet.
15.3-Ecja pa I hequr 
kembet zvarr 
15.4-Ecja anash pa I 
kryqezuar kembet 
15.5-Qendrim me nje 
kembe. 

Aktivitete që përf-
shijnë gjymtyrët e 
poshtme, të tilla si 
ecja mbrapa ose qën-
drimi në një këmbë. 

Koordinimi 
i lëvizjeve 
bruto. 
Balancimi 

X
X
X

X

X

16. Koordinimi i 
kraheve.
16.1-Hedh topin.
16.2-Merr topin kur 
dikush e hedh.
16.3-Hedh topin ne 
koshin e basketbollit.
16.4-Mbajtja e nje 
objekti ne maje te 
gishtave.
16.5-Hedhje e objek-
teve te vogla ne nje 
vrime.
16.6-Palosja e letres 
ne dy pjese te barab-
arta. 

Aktivitetet që 
kërkojnë hedhjen e 
topit (pjesa I), marrja 
e një objekti të hedhur 
në subjekt (Pjesa II) 
dhe hedhja e një ob-
jekti  nëpër një vrimë 
(pjesa III). 

Koordinimi 
i lëvizjeve 
të trasha. 
Koordinim 
i mire mo-
torik. 

X

X

X

X

X

X

17. Veprim imitues.
17.1-Gersheton duart.
17.2-Shikimi permes 
nje tubi.
17.3-Perplasja e 
duarve 
17.4-Imiton levizjet e 
kokes. 

Kopje të lëvizjeve 
të thjeshta, të tilla si 
gërshetimi i duarve 
ose shikimi përmes 
një tubi. 

Koordinimi 
i lëvizjeve 
bruto. 
Koordinim 
i mire mo-
torik. 

X

X
X

X

18. Kopja e vizati-
meve 
18.1-Kopjon objekte 
te paraqitura nga 
egzaminuesi 
18.2-Vizaton veten.
18.3-Vizaton fi gura 
gjeometrike te dhena 
nga egzaminuesi. 

(Të përfshira në PM 
dhe GC) 

Koordinim 
i mire mo-
torik. 

X

X

X

19. Vizatimi i një 
fëmije.

(Të përfshira në PM 
dhe GC) 

Koordinim i 
mire motorik 

X
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REZULTATET E TESTIT I 
Ndertimi me kube:
-3 pikë për një kullë prej gjashtë kubësh
-2 pikë për një kullë prej katër ose pesë kubë
-1 pikë për një kullë dy ose tre kube 
Pazell:
-1 pikë nëse është e suksesshme në përpjekjen e parë
-0 pikë nëse nevojitet një demonstrim 
Memoria piktures:
     - 1 pikë për çdo objekt të kujtohet saktë.
PIKET E TESTIT II 
Leksik
  Dy pjesë:
- Fjalori piktoresk.
Nota: 1 pikë për çdo rrëshqitje në të cilën është lënda e një përgjigjeje të 
pranueshme. 
- Fjalori oral 
Piket:
- 2 pikë nëse jepni sinonim
- 0 kur nuk dini si ta defi noni atë.
- 1 pikë kur përgjigjja ka një vlerë të ndërmjetme ndërmjet 2 dhe 0 pikë 

Llogaritja
1 pikë për çdo përgjigje të saktë.
PIKET E TESTIT III 
- 2 pikë nëse luan rregullisht.
- 1 pikë nëse përdorn çekiçin saktë, duke i goditur mirë çelësat, por jo duke luajtur 
sekuencën e saktë
- 0 pikë nëse godet rastësisht 
SHKARKIMET E TESTIT IV 
Memoria verbale
Ka dy pjesë: 
Fjalët dhe frazat.
Nota: në pikat 1 deri në 4, një pikë jepet për çdo fj alë të përsëritur, duke zbritur 
një pikë nëse sekuenca është ndryshuar. Nëse ka një lëshim, shënohet nga numri i 
fj alëve të përsëritura.
Në elementet 5 deri 6, rezultati bazohet në përsëritjen e fj alëve të nënvizuara. Një 
pikë jepen për secilën fj alë të nënvizuar.
Histori 
     Nota: historia është e ndarë në 11 elemente dhe secila prej tyre shënohet:
- 1 pikë nëse mendoni pak a shumë saktë
- 0 pikë nëse thotë ndryshe. 
PIKET E TESTIT V 
Orientimi Djathtas-Majtas
        -1 pikë për secilin element (ose secili element i elementit, nëse ka 2) është 
përgjigjur saktë
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Koordinimi i mjeteve 
Rezultati: (shembull: ecni prapa)
- 2 pikë nëse fëmĳ a merr pesë ose më shumë hapa që janë më të gjata se vetë fëmĳ a. 
Fëmĳ a duhet të heqë këmbët nga terreni (mos i zvarrit) dhe nuk duhet të lëkundë 
krahët për të mbajtur ekuilibrin
- 1 pikë nëse jep mes dy dhe katër hapa, nëse rrëshqet këmbët ose kryqëzon hapat, dmth. 
Nëse këto nuk shkojnë në mënyrë të duhur prapa apo nëse ka një ekuilibër të dobët.
- 0 pikë nëse nuk janë në gjendje të marrin një hap prapa 
PIKET E TESTIT V 
Koordinimi i kraheve
hedh topin: 
Numri i anĳ eve shndërrohet në numra sipas tabelës së mëposhtme:
Numri i anĳ eveScore 15712-1469-1156-843-53221100
kapni çantën
1 pikë për çdo herë që merrni qesen (me një ose dy duart)
qëllua për të synuar
2 pikë: çdo herë topi, hedhur nga dora e djathtë, kalon nëpër vrimë ose varet në 
buzë të vrimës.
1 pikë: çdo herë që çanta, e hedhur nga dora e zgjedhur për këtë element, godet 
ekranin pa kaluar ose mbetur i mbështetur në buzë të vrimës.
Nëse qesja prek murin ose tokën dhe pastaj prek objektin, rezultati do të jetë 0. 
PIKET E TESTIT V 
Veprimi i imitimit
1 pikë për çdo imitim të saktë. 
Kopje e vizatimit
Pikat do të jepen në varësi të faktit nëse ato i ngjajnë vizatimit pak a shumë dhe në 
lidhje me disa vizatime standarde të testit.
Vleresimi i fëmĳ ës
Ai do të vlerësohet sipas shkallës së arritjes së pjesëve të ndryshme, gjithashtu 
bazuar në vizatimet standarde të testit.
MEMORIA NUMERORE 
Seritë në mënyrë të drejtpërdrejtë.
          2 pikë: për përsëritjen e saktë në përpjekje 1.
          1 pikë: për përsëritjen e saktë në përpjekje 2.
Seritë në mënyrë të kundërt
          2 pikë: për përsëritjen e saktë në përpjekje 1.
          1 pikë: për përsëritjen e saktë në përpjekje 2.
PIKET E TESTIT V 
Pergjigjet verbale
1 Pikë për çdo përgjigje të pranueshme, deri në maksimum 9 për secilin element.
Numërimi dhe shpërndarja
Formacione të ndryshme bëhen me grupe në krye të dy kartave të bardha dhe ju 
kërkohet të bëni grupe.
1 pikë për çdo përgjigje të saktë
Ata janë duke emërtuar një seri të mbiemrave dhe fëmĳ a ka për të thënë të 
kundërtën. Ju do të merrni një pikë për çdo përgjigje të saktë. 
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Formimi i koncepteve
Me një sërë blloqesh të formave të ndryshme (trekëndësh, katror dhe rreth) të 
madhësive të ndryshme (të mëdha dhe të vogla) dhe ngjyrave të ndryshme (blu, të 
verdhë dhe të kuqe) ju kërkohet t'i dalloni ato sipas pyetjeve të ekzaminuesit. Ju do 
të jepen 1 pikë për çdo përgjigje të saktë. 

Normat e korrigjimit
 
Kontrolloni që pikësimi që korrespondon me elementët shumë të lehtë 
është dhënë dhe annotated që nuk ka qenë e nevojshme për të aplikuar.
Të marrë rezultatin e drejtpërdrejtë të secilit test (ose pjesë të provës) dhe ta regjistrojë 
atë në kutinë totale korresponduese. Nëse kjo kuti ka një kornizë të bardhë (si në 
testin 1, nuk nevojiten llogaritjet e mëtejme në këtë test ose pjesë të testit.
Nëse kutia e përgjithshme nuk është bosh, duhet të kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
Shumëzoni rezultatin total direkt me ½ dhe shkruani produktin në kutinë e bardhë 
përkatëse. Gjithmonë rrumbullakosni rezultatet dhjetore në numrin e plotë të sipërm 
(kjo ndodh në provën 2 dhe në pjesën 1 të testit 7.
Shumëzoni rezultatin total direkt dhe shkruani produktin në kutinë e bardhë 
përkatëse (në testet 5 dhe 17 dhe në pjesën 2 të provës 14).
Kombinoje totalin e rezultatit të drejtpërdrejtë me të tjerët dhe regjistrojeni shumën 
e tĳ  në sheshin përkatës të bardhë (në testet 4 dhe 10).      
          

Normat e korrigjimit II

4. Përkthejm pikët e drejtpërdrejta të peshuara nga sheshet e bardha të broshurës 
së shënimeve në faqen përmbledhëse dhe të profi lit të broshurës së shënimeve. 
Rezultati që korrespondon me çdo test është regjistruar në kutinë e saj në kolonën e 
PD (rezultati i drejtpërdrejtë). Më vonë kjo pikë transferohet në ato kuti që shfaqen 
në të njëjtën rresht. Rezultati i peshuar i drejtpërdrejtë përdoret vetëm nëse fëmĳ a 
është pesë vjeç ose më i vjetër. Në rastin e fëmĳ ëve më të vegjël, kutia do të lihet e 
bosh, edhe nëse ky test është zbatuar. 
5. Shtoni rezultatet e secilës prej pesë kolonave (V, PM, N, M dhe Mot) dhe regjistrojeni 
rezultatin në kutinë e vlerësimit të ponderuar direkt të përbërë nga baza e kolonave. 

Normat e korrigjimit III

6. Merrni pikën e drejtpërdrejtë të përbërë nga shkalla e përgjithshme konjitive, duke 
shtuar rezultatet e drejtpërdrejta të përbëra nga V + PM + N dhe shënoni totalin e 
kutisë përkatëse (njohës i përgjithshëm). Është e rëndësishme të theksojmë se ne 
shtojmë rezultatet e ponderuara direkte dhe jo ato tipike. 
7. Transferoni rezultatet e drejtpërdrejta në secilën prej shkallëve në kolonën e 
"rezultatit të drejtpërdrejtë" të kutisë që shfaqet në fund të faqes së përmbledhjes 
dhe profi lit.
8. Transferoni vlerat në pikët tipike të fi tuara në profi lin që shfaqet 
    

Përfundime dhe Rekomandime
U  pa  se  problemet  e  zhvillimit  psiko-motor  mund  të  shfaqen  te fëmĳ ët por 
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ajo që është e rëndësishme është gjetja e metodave të vlerësimit sa më efi kase për të 
gjitha fushat e zhvillimit dhe mënyra me të cilën ne e vlerësojmë e cila duhet të kaloj 
nëpërmjet lojrave apo aktiviteteve ludike.
Kombinimi  i  përshtashëm  i  seancave  vlerësuese  dhe  mbështetëse  ,  pa  i  forcuar  
fëmĳ ët  dhe  duke  respektuar  kohën  e  tyre,  bëri  që  ata  të  përfshiheshin  dhe  të  
ndërvepronin  në  mënyrë  mjaft   të  kënaqshme
Nisur  nga  eksperienca  aktuale  u  pa  e  nevojshme  që  krahas  vlerësimit  të   
fëmĳ ëve  të  vazhdohet  edukimi I specializuar
Aktivitete  t’ u  serviren  fëmĳ ëvë  në  formë  loje.
Fëmĳ ët  për  tu  zhvilluar  kanë  nevojë  për  stimulim  dhe  aktivitete  të  ndryshme,që      
nxisin zhvillimin  e  tyre  në  të  gjitha  fushat.
Të  zhvillohet  dhe  përmirësohet  bashkëpunimi  prindër-mësues.
Prindërit  duhet  të  jenë  të  kujdesshëm  për  të  vënë  re  defektet  tek  fëmĳ ët  e  tyre  
dhe  të  kërkojnë  ndihmën  e  duhur.
Personeli  pedagogjik  të  jetë  i  kujdesshëm  dhe  të  përdorë  teste  të  ndryshme  të   
zhvillimit  të  fëmĳ ës  dhe  të  punojë  me  profesionalizëm.
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Ecuria e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri dhe ndikimi i tyre në 
rritjen ekonomike 

PhD (C.) Irma Guga

Abstract

Investimet, si ato vendase apo të huaja, kanë rëndësi të jashtëzakonshme për ekonomitë e 
vendeve në tranzicion, aq më tepër për atë të një vendi si Shqipëria. Rëndësia e tyre shikohet jo 
vetëm në uljen e nivelit të papunësisë, gjenerimin e brendshëm të sistemit fi nanciar, por edhe 
pse është rruga kryesore për sjelljen e teknologjisë së përparuar në ato degë me perspektivë 
afatgjatë, që do të bëjnë të mundur integrimin real të ekonomisë shqiptare në atë evropiane 
dhe botërore. 
Por megjithëse për vendet pritëse investimet e huaja janë shumë të favorshme, për investitorët 
ekzistojnë dilema nëse duhet apo jo të investojnë, si dhe ku.  Nga njëra anë fi timi dhe 
mundësitë e mëdha të tĳ  shtojnë “lakminë” e investitorëve, por nga ana tjetër, ka faktorë 
të cilët janë në disfavor të kësaj iniciative. Kështu, vendet në tranzicion shoqërohen nga një 
infrastrukturë jo shumë e zhvilluar, nga një korrupsion shpeshherë i shfrenuar (W. McGee, R., 
2005: 1), transparencë fi skale dhe një qeverisje që gjithashtu mund të mos jenë shumë në favor 
të investimit në atë vend si edhe një përqindje e lartë e ekonomisë informale. 
Duke parë se burimet e brendshme të vendit edhe nëse shfrytëzohen me rendiment maksimal 
janë të pamjaft ueshme, rruga më e shpejtë dhe më sigurtë për të bërë të mundur arritjen e 
qëllimeve të mësipërme është shtimi i investimeve të huaja direkte në vend.
Synimi i këtĳ  artikulli është theksimi i rëndësisë së ndikimit të Investimeve të Huaja Direkte, 
megjithëse më të ulta sesa në vendet e Rajonit, në ekonominë Shqiptare, në modernizimin, 
rritjen e efektivitetit dhe efi censës së sektorëve ekzistues të saj e mbi të gjitha, rëndësinë në 
krĳ imin e sektorëve të rinj për të bërë të mundur punësimin dhe rritjen e nivelit të jetesës.
Për realizimin e punimit do të merren në shqyrtim të dhënat historike në vite të IHD në vend 
fushat e ekonomisë në të cilat ato janë kanalizuar si dhe ndikimin e tyre në punësim dhe 
rritjen ekonomike. Analiza do të realizohet nëpërmjet grafi këve dhe analizës krahasuese të të 
dhënave përkatëse në vitet e marra në shqyrtim.

Keywords: Foreign Direct Investments, economy growth, employment, att ractive sectors. 

Hyrje

Investimet e Huaja Direkte për një vend janë shumë të rëndësishme, pasi përveç 
sjelljes së  burimeve fi nanciare shtesë sjellin edhe teknologjinë e re dhe mënyra 
veprimi të testuara, aq të domosdoshme dhe që i mungojnë vendit tonë. Kjo do të 
çonte në krĳ imin e degëve të ekonomisë moderne që të mund të konkurrojnë me 
efi kasitet me ekonomitë e vendeve te tjera jo vetëm për eksport, por edhe për tregun 
e brendshëm, tashmë të mbytur nga prodhimet e importit. 
Në përgjithësi, theksimi i vazhdueshëm në tërheqjen e investimeve të huaja direkte 
është vendimtar si për zbutjen e dobësive të lidhura me pabarazitë e larta të jashtme 
dhe për transferimin e njohurive, rritjen e produktivitetit dhe zgjerimin e bazës së 
prodhimit.
Një tjetër aspekt pozitiv është fakti që kapitali i ardhur në formën e IHD nuk 
është lehtësisht i transferueshëm brenda një kohe të shkurtër, pra paraqet më pak 
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rrezikshmëri se format e tjera të kapitalit fi nanciar për stabilitetin monetar të një 
vendi.
Në përgjithësi marrëdhënia shkakësore e dyanshme ndërmjet IHD dhe stabilitetit 
ekonomik e politik ka qenë pozitive, pra stabiliteti ekonomik dhe politik ka nxitur 
nivele më të larta të IHD. Nga ana tjetër, përqendrimi i lartë i IHD në një vend ka 
ndikuar pozitivisht në stabilitetin e vendit. 

1. Rëndësia e Investimeve Direkte të Huaja

Jo më kot theksohet që investimet e huaja direkte janë tregues i zhvillimit ekonomik 
të një vendi. Dhe kjo përfshin të dy elementët shkak-pasojë. Rritja e tyre, tregon se 
një vend ka arritur standartet e duhura, në të gjitha drejtimet, për thithjen e IHD-
ve. Por nga ana tjetër, dhe vetë thithja e tyre ndikon për zhvillimin e mëtejshëm të 
ekonomisë së një vendi, nëpërmjet këtyre kanaleve kryesore:
 - Kursimet
Kontributi më i rëndësishëm i IHD në zhvillimin kombëtar është se plotëson 
diferencën mes nivelit të kursimeve të dëshiruara për investime dhe kursimeve 
lokale në dispozicion për investime. N.q.se vendi mund të plotësoje diferencën me 
burime të huaja fi nanciare do të jetë më mirë në gjendje për të realizuar rritjen e 
dëshiruar.  
- Futja e teknologjisë së re të avancuar + kapital
IHD do të sjellin njohuritë më të sofi stikuara mbi teknologjinë e proceseve të prodhimit 
si dhe transferojnë makineri moderne dhe kapital tek vendet në zhvillim. Transferta 
të tilla të njohurive, aft ësive dhe teknologjisë mendohet të jenë të dëshirueshme dhe 
produktive për vendet përfi tuese.
Natyrisht IHD do të kenë efekte pozitive në rritjen ekonomike të vendit nëse vendi 
pritës ka aft ësi dhe kapacitetet e duhura për thithjen e teknologjive të reja.
-Furnizimi me valutë të huaj  
Rreziqet që rezultojnë nga një defi cit i madh i llogarisë korente vazhdojnë të zbuten 
në anën e fi nancimit nga një mbështetje e shëndoshë nga investimet e huaja direkte 
(IHD) në krahasim me fl ukset e gjenerimit të borxhit. IHD-të plotësojnë diferencën 
mes nivelit të dëshiruar të valutës dhe nivelit të valutës së përfi tuar nga të ardhurat 
e eksportit neto plus ndihmat e huaja publike (gap-i tregtar). Një fl uks IHD mund: të 
zvogëlojë një pjesë ose të gjithë defi citin  në llogarinë korente të bilancit të pagesave 
dhe ta heqë këtë defi cit me kalimin e kohës n.q.se fi rmat e zotëruara nga të huajt 
gjenerojnë fl ukse neto pozitive të të ardhurave nga eksporti.
- Të ardhurat nga taksat
IHD-të sigurojnë të ardhura nga taksat mbi fi timet e korporatave, megjithëse vendet 
pritëse mund të heqin dorë nga këto të ardhura (jo me afat te pacaktuar) kur ato ulin 
normat e tyre për të tërhequr investitorët e huaj. Duke taksuar fi timin e Kompanive të 
huaja multinacionale, qeveritë  do të jetë në gjendje të mobilizojë burimet fi nanciare 
publike për projekte të ndryshme zhvillimi.

-IHD përveçse kontribuojnë në burime fi nanciare dhe fabrika të reja (që natyrisht do 
të rrisin prodhimin, punësimin) ato sigurojnë dhe:
• Eksperiencë në drejtim e menaxhim, 
• Aft ësi për biznes,
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• Aft ësimin e manaxhereve lokale për të bërë të mundur krĳ imin e kontakteve me 
bankat jashtë, lokalizimin e burimeve alternative të furnitorëve,  diversifi kimin 
e pikave të tregut dhe të bëhet më familjar me praktikat ndërkombëtare të 
marketingut.

2. Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri

Investimet e Huaja Direkte e kanë fi llesën në vendin tonë me rrëzimin e sistemit 
totalitar, në vitin 1992, vit prej të cilit fl ukset e tyre kanë ardhur në rritje.
IHD vazhdojnë të jenë një element i rëndësishëm i zhvillimit të sektorit privat dhe një 
kusht për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Gjatë viteve të fundit, në krahasim me 
burimet e tjera, si për shembull borxhi i jashtëm, fl ukset e IHD-ve kanë qenë një burim i 
rëndësishëm i kapitalit të huaj për fi nancimin e defi cit korent të Shqipërisë.
Gjatë periudhës 2000 – 2006, investimet e huaja direkte të marra së bashku, sipas 
statistikave të bilancit të pagesave, llogariten rreth 1.45 miliardë usd ose rreth 3.5 për 
qind e PPB-së së realizuar në të njëjtën periudhë. Investimet e huaja direkte përbëjnë një 
burim kyç fi nancimi, duke marrë parasysh natyrën e qëndrueshme të këtyre fl ukseve 
dhe faktin se ato kontribuojnë në teknologji dhe aft ësi drejtimi (Banka e Shqipërisë, 
2006:12).
Vala e madhe e IHD në nënrajon, veçanërisht pas vitit 2006, u ndikua kryesisht nga 
rimëkëmbja ekonomike, një klime më të mirë biznesi dhe fi llimit të negociatave të 
asociimit me Bashkimin Europian në vitin 2005. Përvec kësaj, kostoja e lirë e krahut të 
punës, aksesueshmëria me tregjet europiane dhe privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore 
u dhanë një hov të madh fl ukseve të IHD. Në këto kushte, Shqipëria bashkë me 
Kroacinë ishin përfi tuesit më të mëdhenj të IHD-ve në nënrajon. (WIR, 2013: 66).
Siç u përmend dhe më lart fl uksi neto i IHD në Shqipëri ka ruajtur një trend rritës 
pozitiv gjatë këtyre viteve. 
Viti 2007 karakterizohet gjithashtu, edhe nga një rritje e konsiderueshme e 
investimeve të huaja direkte neto me rreth 85% në raport me një vit më pare (Tabela 
1), kontributin kryesor për të cilin e ka patur privatizimi i suksesshëm i Albtelekom. 
Ndërkohë, edhe në vitin 2008, vĳ oi trendi rritës i investimeve të huaja direkte neto 
por me shifra më të ulta se një vit më parë (rreth 32 për qind). Treguesi relativ i tyre 
kundrejt PBB-së vlerësohet në 7.6 për qind, kundrejt nivelit 6 për qind që vlerësohej 
një vit më pare (Grafi ku 1).
Në vitin 2009, ndonëse i gjithë rajoni i EJL përjetoi një luhatje në fl ukset hyrëse të 
IHD si rezultat i krizës në vendet e BE-së, Shqipëria kapërceu trendin, kryesisht për 
shkak të mjedisit miqësor ndaj biznesit si dhe mundësive të krĳ ura nga privatizimi i 
ndërmarrjeve shtetërore.

Tabela 1: Flukset neto të IHD-ve në vite 

Viti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IHD 
neto 
(mln 
euro)

250.3 463.7 609.8 688.7 788.5 608.9 647.9 923.2 811.5 818.4 936.5
 724.6* (te 
dhena 9 
mujore)

Burimi: Banka e Shqipërisë
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Gjatë 2010, fl uksi i IHD u rrit me 14.4%, duke refl ektuar më shumë investimet e 
reja në zbulim dhe shpim për naft ën dhe gazin dhe koncensionet e reja në sektorin 
energjetik. 
Përgjatë vitit 2011, sikurse shihet nga të dhënat në tabelën e mësipërme, fl ukset 
neto të FDI u shoqëruan me një rënie prej 23%, duke refl ektuar në këtë mënyrë 
kushtet e paqëndrueshme ekonomike globale, vështirësitë në ekonomitë fqinje dhe 
riatdhesimin e kapitalit që koincidoi me klimën politike të brishtë në vend në fi llim 
të vitit. 
Si rezultat, fl ukset e IHD mbuluan 65% të defi citit të llogarisë korente, 
në raport me 78% që ka qënë vitin e kaluar. IHD të larta u raportuan në 
nxjerrjen e naft ës dhe sektorin bankar, ku kjo e fundit është e lidhur me 
rikapitalizimin bankar. (Komisioni Europian, Progres Raporti 2012:25).
Flukset neto të investimeve të huaja direkte (IHD) pesuan një rritje të lehtë gjatë vitit 
2012 (me 6.4%) dhe fi nancuan rreth 70% të defi citit të llogarisë korente, nga 60% në 
vitin 2011. Në përgjithësi, defi citi i llogarisë korrente është ngushtuar, por mbetet 
një burim vulnerabiliteti, veçanërisht duke pasur parasysh ndikimin e mundshëm 
negativ të mjedisit të jashtëm të paqëndrueshëm në hyrjet e IHD-ve dhe remitancave 
të punëtorëve migrantë. (Komisioni Europian, Progres Raporti 2013:13).
Për vitin 2013, hyrjet neto të IHD-ve, të nxitura nga investimet në nxjerrjen dhe 
privatizimet në sektorin e energjisë hidrike, u rritën me rreth 42% duke mbuluar 
pjesën më të madhe të defi citit të llogarisë korrente. 
Pas një rënie në fl ukset neto në vitin 2014 fi lloi rritja në vitet në vĳ im. Në periudhën 
2009-2014, rreth 2/3 e fl ukseve fi nanciare neto hyrëse në ekonomi konsistonin në IHD 
(Komisioni Europian, Proges Raporti 2015:25).
Kështu, pas një rritje modeste në vitin 2015, rritja në fl ukset neto të IHD në vitin 2016 
arriti me rreth 14%, duke arritur në vlerën e 936.5 milionë euro. Krahasuar me vitin 
2006, IHD neto janë gati katërfi shuar në vlerë, nga 250.3 milionë euro në vitin 2006 
në 936.5 mln euro në vitin 2016.
Ndonëse gjatë periudhave të privatizimit Shqipëria ka tërhequr fl ukse të larta të 
investimeve të huaja direkte, treguesi relativ i tyre në PBB mbetet i ulët. Gjithsesi, 
ajo cfarë vihet re është se pjesa që zënë Investimet e Huaja Direkte në Prodhimin e 
Përgjithshëm Bruto, ka ardhur në rritje.

Grafi ku 1: Pjesa relative e IHD-ve në PBB

Burimi: BSH, Raportet 
per vitet 2006, 2007, 
2014, 2015, 2017
p
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Në vitin 2013 arriti në vlerën më të lartë prej 9.8%, në raport me 3.6% që ka qënë në 
vitin 2006 (Grafi ku 1), për të kapur vlera pothuajse të qëndrueshme për vitet në vĳ im 
(2014-2017) në shifrat e 8.7%. 

3. Sektorët kryesorë thithës të Investimeve të Huaja Direkte në vend

Me zgjerimin e BE, adoptimin e acquis communautaire dhe integrimin në tregjet 
e shërbimeve u rrit presioni për integrimin e shërbimeve në nivelin e vendeve 
ekzistuese të BE me qëllim thithjen sa më shumë të IHD në shërbime me vlerë të 
shtuar duke përfshirë shërbimet e orientuara drejt eksportit.
Investimet e Huaja Direkte të orientuara drejt shërbimeve kanë patur një trend rritës 
në të gjitha vendet e EJL, shërbime këto që kanë qënë neglizhuar gjatë sistemit të 
planifi kuar të ekonomisë (WIR, 2004: 78).

Në këtë kuadër, le të shohim se cilët kanë qënë sektorët që kanë thithur më shumë 
Investime të Huaja Direkte gjatë përiudhës kohore 2007-2013, të dhëna të cilat 
na mundësohen nga Banka e Shqipërisë. Ajo çfarë bie në sy është se sektorët më 
atraktivë janë ata të Transportit dhe telekomunikacionit, Ndërmjetësimit fi nanciar 
dhe Industrisë nxjerrëse, sektorë të cilët kanë pësuar pothuajse rritje në investime 
nga viti në vit.

Tabela 2: Investimet e Huaja Direkte sipas sektorëve të ekonomisë (në mln euro)
 

Pershkrimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bujqesi, gjueti dhe pyje 6 19 6 7 4 2 2

Peshkim  2 3 2 4 0 0

Miniera 10 29 147 311 612 810 732

Manufacture 218 363 352 378 431 388 -187

Elektriciteti, gazi dhe furnizimi 
me uje 10 18 95 118 247 9 -33

Ndertimi 132 196 189 -1 11 78 84

Tregtia me shumicë dhe pakicë; 
riparimin e automjeteve, 
motoçikletave dhe mallrave 
personale dhe shtëpiake

99 271 253 240 217 153 136

Hotele dhe restorante 94 94 79 76 70 64 63

Transporti, ruajtja dhe komu-
nikimi 590 383 357 400 389 437 784

Ndermjetesimi fi nanciar 588 548 614 700 715 753 780

Pasuri të paluajtshme, dhënien 
me qira dhe aktivitetet e biznesit 57 25 42 63 83 85 341

Edukimi 2 3 3 4 6 8 10

Shendeti dhe puna sociale 0 26 48 64 47 37 33
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Aktivitete të tjera komunitare, 
sociale dhe personale

13 8 9 12 9 18 17

Organizatat 
nderkombetare   10 24 36 46 60

Te tjera 10 76 56 38 521 374 27
 Totali (mln euro) 1,829 2,061 2,263 2,436 3,402 3,262 2,849

Burimi: Banka e Shqiperise
Ndërkohë, investitorët nga vendet e Bashkimit Evropian (Itali, Greqi) vazhdojnë 
të dominojnë investimet në fushën e industrisë përpunuese të tekstileve dhe të 
këpucëve (Raporti i Bankës së Shqipërisë, 2007), industri këto me një intensitet të 
lartë të punësimit.
Gjithashtu, duke shqyrtuar të dhënat, nuk mund të mos shohim rënien e IHD-ve në 
sektorin e “Ndërtimit” në vitin 2010 për ta rimarrë përsëri veten në vitet 2012 e 2013.
Në zërin e Ndërmjetësimit fi nanciar rritja ka vĳ uar nga viti në vit, rritje kjo që ka 
shënuar vlerën më të madhe të saj  me 14% në vitin 2010 në raport me 2009.
Në raport me vitet e mëparshme, investimet në fushën Pasurive të paluajtshme, 
dhënien me qira dhe aktivitetet e biznesit ka pësuar një hov të madh në vitin 2013, 
duke pësuar një rritje mbi 4 herë në raport me një vit më parë. 
Por edhe nëse do të përqëndroheshim te nën/zërat përkatës, do të shihnim se vetëm 
disa prej tyre kanë kontributin kryesorë në thithjen e investimeve. Kështu, në zërin 
“Miniera dhe gurore”, vetëm “Minierat dhe guroret e materialeve për prodhimin 
e energjisë” kanë thithur 656 mln euro nga totali prej 732 mln euro në vitin 2013. 
(Banka e Shqipërisë, Statistikat e Sektorit të Jashtëm, të detajuara)
E njëjta gjë vëzhgohet edhe në zërin “Transporti, ruajtja dhe komunikimi”, ku “Posta 
dhe Telekomunikacioni” ka thithur  555 mln euro në vitin 2007, vit në të cilin sikurse 
është theksuar dhe më parë, është privatizuar Albtelekom. Ndërkohë, ky tregues 
ka qënë 689 mln euro në vitin 2013, duke përbërë sektorin më të rëndësishëm në 
thithjen e këtyre investimeve të huaja. 
Gjithashtu, vlen të theksohet se në raport me vitet e mëparshme, kur fl ukset më të 
mëdha të IHD në vendet e EJL ishin orientuar drejt shërbimeve fi nanciare, ndërtimit 
dhe pasurive të paluajtshme, në vitin 2014, fokusi më kryesor ishte industria 
e manifakturës. Nxitur nga kostot konkuruese dhe aksesueshmëria me tregjet 
europiane, Serbia dhe Shqipëria ishin përfi tuesit më të mëdhënj të IHD në rajon 
(WIR, 2015).
Ndërkohë, një nga projektet më ambicioze në Shqipëri, tubacioni Trans-Adriatik do 
të gjenerojë një nga projektet më të mëdha të IHD me përfi time të rëndësishme për 
një numër industrish, përfshirë prodhimin, shërbimet dhe transportin, e rrjedhimisht 
duke ndikuar pozitivisht në punësim në këta sektorë. Vetëm gjatë 2016, ky projekt 
strategjik kontribuoi me rreth 2.5% në PBB në vend (IMF, Country Report No. 
17/374:3). 
Tubacioni do të rrisë sigurinë dhe diversitetin e energjisë në Evropë duke siguruar 
një burim të ri të gazit. Gazsjellësi do të transportojë gaz natyror nga zhvillimi gjigant 
Shah Deniz II në Azerbajxhan nëpërmjet Greqisë dhe Shqipërisë në Itali, nga i cili 
mund të transportohet më tej në Evropën Perëndimore dhe Qendrore (WIR 2014:72).  
Të dhënat më të fundit, tregojnë se Shqipëria, si një vend thithës në rritje i IHD, është 
duke tërhequr investitorë tradicionalë por dhe të rinj. Vlen të përmendet këtu interesi 
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i 12 fi rmave kineze që kanë shprehur interes në projektet rrugore, në aksesimin e 
burimeve natyrore (Geo-Jade Petroleum bleu të drejtat në dy vendburime naft e për 
$442 million), dhe marrjen e koncensionit për Aeroportin e Tiranës (WIR, 2017:67). 

4. Sfi dat e IHD në vend dhe masat për thithjen e tyre

Thënia e  Shekspirit: “Të jesh apo të mos jesh?!” përbën një nga pyetjet me të cilat 
përballet çdo investitor, qoft ë ky i huaj apo vendas. Çështja është të jesh apo të mos 
jesh pjesë e ekonomisë shqiptare, të tentosh ta modifi kosh gjendjen e saj apo jo. Cilat 
janë shanset dhe kërcënimet me të cilat duhet të përballen investitorët potencialë?
Duhet të theksohet që ekonomia e tregut në Shqipëri ofron mundësi të arta për 
investitorët, pasi ofron burime natyrore të konsiderueshme si vaj, gaz, krom, 
qymyr etj; kostot e punës janë relativisht të ulta dhe pjesa më e madhe e popullsisë 
(kryesisht e kualifi kuar) është e gatshme për punë. Ekzistojnë mundësi të zhvillimit 
të mëtejshëm si rezultat i privatizimit veçanërisht të sektorëve strategjik si naft a dhe 
gazi etj. Pra shanset e Shqipërisë për të thithur sa më shumë investime të huaja janë 
të mëdha, por çelësi qëndron pikërisht në gjetjen e mënyrave se si këto mundësi nga 
potenciale të shndërrohen në reale.
Sipas një studimi të bërë nga Shërbimi Këshillimor për Investimet e Huaja (FIAS) 
për investimet e huaja direkte (FDI) në Shqipëri u arrit në përfundimin se Shqipëria 
u ofron investitorëve të huaj akses në tregun e BE-së dhe në detin Mesdhe, krahë të 
lirë pune dhe punëtorë të kualifi kuar si dhe burime të pasura natyrore dhe minerare. 
Studimi konkludon se Shqipëria i ka mundësitë për të ngritur disa herë nivelin e FDI 
nëse zgjidhen disa probleme të rëndësishme në lidhje me mjedisin e investimeve.
Atëherë rrjedhimisht lind pyetja: Pse ekonomia shqiptare ndodhet në një fazë të tillë 
kur ekzistojnë mundësitë për më shumë? Cilat janë problemet që e pengojnë atë të 
eci përpara? Le të përmendim disa prej tyre:
• Mungesa e zbatimit të vazhdueshëm dhe transparent të ligjit. Shqipërisë nuk 

është se i mungon kuadri ligjor i nevojshëm, por ajo cfarë kërkohet është pikërisht 
zbatimi korrekt i ligjeve. 

• Nevoja për një fuqi punëtore të kualifi kuar për t’iu përgjigjur nevojave të tregut 
të punës dhe investitorëve të huaj

• Zhvillimi i zonave ekonomike dhe parqeve industriale
• Një problem shumë delikat, i cili nuk ka gjetur zgjidhje akoma është ai i problemit 

të tokës dhe pronësisë, duke cënuar sigurinë e pronës si dhe zhvillimin ekonomik 
të vendit. 

• Ekzistenca ekonomisë informale që dëmton mjedisin dhe rrit konkurrueshmërinë 
e pandershme në treg. 

• Forcimi i të drejtave të pronësisë intelektuale. Investitorët në përgjithësi dhe ata 
të huaj në veçanti janë të ndjeshëm ndaj respektimit të të drejtave të pronësisë 
intelektuale, e cila në Shqipëri është në nivele të ulëta (Strategjia e Zhvillimit të 
Biznesit dhe investimeve dhe të planit të veprimit për periudhën 2014 – 2020).

Por pavarësisht sfi dave dhe vështirësive që hasin investitorët e huaj në vend nga viti 
në vit janë ndërmarrë një sërë hapash konkretë për nxitjen e Investimeve të Huaja 
Direkte.

Kështu, le të përmendim disa prej tyre:
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- Në vitin 2001 numëroheshin 4 zona të përpunimit të eksporteve dhe parqe industrial, 
të fokusuara kryesisht drejt shërbimeve dhe tregtisë (WIR, 2004). Ndërkohë që në 
vitin 2014, numëroheshin 10 zona ekonomike (të miratuara me vendim Qeverie), 
prej të cilave 9 janë me statusin e parkut industrial dhe një si zonë e lirë ekonomike 
(Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe investimeve dhe të planit të veprimit për 
periudhën 2014 – 2020).
- Në vitin 2005 Qeveria uli normën e taksës mbi të ardhurat e koorporatave nga 25% 
në 23% 
-Në vitin 2006 u lançua inistiativa “Shqipëria 1 euro”, me qëllim tërheqjen e 
investitorëve të huaj e vecanërisht në fushën e energjisë. 
-Lehtësirat administrative (one-stop-shop)
-Projektet koncesionare në sektorin e energjisë kanë si qëllim rritjen e prodhimit 
të energjisë elektrike si dhe diversifi kimin e burimeve energjetike për energjitë e 
rinovueshme. Ky sektor ka tërhequr kompani të rëndësishme të huaja. Ndërkohë 
Shqipëria po lëviz drejt tregut rajonal të energjisë dhe në linjat rajonale të 
interkoneksionit. 
-Gjithashtu, në tetor të vitit 2014, u miratua me Vendim të Këshillit të Ministrave 
nr. 635, “Strategjia e zhvillimit të biznesit dhe investimeve dhe planit i veprimit për 
periudhën 2014 – 2020”. Ky dokument është në linjë me dokumentet kryesore të 
Komisionit Evropian në fushën e nxitjes së biznesit dhe investimeve dhe si e tillë ka 
në fokus të saj edhe një nga prioritetet kryesore të BE-së për periudhën 2014-2020, 
rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë. Si e tillë në të janë të përfshira dhe masat 
konkrete për nxitjen e Investimeve të Huaja në vend.
-Në vitin 2015, u miratua Ligji 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e 
Shqipërisë", i cili synon nxitjen dhe tërheqjen e investimeve strategjike, vendase dhe 
të huaja, në sektorët e ekonomisë, të identifi kuar si sektorë strategjikë, nëpërmjet 
vendosjes së procedurave administrative favorizuese, lehtësuese apo përshpejtuese 
në mbështetje të shërbimeve ndaj investitorëve.  

5. Konkluzionet

Shqipëria është një nga liderët në thithjen e IHD-ve në Ballkanin Perëndimor. Kushtet 
gjeografi ke, burimet e saj natyrore si dhe përmirësimi i dukshëm i infrastrukturës së 
rrugëve, elektricitetit dhe furnizimit me ujë, përmirësimet e mëdha në shërbimet 
publike si dhe iniciativat e mira të marketingut kanë tërhequr investitorë kryesorë në 
fushat e energjisë, hidrokarbureve dhe në infrastrukturë si edhe në fushën e shitjeve 
me pakicë dhe në industrinë fi nanciare.
Por gjithsesi për të arritur një rritje më të shpejtë, si dhe për të trajtuar defi citin e 
vazhueshëm të llgarisë korente, do të jetë e nevojshme një kalim më i shpejtë në 
eksportet më të larta të vlerës së shtuar. Duke pasur parasysh sfi dat përpara në 
sektorin e naft ës dhe sferat e rëndësishme të tekstileve, Shqipëria do të duhet të rritë 
reformat për të përmirësuar perspektivat e investimeve dhe për të tërhequr IHD-të 
që e lejon atë të diversifi kohet në produkte me vlerë më të lartë (FMN: 8).
Kështu, ajo çfarë vihet re në Shqipërinë e viteve të fundit është zhvillimi i sektorëve 
ekonomikë siç është ai i ndërtimit dhe sektori i shërbimit. Zhvillimi i këtyre 
sektorëve në këtë fazë është praktikë e njohur duke qënë se këto sektorë janë sektorët 
që gjenerojnë fi time të shpejta. Aktualisht sektori me pak i zhvilluar është sektori i 
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prodhimit (manifaktura). Zhvillimi i këtĳ  sektori kërkon një investim të konsiderueshëm 
fi llestar dhe gjithashtu punonjës të specializuar, për të cilat investitorët vendas nuk janë të 
përgatitur dhe të gatshëm për investime të tilla. Ajo çfarë duhet në këtë fazë të zhvillimit 
të ekonomisë shqiptare është gjetja e mekanizmit të duhur për tërheqjen e IHD në fushën 
e prodhimit. Në gjithë legjislacionin aktual dhe në politikat ekonomike të ndërmarra 
mungon një politikë specifi ke për mbështetjen e investimeve të huaja direkte në sektorin 
e prodhimit. Një ndërmarrje e tillë do të mundësonte krĳ imin e një strukture prodhuese 
në Shqipëri dhe rrjedhimisht krjimin e fuqisë punëtore të specializuar. 
Pavarësisht sfi dave që hasin investitorët e huaj në vend, të dhënat tregojnë se, 
Shqipëria si vend në zhvillim ka tërhequr më shumë IHD nga çfarë pritej, nëse do të 
krahasonim Indeksin e Tërheqjes së IHD të UNCTAD1 me indeksin e Potencialit të 
IHD (WIR 2012: xv).
Planet dhe perspektivat për të ardhmen janë shumë ambicioze. Sipas Strategjisë së 
Zhvillimit të Biznesit dhe investimeve dhe të planit të veprimit për periudhën 2014 
– 2020, brenda vitit 2020, Shqipëria aspiron të jetë destinacioni kryesor i investimeve 
në Ballkanin Perëndimor, si një vend kryesor për biznesin ndërkombëtar, në nivele 
të barabarta me konkurruesit e tjerë rajonalë. Duke u bazuar mbi historitë e suksesit 
të dekadës së fundit, Shqipëria aspiron nivele të larta të fl ukseve të IHD-ve në 
shkallë rajoni. E pikërisht këto do të arrihen nëpërmjet refomave dhe përmirësimeve 
në fushat sfi duese si: sundimi i ligjit, zbatimi i kontratave, të drejtat e pronësisë, 
mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe zbatimi i normave të tregtisë me 
qëllim thithjen e kapitalit të huaj si në shërbime ashtu dhe në sektorin e teknologjisë, 
thelbësore kjo për mbajtjen në Shqipëri të elitës së re të arsimuar. 
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Abstrakt

Proçesi i vendimmarrjes është një nga elementët më të rëndësishëm me të cilin ballafaqohet 
çdo individ gjatë jetës së tĳ . Është shumë e rëndësishme të analizohet mënyra se si individët 
e menaxhojnë këtë process. Vendimmarrja bëhet edhe më komplekse kur kemi të bëjmë me 
drejtimin e bizneseve të ndryshme. Duke qenë se një element shumë i rëndësishëm në rritjen 
ekonomike të një vendi është zhvillimi i biznesit, mendoj se është e rëndësishme të paraqitet 
një panoramë e biznesit shqipëtar në aspektin e vendimmarrjes. Sa largpamëse janë bizneset 
shqipëtare për të parashikuar nevojat e konsumatorëve dhe për t’i plotësuar ato në mënyrën 
më fi timprurëse? Për këtë është e nevojshme të analizohet se cilat janë praktikat që aplikon 
biznesi shqipëtar në proçesin e vendimmarrjes, cilat janë procedurat e planifi kimit dhe të 
kontrollit, të matjes së performancës, cili është ndikimi i kostove dhe nëse mund të fl itet ose 
jo për drejtim strategjik të bizneseve.  
Për të realizuar  këtë punim është përdorur  kjo metodologji: së pari studimi i  literaturës së 
huaj mbi konceptet teorike e praktike lidhur me rendesinë e kontabilitetit të drejtimit për 
vendimmarrjen në biznes, së dyti është përdorur pyetësor i cili është shpërndarë në biznese 
të ndryshme që operojnë në treg.
Qëllimi i këtĳ  punimi është të identifi kojë aplikimin e teknikave të kontabilitetit të drejtimit 
në vendimmarrje nga bizneset shqipëtare dhe t’u pergjigjet pyetjeve të shtruara në punim.
Rezultatet e punimit mendoj se mund të ndihmojnë bizneset lidhur me drejtimin dhe 
vendimmarrjen e tyre, për të fokusuar më shumë vëmëndjen për përdorimin e metodave sa 
më efi kase lidhur me manaxhimin, për një shpërndarje më efi çente të burimeve, duke sjellë 
kështu zhvillim ekonomik dhe përfi tim të ndërsjelltë. 

Fjalët kyçe: vendimmarrje, kontabilitet drejtimi, biznese, kosto, zhvillim ekonomik.

Hyrje

Gjatë funksionimit të biznesit, drejtuesve u duhet të marrin disa lloj vendimesh, të 
cilat nuk i hasin shpesh, marrja e këtyre vendimeve të veçanta kërkon vlerësimin e 
informacionit kontabël, kostos dhe të ardhurave në mënyrë që të bëhet e mundur  që 
të përcaktohen drejt alternativat që duhet të ndiqen në të ardhmen.  
Sektorët e kompanisë funksionojnë së bashku si një organizëm i vetëm, marrja e 
saktë e informacionit  kontabël e ndihmojnë gjithësecilin që jo vetëm të përmirësojë 
punën e tĳ , por të kuptojë më mirë punën dhe situatën në sektorët e tjerë dhe të 
forcojë koordinimin dhe bashkëpunimin brenda tyre.
Pas ndryshimeve politike dhe ekonomike Shqipëria ka pësuar një transformim të 
marrëdhënieve ekonomike. Instalimi i ekonomisë së tregut dhe ulja e rolit të shtetit 
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në ekonomi kanë kushtëzuar zhvillimet kryesore ekonornike. Deri në vitin 1991,kur 
ra sistemi komunist në Shqipëri, të gjitha ndërmarrjet ishin shtetërore dhe ekonomia 
në fshat ishte e bazuar në kooperativat bujqësore.
Përveç arsyeve të tjera që kanë të bëjnë me politikat e drejtimit të një vendi, një 
faktor i rëndësishëm në këtë kolaps ka qenë mungesa e praktikave të kontabilitetit 
të drejtimit. Megjithatë duhet thënë që edhe kjo mungesë i atribuohet politikave të 
shtetit, të cilat e ndalonin zhvillimin e biznesit privat, të cilit natyrshëm do t’i lindte 
nevoja për aplikimin e kontabilitetit të drejtimit.  
Ndryshimi i sistemit ekonomik e shoqëror që ndodhi në fi llim të viteve 90-të u 
shoqërua me fi llimin e ndryshimeve në strukturën e ekonomisë. Ekonomia shqipëtare 
mund të thuhet se është një ndër ekonomitë e liberalizuara të ish vendeve socialiste, 
sepse çmimet janë të liberalizuara, nuk ka kufi zime në fushën e tregtisë dhe të lëvizjes 
së kapitaleve. Sektorët që kane marrë zhvillim ekonomik janë shërbimet, bujqësia, 
ndërtimi, transporti, turizmi etj.    
 Nevojat e tregut aktualisht plotësohen nga biznese shqipëtare dhe nga biznese të 
huaja, natyrisht pjesa më e madhe e të cilave jane krĳ uar nga privatizimi i ndërmarrjeve 
shtetërore. Pjesa më e madhe e tyre janë biznese të vogla dhe të mesme, por dhe 
të medha,  ku pronësia nuk eshtë e ndarë nga kontrolli. Menaxherët-pronarë janë 
persona të cilët kanë trashëguar një kulturë të varfër drejtuese dhe menaxhuese që ka 
ardhur gradualisht duke u rritur me rritme  të mira, mund të themi dhe konkuruese 
sot falë kualifi kimeve, eksperiencave, bashkëpunimeve  ndërkombetare.   
Shpesh atyre u mungon informacioni i nevojshëm lidhur me nevojën e kontabilitetit 
të drejtimit, ose mund të mos jenë shumë largpamës për ta ndjerë këtë nevojë. Një 
faktor shumë i rëndësishëm që ndikon negativisht në zhvillimin e kontabilitetit 
të drejtimit, është fakti që tregu shqipëtar nuk e dikton nevojën e këtĳ  zhvillimi. 
Fatkeqësisht konkurenca nuk është e vetmja forcë rregulluese në këtë treg.    
Në kushtet e një ekonomie globale njësitë ekonomike të një vendi ballafaqohen me 
një presion në rritje të konkurencës, si nga operatorët e tregjeve në vend, por dhe ato 
të tregjeve të huaja. Për të mundësuar rritjen e qëndrueshme të njësive ekonomike në 
një treg  konkurues  është e domosdoshme zotërimi i një informacioni  të plotë dhe të 
saktë fi nanciar, i cili sigurohet nga sistemet kontabël  të informacionit. Informacioni 
kontabël  luan rol vendimtar për rritjen e efi çensës së tregjeve të kapitalit  dhe efi çesën 
e përdorimit të inputeve.      
Megjithatë mjedisi i biznesit shqipëtar po përballet gjithnjë e më shumë me 
konkurencën e huaj. Duhet theksuar që kompanitë e huaja kanë një kulturë të pasur 
drejtimi. Të ndodhur përballë këtĳ  presioni bizneset shqipëtare po ndërgjegjësohen 
për rëndësinë e informacionit kontabël në vendimmarrje. Përdorimi i praktikave 
të kontabilitetit të drejtimit i ndihmon drejtuesit të marrin vendimet e duhura. 
Ky përdorim është më i ndjeshëm,më bindës me orientim ndërkombëtar, të cilat 
zakonisht drejtohen nga menaxherë të huaj. 
Për sa i përket mjedisit të biznesit shqipëtar, mendoj se është rritur dhe duhet folur 
për mjetet e përdorura nga menaxherët e huaj per t’i bërë organizata më konkuruese. 
Megjithatë, konkurenca e huaj i detyron kompanitë të tentojnë drejt përmirësimit të 
cilësisë së përgjithshme, automatizimit të proçesit të prodhimit, për të ulur koston 
dhe për të plotësuar sa më mirë nevojat e konsumatorëve.  
Për të analizuar praktikat dhe rëndësinë e kontabilitetit të drejtimit në marrjen e 
vendimeve në realitetin shqipëtar janë analizuar të dhënat e një pyetësori, të marra 
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këto nga disa kompani, të cilat operojnë në tregun shqipëtar. Në pyetësor u morën 
mendime lidhur me fokusin e bizneseve për procedurat e planifi kimit, buxhetit dhe 
të kontrollit; më pas u orientua në matjen dhe vlerësimin e performancës; dhe në 
fund lidhur me masën e përdorimit të të dhënave të kostove në marrjen e vendimeve. 

Roli i informacionit në vendimmarrje

Informacioni  kontabël  përdoret nga drejtuesit e kompanisë  që shpesh herë ndodhen 
përpara dilemave të ndryshme për të përcaktuar se cila është më fi timprurëse. Për të 
vlerësuar këtë vendim, menaxheri do të duhet të shqyrtojë kostot që dallojnë në mes 
alternativave të ndryshme që i paraqiten.   
Disponueshmëria e informacionit të nevojshëm, për të ndërmarrë veprimet e duhura 
dhe niveli më i lartë i potencialit të përgjegjshmërisë, do të çojë në një përdorim më 
të mirë të burimeve të disponueshme. Kjo do të sigurojë një mundësi për të bërë më 
shumë me burimet e kufi zuara. Burimet e qeverisë mund të shpërndahen në mënyrë 
më efi çente, nëse përgjegjësia për çdo lloj shpenzimi publik i është dhënë nivelit 
të qeverisjes, që perfaqëson më afër përfi tuesit, në këtë mënyrë, decentralizimi 
ndihmon në uljen e kostove.
Një rëndësi të veçantë kohët e fundit ka marrë kontrolli i manaxhimit, i cili synon të 
vlerësojë efektivitetin dhe ekonomizimin e përdorimit të burimeve dhe të kontrollojë 
manaxhimin e përshtatshëm të informacionit, proçedurat administrative dhe 
strukturën organizative.          
Kontrolli i manaxhimit është një tentativë që duke fi lluar nga një bashkësi mjetesh të 
mbikqyret, në një afat të shkurtër, të mesëm ose të gjatë, për realizimin e objektivave 
të përcaktuara dhe zbatimi i mjeteve të nevojshme për t`i arritur këto objektiva. Pra 
bëhet fj alë për të vlerësuar përputhshmërinë mes objektivave të caktuar, realizimeve 
të arritura dhe mjetet e përdorura, duke mbajtur nën kontroll menaxhimin e kostos 
duke matur edhe performancën. Në përgjithësi sistemi i mirëbesohet një ekipi 
kontrolli të menaxhimit, i përcaktuar mirë me profesionalizëm. Një kontroll mund 
të konsiderohet i plotë kur përmbushen të tre komponentët: rezultatet e përputhjes 
fi nanciare, ekonomizimit, të efi çences dhe të programit. 
Trajtimi i proçesit të marrjes së vendimeve në situata të ndryshme paraqet probleme 
të shumta që duhet t’i shohim të lidhura kryesisht: - në përcaktimin e informacionit 
sasior të përshtatshëm për procesin e marrjes së vendimeve, - në përcaktimin dhe 
vlerësimin e masës së ndikimit të faktorëve cilësor. Sistemet e kontrollit menaxherial 
duhet të përputhen me strategjitë dhe qëllimet e njësisë ekonomike.  
Vendimmarrja bëhet edhe më komplekse kur kemi të bëjmë me drejtimin e 
bizneseve të ndryshme,  që gjatë funksionimit të tyre,  drejtuesit  ndeshen me 
mjedise të pasigurtë që mbartin riskun, marrja e këtyre vendimeve të veçanta kërkon 
vlerësimin e informacionit kontabël lidhur me, investimet që do të kryejnë në të 
ardhmen,  kostove dhe të ardhurave në mënyrë që të bëhet e mundur  kërkimi i 
rrugëve alternative të veprimit që çojnë drejt arritjes së objektivave të tyre.  

Rëndësia e kontabilitetit të drejtimit në mjedisin e biznesit shqipëtar

Menaxherët e biznesit përballen me vendime të panumërta çdo ditë të punës së tyre. 
Kontabiliteti i drejtimit e furnizon me të dhëna të çmuara, shpesh të domosdoshme, 
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në marrjen e këtyre vendimeve, që mund të çojnë në përmirësimin e vendimmarrjeve 
afatgjata.  
Biznesi rritet dhe forcohet nëpërmjet kombinimit të planifi kimit dhe cikleve të 
kontrollit, kontabiliteti i drejtimit është mjet i rëndësishëm si në planifi kim ashtu dhe 
në kontroll, dhe luan një rol kyç në zgjedhjen e strategjive dhe teknikave të drejtimit 
të aktivitetit ekonomik.
Metodologjia e përdorur për të bërë analizën e rëndesisë së informacionit kontabël 
për vendimmarrjen e njësive ekonomike është përdorur pyetësor  i shpërndarë në 
disa biznese që operojnë në tregun tonë. Disponueshmëria e tyre lidhur me çështje 
të trajtuara me ta dhe në formë interviste mund të themi ishte e kënaqshme. Në 
pyetësor krahas pjesës së parë të marrjes së informacionit të përgjithshëm, pyetjet 
u fokusuan: së pari, në parashikimin e treguesve të buxhetit, përfshirja në hartimin 
dhe rishikimin e tĳ , së dyti, në disa tregues për të shprehur  matjen e performancës, 
kënaqësinë e konsumatorit, cilësinë e shërbimit dhe produktivitetit të prodhimit, së 
treti,  lidhur me rëndësinë e informacionit kontabël  dhe ndikimin e të dhënave të 
kostos për  marrjen e vendimeve etj.  
Nga të dhënat e analizuara kemi këtë información të përgjithshëm lidhur me: - 
statusi për fi rmat e marra në analizë ishte 75% e tyre SHPK, 20% SHA dhe 5% të tjera, 
- shtrirja e aktivitetit,   95% ishin fi rma vendase dhe 5% ndërkombëtare, - pronësia,  
65% me pronësi shqiptare, 20% e huaj, 15% shqiptare dhe të huaj, - madhesia, numri 
i punonjësve  nga 1 deri në 10 punonjës 30%, 10 deri në 50 punonjës 40%,  mbi 50 
punonjës 30%.

Praktika e planifi kimit dhe buxhetimit te treguesve

Një përdorim parësor i kontabilitetit të drejtimit është pikërisht të sigurojë informacion 
për analizat, në fazën e planifi kimit të produkteve, kontabiliteti i drejtimit siguron 
analiza të shkëlqyera që ndihmojnë vendimmarrjen dhe buxhetimin  e treguesve te 
tyre. 
Nga analiza e të dhënave vihet re se kompanitë e vrojtuara (pjesa më e madhe e tyre) 
kanë proçedura standarte për hartimin e buxheteve dhe të planeve 1-3 vjet. Buxhetet 
hartohen për nivele të gjera të aktivitetit dhe të dhënat e kostove përdoren për 
hartimin e tyre. Në hartimin e buxheteve pjesëmarrje më të gjerë kanë menaxheret e 
grupit, ndërsa në rishikimin e tyre pjesëmarrje më të gjere kanë drejtuesit e nivelit të 
lartë të prodhimit.
Vihet re një përqindje e ulët e fi rmave të cilat planifi kojnë në terma afatmesëm dhe për 
më tepër afatgjatë. Duhet përmendur fakti që bizneset shqiptare ende nuk kanë një 
kulturë të planifi kimit strategjik. Kjo pjesërisht lidhet dhe me situatën e tregut actual, 
situata e tregut aktual ende nuk u dikton kompanive nevojën e drejtimit strategjik. 
Megjithatë si rezultat i presionit të konkurencës së huaj (bizneset ku pronësia është 
e huaj ose pjesërisht e huaj) kompanitë po orientohen gjithmonë e më shurnë drejt 
plotësimit të nevojave të konsumatorëve. Për të arritur këtë të fundit kompanitë duhet 
të implementojnë proçedura të planifi kimit strategjik. Parashikimet dhe planifi kimet 
afatshkurtra nuk i paraprĳ në problemeve me të cilat mund të ndeshet biznesi. 
Kompania duhet të parashikojë nevojat e konsumatorëve dhe të gjejë mënyrat më 
të mira për t’i plotësuar ato edhe duke i paraprirë konkurentëve. Analiza lidhur me 
praktikat e planifi kimit, buxhetimit dhe realizimit të tyre janë paraqitur në tabelën 
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nr.1 dhe tabelën nr.2 

 Tabela 1: Praktika e planifi kimit dhe buxhetimit të treguesve 

Praktika e planifi kimit dhe 
kontrollit

% e fi rmave të 
cilat pranojnë se 
përdorin

Filozofi a e buxhetit 
dhe arritja e tij

% e fi rmave të cilat 
pranojnë se:

Proçedura standarte për 
ndërtimin e buxheteve 
vjetore

    65% Buxhetet në përgjithësi 
realizohen Rreth 60%

Proçedura standarte për 
ndërtimin e buxheteve 
afatgjata: 1-3 vjet;  3-5 vjet;  
mbi 5 vjet

    55%;     35%;     
10%      

Buxhetet në përgjithësi 
janë realiste 35 %

Të dhënat e kostos në 
përdorimin e buxheteve  80%

Buxhetet në përgjithësi 
janë vështirë për t’u 
arritur Mbi 5 %

       
Tabela 2: Pjesëmarrësit në hartimin dhe rishikimin e buxhetit

% e fi rmave 
që pranojnë se 
marrin pjesë në:

% e fi rmave që 
pranojnë se  marrin 
pjesë në:

Pjesëmarrja në hartimin e 
buxhetit: 
- niveli i drejtimit të grupit
- niveli i drejtimit të divizionit 
- niveli i drejtimit të lartë të 
prodhimit

55%

30%

40%

Pjesëmarrja në 
rishikimin e buxhetit: 
- niveli i drejtimit të 
grupit
- niveli i drejtimit të 
divizionit 
- niveli i drejtimit të 
lartë të prodhimit

40%

20%

55%

Lidhur me pjesëmarrjen në hartimin e buxhetit rreth 55 % e fi rmave pranojnë që 
marrin pjesë në nivel drejtimi të grupit, që tregon rritjen e shkallës së kualifi kimeve 
të drejtuesve të njësive ekonomike dhe rëndësinë e futjes së proçeseve dhe metodave 
që përdorin dhe fi rmat e huaja duke u berë kështu më konkuruese në treg. 

Matja dhe vlerësimi i performancës

 Për të bërë vlerësimin e performancës  në njësitë ekonomike duhet të përzgjedhim 
treguesit e performancës që përputhen me objektivat fi nanciar, të përzgjedhim detajet 
për çdo tregues performance, dhe përzgjedhja e një niveli të synuar të performancës 
dhe feedback për çdo tregues performance, pra duhen një sërë treguesish të 
rëndësishëm që lidhen me të.    
Nga analiza e të dhënave lidhur me matjen dhe vlerësimin e performancës, vihet re 
se një vëmendje gjithnjë e më e madhe po i kushtohet kënaqesisë së konsumatorit. 
Pjesa më e madhe e fi rmave pranojnë se treguesi më i rëndësishëm në matjen e 
performancës është kënaqësia e konsumatorit. Një rëndësi e madhe i kushtohet dhe 
cilësisë së shërbimit dhe produktivitetit të prodhimit, kjo tregon se fi rmat janë të 
ndërgjegjësuara për rëndësinë e konsumatorit. Kjo bën që ato të aplikojnë deri diku 
praktikat e manaxhimit të cilësisë së përgjithshme, që në fakt ato i kushtojnë rëndësi 
cilësisë së produkteve të furnizuara, difekteve të produktit, cilësisë së shërbimit etj. 
I rëndësishëm është fakti se vlerësimi i performancës organizacionale përdoret për 
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vlerësimin e performancës individuale të punonjësve, duke i implikuar ata gjithnjë 
e më shumë në sigurimin e një cilësie totale të larte. Më poshtë po japim analizën e 
rezultateve të përmbledhura   
Tabela 3: Vlerësimi i performancës

Matja e performancës

% e fi rmave 
që pranojnë se 
përdorin këta 
tregues

Vlerësimi i 
performancës 

% e fi rmave që pranojnë se 
përdorin këto të dhëna 

- Produktiviteti i 
prodhimit
- shperndarja në kohë te 
klientet
- kënaqësia e 
konsumatorit 

 60%

50%

65%

-  Performanca e 
konkurentëve
-  cilësia e produkteve të 
lëvruara
- kënaqësia e 
konsumatorëve 
- shpërndarja në kohë te 
klientët 
- sjellja e punonjësve 
- kosto për njësi produkti

55%

60%

80%

80%

70%
60%

Nga analiza shohim që fi rmat po i kushtojnë rëndësi gjithnjë e më të madhe 
performancës së konkurentëve, gjë e cila tregon se fi rmat refl ektojnë në mënyrë 
strategjike, kjo tregon dhe për përqindjen e lartë në këtë vlerësim të performancës që 
kanë këta tregues mbi 50 përqind. 

Dobishmëria e të dhënave të informacionit kontabël

Mbajtja e kontabilitetit për të siguruar informacion, i cili do t’i ndihmojë kompanitë 
në vendimmarrje është i shoqëruar me kosto. Megjithatë, një pjesë e madhe 
e kompanive janë ndërgjegjësuar se një vendimmarrje e gabuar për shkak të 
mungesës së këtĳ  informacioni do t’u kushtonte më shtrenjtë. Pikërisht kontabiliteti 
i drejtimit, nëpërmjet informacionit të mbështetur në kostot e ndihmon proçesin e 
vendimmarrjes. Informacioni i siguruar nga analiza e të dhënave të pyetësorit tregon 
se fi rmat shqipëtare e njohin rëndësinë e informacionit kontabël. Për këtë dëshmon 
fakti që për pjesën më të madhe të kompanive sistemi kontabël siguron informacion 
të plotë lidhur me kostot. Ky informacion përdorët për qëllime të ndryshme, si 
p.sh për vendosjen e çmimit të produkteve, vlerësimin e projekteve të investimit, 
analizës të mundësive për përmirësim, vlerësimin e performancës së drejtimit etj. Në 
tabelën nr.4 janë përmbledhur përqindja e fi rmave që pranojnë mendime lidhur me: 
integritetin e të dhënave të sistemit që përdorin në kompani, aksesin në të dhënat e 
kostos, dhe ndikimi i të dhënave të kostos në marrjen e vendimeve. 

Tabela 4:  Integriteti i të dhënave për vendimmarrjen

Mendim ose ide
% e fi rmave 
që pranojnë 
mendimin

% e fi rmave 
që pranojnë 
mendimin 

% e fi rmave 
që pranojnë 
mendimin

Nga të dhënat e mbledhura rezultoi në 90% e  fi rmave pranojnë se  vendimet e 
manaxherëve ndikohen nga të dhënat e kontabilitetit të kostove në vendimmarrje, 
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dhe se 80% e kontabilistëve bashkëpunojnë me menaxherët për cështjet e kostove, 
siguria e të dhënave nga sistemi i informacionit rezultoi 95%, që tregon për rëndësinë 
që ka për vendimmarrjen informacioni kontabël. Informacioni i kostos është vetëm 
një nga shumë variablat që duhet të merret parasysh në vendimet për përcaktimin e 
çmimit. Mendime të tjera u morën lidhur me informacionin rreth kostove, dhe kush 
e merr këtë informacion dhe në çfarë forme  e marrin tabela nr. 5.  
          
            Tabela 5: Lidhur me raportimin e informacionit

Shpërndarja sipas 
funksioneve 

% e fi rmave të 
cilat pranojnë 
se u raportojnë  
i n f o r m a c i ó n 
funksioneve:  

Agregimi i informacionit
% e fi rmave të cilat 
pranojnë se  raportojnë 
información  për: 

- prodhimi 
- marketing
- shitja 
- fi nanca 

     45%
     60%
     70%
     70%

- kosto të produktit
- kosto të proçesit
- kosto të departamentit
- kosto të kompanisë  

   75%
   50%
    40%
    45%

        
Një element tjetër i rëndesishëm ishte dhe qëllimi i përdorimit të të dhënave të 
kostos nga njesitë ekonomike. Nga të dhënat rezultoi se 75% e fi rmave pranojnë 
se i përdorin të dhënat e kostos për zhvillimin e planeve të biznesit dhe kryesisht 
bizneseve ekzistues, 75%  i përdorin për vendosjen e çmimit të produkteve, 65% i 
përdorin për analizën e mundësive për përmirësim në periudhën e ardhshme, dhe 
50% i përdorin për vlerësimin e performancës së kompanisë etj. (tabela nr. 6). 
         Tabela 6: Përdorimi i të dhënave të kostos:  

Qëllimi i përdorimit:  Ngritja e një 
biznesi të ri 

Zhvillimi i 
planeve të 
biznesit 

Vendosja e çmimit 
të produkteve

Analiza e 
mundësive për 
përmirësim

Vlerësimi i 
performancës 
së kompanisë 

Vlerësimi i 
performancës së 
drejtimit

% e fi rmave të cilat 
pranojnë se qëllimi i 
përdorimit të të dhënave 
është: 30% 75% 75% 65% 50% 35%

Zhvillimi i burimit të kontabilitetit drejt detyrave të zakonshme të kontabilitetit dhe 
përqindja që zënë detyrat në funksionet e një kontabilisti janë: Raportim i jashtëm 
(kont.fi nanciar)  20%, auditim i brendshëm 17,5%, kontabiliteti i taksave 36%, 
kontabiliteti i kostos 26,1%, shërbimi këshillimit për departamentet e tjera 12.5%, 
drejtim i sistemit të informacionit 7.5%. Sipas të dhënave të pyetesorit ai renditet 
i dyti pas kontabilitetit të taksave.  Kontabilisti duhet të paraqesë informacionin e 
matshëm fi nanciar të rëndësishëm dhe t’i kushtojë vëmëndje atyre faktorëve cilësor 
që mund të kenë ndikim në leverdisshmërinë e ardhshme.  Eshtë thelbësore që 
faktorët cilësor të jenë në vëmëndjen e drejtuesve gjatë proçesit të vendimmarrjes, 
për të shmangur vendimet e gabuara.  
 Fakt shumë i rëndësishëm për t’u përmendur është rëndësia gjithnjë e më e madhe 
që kontabilistët po i kushtojnë kontabilitetit të kostos dhe menaxherët kontabilitetit 
të drejtimit në marrjen e vendimeve të rëndësishme për biznesin e tyre. Gjithashtu, 
element tjetër shumë i rëndësishëm, i cili nuk duhet lënë pa përmendur, është që 
biznesi vendas po ndërgjegjësohet për rolin e kontabilitetit dhe informacionit 
kontabël në vendimmarrje.  
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Konkluzione dhe rekomandime

• Në bazë të rezultateve të këtĳ  hulumtimi është e domosdoshme t`i kushtohet 
vëmendje e veçantë  informacionit kontabël si element i rëndësishëm për 
vendimmarrjen në biznes.

• Rritja e shkallës së kualifi kimit të drejtuesve të bizneseve ka sjellë vlerësimin dhe 
përmirësimin akoma më shumë të proceseve të vendimmarrjes.

• Përmirësimi i treguesve që matin performancën dhe cilësinë e sistemit të 
informacionit, është një sfi dë e vazhdueshme për të ardhmen pasi vet zhvillimi i 
sistemit shtron nevojën për përmirësimin e këtyre treguesve.

• Përdorimi i metodave të integruara për të lidhur kostot me aktivitetet që duhen 
kryer për të operuar në mënyrë efi çente dhe efi kase tani dhe në të ardhmen.  

• Si rezultat i ndryshimeve në mjedisin ku veprojnë njësitë ekonomike, treguesit e 
përdorur për matjen e rezultateve të njësisë duhet të rishikohen, dhe të sugjerohen 
tregues të rinj të përshtatshëm për të siguruar informacion efi kas për nevojat e 
drejtimit.

• Përcaktimi i informacionit sa më efi çent gjatë procesit të marrjes së vendimeve 
dhe në situata të ndryshme afatshkurtëra është e domosdoshme.

• Kontabilistët duhet të vlerësojnë të gjithë faktorët që ndikojnë në  marrjen e një 
vendimi, të sigurojnë dhe të përzgjedhin informacionin e përshtatshëm fi nanciar  
për  vendimet që do të rezultojnë.

• Informacioni kontabël është mjet i rëndësishëm si në planifi kim ashtu dhe në 
kontroll, dhe luan një rol kyç në zgjedhjen e strategjive dhe teknikave të drejtimit 
të aktivitetit ekonomik.

• Informacioni kontabël  luan rol vendimtar për rritjen e efi çensës së tregjeve të 
kapitalit  dhe efi çensën e përdorimit të inputeve. 

• Kontabilisti duhet të paraqesë informacionin e matshëm fi nanciar të rëndësishëm 
dhe t’i kushtojë vëmëndje atyre faktorëve cilësor që mund të kenë ndikim në 
leverdisshmërinë e ardhshme.   

• Ky punim është një qasje  për të eksploruar një fushë të re të menaxhimit të 
drejtimit, dhe ofron njohuri në lidhje me rëndësinë e informacionit kontabël.

• 
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Roli i Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e tatimeve

Azem Duraku
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Abstract

Under the designation Central Fiscal Authority (CFA), this central institution for collection of 
revenues for Kosovo Consolidated Budget has been formally established on 17 January 2000, 
under UNMIK direction and administration. Since February 2003, the competencies were 
transferred from UNMIK to the Ministry for Economy and Finance with the new designation 
Tax Administration of Kosovo (TAK) and ever since operates as executive agency with full 
operating autonomy that is totally managed by locals with the assistance of international 
donor organizations, including USAID, EU, IMF, GIZ, etc.
Tax Administration of Kosovo manages tax collection: VAT; Personal Income Tax; Corporate 
Income Tax; Withholding Tax; Pension Contributions; and granting licenses for games of 
chance. TAK commenced generation of revenues from 2000 in the amount of 5 million €, 
increasing in 2017 in the amount of 574 million €.
Challenges ahead of TAK: improving key taxation processes of TAK; reduction of informal 
economy; renewal of information technology to enable more effi  cient work and bett er services 
for taxpayers. In the near future, a single Revenues Agency is foreseen to be established, 
where TAK will be merged with Customs.

Key words: Tax Administration, AQF, Revenues, VAT, TAP.

Abstrakt

Nën emërtimin Autoriteti Qendror Fiskal (AQF), zyrtarisht ky Institucion qendror për 
mbledhjen e të hyrave për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës është themeluar me datë 17 
Janar 2000, nën drejtimin dhe administrimin e UNMIK-ut. Nga muaji Shkurt 2003, u barten 
kompetencat e udhëheqjes nga UNMIK-u tek Ministria për Ekonomi dhe Financa, nën 
emërtimin e ri Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe që nga ajo kohë funksionon si 
agjenci ekzekutive me autonomi të plotë operuese e menaxhuar krejtësisht nga vendorët me 
asistencën e organizatave donatore ndërkombëtare, përfshirë USAID-in, BE, FMN, GIZ, etj.
Administrata Tatimore e Kosovës menaxhon inkasimin e tatimeve: TVSH; Tatimi në të 
Ardhurat Personale; Tatimi në të Ardhurat e Korporatave; Tatimet e mbajtura në burim; 
Kontributet Pensionale; Dhënien e licencave për lojërat e fatit. ATK ka fi lluar me realizimin e 
të hyrave nga viti 2000 në shumën prej 5 milion € duke i rritur në vitin 2017 në shumën 574 
milion €.
Sfi dat të cilat e presin ATK në të ardhmen: Përmirësimi i proceseve kyçe tatimore të ATK-
së; Zvogëlimi i nivelit të ekonomisë jo-formale; Ripërtëritja e teknologjisë informative për të 
mundësuar punët më efi kase dhe shërbime më të mira për tatimpaguesit. Në të ardhmen jo 
të largët parashihet të krĳ ohet një Agjencion i vetëm i të Hyrave, ku do të bëhet bashkim i 
ATK-së me Doganën.

Fjalët kyçe: Administrata Tatimore, AQF, Të hyrat, TVSH, TAP.
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1. Hyrje

Nën emërtimin Autoriteti Qendror Fiskal (AQF), Administrata Tatimorre e Kosovës 
(ATK) si Institucioni Qendror për mbledhjen e të hyrave për Buxhetin e Konsoliduar 
të Kosovës është themeluar me datë 17 Janar 2000, nën drejtimin dhe administrimin 
e UNMIK-ut. Nga muaji Shkurt 2003, u barten kompetencat e udhëheqjes nga 
UNMIK-u tek Ministria për Ekonomi dhe Financa, nën emërtimin e ri Administrata 
Tatimore e Kosovës (ATK) dhe që nga ajo kohë funksionon si agjenci ekzekutive me 
autonomi të plotë operuese. 
Përgjegjësi e ATK-së është që të administroj zbatueshmërinë e çdo lloji të tatimit të 
aplikuar me Legjislacion Tatimor në Republikën e Kosovës. ATK është njëri ndër 
Institucionet kryesore e cila garanton stabilitet fi nanciar në vend, duke arkëtuar të 
hyrat tatimore për Buxhetin e Kosovës.
Fillimisht kur është themeluar, ATK ka administruar Tatimin në Hotelieri dhe 
Restorante, i cili është zëvendësuar me Tatimin e Paragjykuar, ku janë tatuar të gjitha 
të ardhurat biznesore. Tatimi mbi vlerën e Shtuar (TVSH), ka fi lluar të aplikohet nga 
data 01.07.2001. Në prill të vitit 2002, ka fi lluar të aplikohet Tatimi në Paga, si dhe 
Tatimi në Fitim për personat juridik, të cilët deri në atë kohë janë tatuar me Tatim të 
Paragjykuar. Nga muaji Janar 2005 është bërë një reformë fi skale, duke zëvendësuar 
Tatimin e Paragjykuar, Tatimin në Paga dhe Tatimin në Fitim me dy lloje të reja të 
tatimeve si: Tatimi në të Ardhura Personale (TAP), i cili taton personat fi zik dhe 
bizneset individuale dhe Tatimi në të Ardhura të Korporatave (TAK), i cili taton 
personat juridik. Sistemi tatimor në Kosovë, ka evoluar nga sistemi i Rregulloreve 
të UNMIK-ut, në sistemin e ligjeve tatimore të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës. 
Sistemi tatimor në Kosovë mbështetet në Ligjet dhe Udhëzimet e nxjerra, për të 
siguruar vendosjen dhe grumbullimin e të ardhurave nga tatimet për buxhetin e 
Kosovës, si: Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Ligji për Tatimin mbi 
Vlerën e Shtuar, Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale, Ligji për Tatimin në të 
Ardhurat e Korporatave, Ligji për Lojërat e Fatit.
Misioni i ATK-së është që të mbledhim tatimet dhe kontributet, për të mbështetur 
zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. ATK do të jetë 
e  suksesshme nëse të hyrat e pritshme qeveritare janë mbledhur për të siguruar 
shërbimet e rëndësishme qeveritare, në masë të madhe përmes përmbushjes 
vullnetare të tatimpaguesve sipas ligjeve tatimore të Kosovës dhe nëse punëdhënësit 
japin kontributet e kërkuara për kursime pensionale dhe kontribute tjera për 
punëtorët e tyre.  
Një sistem i mirë tatimor është produkt i politikave dhe legjislacionit të mirë tatimor, 
dhe një administrate të mirë.  Përshkrimi i vizionit në këtë mënyrë është sepse 
përvojat në tërë botën tregojnë që mbledhja e të hyrave është më efektive atëherë kur 
tatimpaguesit bëjnë përmbushjen vullnetare dhe kjo arrihet kur ata kanë besim dhe 
respektojnë autoritetin tatimor si dhe e konsiderojnë atë të jetë shumë kompetent.
Për të zbatuar misionin dhe vizionin e saj, janë përzgjedhur vlerat, që janë: 
Profesionalizmi, Integriteti/Ndershmëria, Efi kasiteti/Efektshmëria, Përsosmëria e 
Shërbimeve dhe Transparenca. Këto vlera duhet të jenë të aplikueshme në mënyrën 
se si trajtohen tatimpaguesit, partnerët e ndryshëm dhe palët të ndryshme të interesit.
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2. Metodologjia e Kërkimit

Punimi është bërë në bazë të hulumtimeve, kërkimeve të bëra në fushën e tatimeve 
në Administratën Tatimore dhe rregullativa e aplikueshme për rregullimin e 
Administratës Tatimore. Gjatë këtĳ  hulumtimi janë shfrytëzuar të dhënat sekondare 
të marra nga ATK, Ministria e Financave, Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe të 
institucioneve të tjera relevante. Të dhënat sekondare janë gërshetuar me literatureë 
nga fusha e tatimeve dhe hulumtimet që janë bërë nga përvoja e marrë në lëmin e 
tatimeve e që janë fi nalizuar me konkluzionet dhe rekomandimet që janë bërë për 
këtë punim.  
Pyetja kërkimore e parashtruar është: Si rritja e aft ësive/shkathtësive të stafi t, 
përmirësimi i proceseve kyçe tatimore, do të ndikojnë në grumbullin e të hyrave 
tatimore në Buxhetin e Shtetit, ku qëllimi kryesor mbledhjees së tatimeve është për 
të paguar mallrat dhe shërbimet publike që ofron shteti.

3. Llojet e tatimeve që administrohen nga ATK
Politika Tatimore është pjesë jashtëzokinisht e rëndësishme e qeverisjes së Kosovës 
dhe rritjes ekonomike, pasi që mjetet e politikës monetare nuk mund të përdoren 
për shkak të pranimit të euros si monedhë e vendit. Për të ndërmarrë investime më 
të mëdha dhe për të ofruar shërbime vitale publike, Kosova ka nevojë për një sasi 
të konsiderueshme të burimeve, të cilat mund të arrihen pjesërisht përmes politikës 
tatimore pasi që mund të rriten të hyrat për shpenzimet publike.
Kur është fj ala për ndërtimin e sistemit të ri tatimor të Kosovës, rrethanat 
imponuan që të fi llohet me ndërtimin e një sistemi të thjesht tatimor. Infrastruktura 
e shkatërruar ekonomike e publike, bizneset e shkatërruara dhe gjendja e rëndë 
sociale e popullatës që Kosova trashëgoi në periudhën e pasluft ës nuk ofronte 
shansa reale për një ndërtim të shpejtë të strukturave të brendshme qeverisëse dhe 
konsolidim të bazës ekonomike dhe të vetëfi nansimit të nevojave buxhetore. Nisur 
nga kjo, në fazën e parë të pasluft ës, misioni i UNMIK-ut, u përqëndrua, kryesisht në 
donacionet e jashtme, si burime të vetme të mundëshme për fi nancimin e nevojave 
buxhetore, për funksionimin e administratës publike, sektorëve publikë, rindërtimin 
dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe shërbimeve publike. Kur është fj ala për 
ndërtimin e sistemit të ri tatimor të Kosovës, rrethanat imponuan që të fi llohet me 
ndërtimin e një sistemi të thjesht tatimor.
Misioni i ATK-së është ngritja e nivelit më të lartë të përmbushjes vullnetare në 
përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi, si dhe ofrimi i shërbimeve profesionale, 
transparente dhe efektive për tatimpagues.
Administrata Tatimore është përgjegjëse për inkasimin e tatimeve qendrore 
qeveritare ku bëjnë pjesë: 
• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH); 
• Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP); 
• Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK); 
• Tatimet e mbajtura në burim;
• Kontributet Pensionale;
• Dhënien e licencave për lojërat e fatit. 

Tabela nr. 1, Ligjet dhe Udhëzimet në fuqi në Kosovë: 
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Nr. Emri i Ligjit Nr. i Ligjit Nr. i Udhëzimit    
Administrativ

1 Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat

Nr. 03/L-222 Nr. 03/2016

Nr. 04/L-1 02
Nr. 15/2010

Nr. 04/L-223

2  Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar - TVSh Nr. 05/L-037
Nr. 03/2015

Nr. 06/2016

3   Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale - TAP Nr. 05/L-028 Nr. 01/2016

4  Ligji për Tatim në të Ardhurat e Korporatave - TAK Nr. 05/L-029 Nr. 02/2016

5  Ligji për Kontributet Pensionale - KP

Nr. 04/L-168

 Nr. 04/L-101

Nr. 05/L-116

6  Ligji për Lojërat e Fatit Nr. 04/L-080 Nr. 03/2013

ATK ka fi lluar me realizimin e të hyrave (tatimet dhe kontributet pensionale) nga viti 
2000 në shumën prej 5 milion € duke i rritur në vitin 2017 në shumën 574 milion €.

Grafi koni nr. 1, Të hyrat tatimore nga ATK prej vitit 2000 deri vitin 2017y g p j

Burimi: ATK, 2018.
Tabela nr. 2, Normat tatimore në Kosovë

Lloji i tatimit Pragu i qarkullimit Norma tatimore

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar - TVSh 30,000 euro 8% dhe 18%

Tatimi në të Ardhura të Korporatave - TAK  nën 50, 000 euro 
Veprimtaria prodhuese, tregtare dhe transportuese, etj.  3%
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Veprimtaria shërbyese  9%

Tatimi në të Ardhurat Personale - TAP nën 50,000 euro

Veprimtaria prodhuese, tregtare dhe transportuese, etj.  3%
Veprimtaria shërbyese  9%
Tatimi në të Ardhura të Korporatave - TAK  mbi 50, 000 euro 10%
Tatimi në të Ardhurat Personale - TAP mbi 50,000 euro
     Të ardhurat Vjetore nga 0 deri 960  0%
     Të ardhurat Vjetore nga 960 - 3000  4%
     Të ardhurat Vjetore nga 3,000 deri 5,400  8%
     Të ardhurat Vjetore nga 5,400 e tutje  10%
Tatimi në Paga (mujor)  
      Të ardhurat mujore nga 0 deri 80  0%
      Të ardhurat mujore nga 80 - 250  4%
     Të ardhurat mujore nga 250 - 450  8%
     Të ardhurat mujore nga 450 e tutje  10%

Tatimi në Qira, Interes dhe të drejta pronësore  10%

Tatimi për kategori të veçanta  3%

Tatimi për jo-rezidentët  5%

3.1 Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

Për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), person i tatueshëm është secili 
person i cili është, ose kërkohet që të regjistrohet për TVSh, dhe i cili në mënyrë 
të pavarur zhvillon një aktivitet ekonomik në mënyrë të rregullt apo jo të rregullt, 
pavarësisht nga qëllimi ose rezultati i atĳ  aktiviteti ekonomik. 
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) është tatim mbi konsumin. Nëse e shohim nga 
këndvështrimi i blerësit është një tatim në çmimin e blerjes. Nëse e shohim nga 
këndvështrimi i shitësit është një tatim mbi vlerën e shtuar të produktit apo shërbimit.
Çdo person që i përmbush të gjitha kushtet e përkufi zimit mbi personin e tatueshëm, 
kërkohet që të regjistrohet për TVSh, nëse brenda vitit kalendarik tejkalon qarkullimin 
prej tridhjetëmĳ ë euro (30.000€).
TVSh është e përshkallëzuar në dy norma, atë standarde prej 18% dhe normën e 
reduktuar prej 8%, të vlerës së furnizimeve të importuara dhe furnizimeve të 
brendshme të tatueshme, me përjashtim të furnizimeve të liruara dhe furnizimeve të 
trajtuara si eksporte.
Një transaksion është objekt i tatuarjes për TVSh në Kosovë, nëse është furnizim 
malli ose furnizim shërbimi, i kryer kundrejt pagesës, brenda territorit të Kosovës, 
nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë. Gjithashtu, importi i mallrave është 
objekt i tatuarjes për TVSh.
Tabela nr. 3, Të hyrat sipas llojeve të tatimeve për vitet 2014 – 2016, në € 
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Nr.
Lloji i tatimit

Realizimi % e pjes. 
në total

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 = 4 /
Total

1 Tatimi mbi vlerën e shtuar 136,939,023 153,877,977 180,363,400 46.7%

2 Tatimi i mbajtur në burim 67,857,126 71,848,878 80,327,270 20.8%

3 Tatimi për bizneset individuale 33,080,529 31,914,269 33,161,625 8.6%

4 Qira, loto, drejt.pronësore 10,499,342 13,206,038 11,254,117 2.9%

5 Tatimi në Korporata 55,318,971 61,433,888 81,278,873 21%

Totali: 303,694,991 332,281,049 363,385,285 100%

Burimi: MF-Thesari / ATK-Teknologjia Informative
Sipas raportit nr.89195 të Bankës Botërore të vitit 2014, hendeku tatimor në vjeljen 
e tatimeve është vlerësuar: hendeku i TVSH-së – 34% përshkak vjeljes së ulët të 
TVSH-së nga furnizuesit vendorë; hendeku i TAP prej 75 % dhe hendeku u TAK 
prej 17%. Kjo është kryesisht rezultat i sektorit të madh joformal dhe ekonomisë së 
konsiderueshme gri që vlerësohet të jetë ndërmjet 7.5% dhe 18.8%. 

3.2 Tatimi në të Ardhura Personale

Tatimi në të Ardhura Personale aplikohet në të gjitha të ardhurat që pranon një 
individ të cilat janë të tatueshme në bazë të Ligjit për Tatim në të Ardhura Personale. 
Tatimpagues janë personat fi zikë rezident dhe jo rezident, ndërmarrja personale 
afariste, ortakëritë dhe shoqëritë, të cilët pranojnë ose krĳ ojnë të ardhura bruto nga 
çfarëdo burimi, duke përfshirë pagën, veprimtarinë afariste, qiranë, fi toret në lotari, 
interesat, fi timet kapitale, shfrytëzimin e pasurisë së paprekshme, si dhe çdo të 
ardhur tjetër që rritë vlerën neto të tatimpaguesit.
Objekt i tatimit për tatimpaguesin rezident janë të ardhurat e tatueshme me burim 
në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ndërsa për tatimpaguesin jo rezident janë vetëm të 
ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë.
Të ardhura të tatueshme për një periudhë tatimore konsiderohet ndryshimi në mes 
të të ardhurave bruto të pranuara apo të rrjedhura gjatë një periudhe tatimore dhe 
zbritjeve të lejuara në lidhje me ato të ardhura bruto.
                    Tabela nr. 4, Norma tatimore për Tatim në të Ardhura Personale:

Norma tatimore Të ardhurat mujore në € Të ardhurat vjetore në €

0% 0 deri 80 0 deri 960

4% 80 deri 250 960 deri 3000

8% 250 deri 450 3000 deri 5400

10% 450 e tutje 5,400 e tutje
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Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore mbi 50,000€ dhe ata të cilët kanë 
përzgjedhur vullnetarisht të tatohen në të ardhura reale, tatohen sipas shkallëve 
tatimore të lartcekura, ndërsa tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej 
50,000€ apo më pak, tatohen në të ardhurat bruto me 3% (për veprimtaritë: tregti, 
transport, bujqësi dhe veprimtari të ngjashme komerciale) apo 9% (për veprimtaritë: 
shërbyese,  profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të ngjashme). Përveç tatimit, këta 
tatimpagues (të vetëpunësuar) obligohen të paguajnë edhe Kontributin Pensional.
Pagat e të punësuarve nga punëdhënësi primar tatohen sipas shkallëve tatimore (0%; 
4%; 8% dhe 10%), ndërsa pagat e të punësuarve nga punëdhënësi sekondar tatohen 
me 10%.
Secili i punësuar, shtetas i Kosovës obligohet që nga paga bruto të paguaj 5% në 
emër të Kontributit Pensional. Po ashtu, punëdhënësi kryesor dhe ai sekondar për të 
punësuarit të cilët janë shtetas të Kosovës, kontribuon me 5% mbi pagën bruto të të 
punësuarit në emër të kontributit pensional. 
Tatimit mbi të ardhurat personale iu nënshtrohen edhe të ardhurat që rrjedhin 
nga fi timi i ortakut apo i aksionerit në shoqërinë tregtare, të ardhurat nga interesat 
bankare apo të përfi tuara nga letrat me vlerë, të ardhurat që rrjedhin nga e drejta e 
autorit dhe pronësia intelektuale.

3.3 Tatimi në të Ardhurat e Korporatave

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave aplikohet në të gjitha të ardhurat e tatueshme 
të korporatave. Tatimpagues konsiderohen: Korporata apo ndonjë ndërmarrje tjetër 
afariste që ka statusin e personit juridik sipas ligjit në fuqi në Kosovë; Shoqëria tregtare 
që vepron me pasuri në pronësi shoqërore ose publike; Organizata e regjistruar si 
organizatë jo-qeveritare; Personi jo rezident me njësi të përhershme në Kosovë.
Objekt i tatimit për tatimpaguesin rezident janë të ardhurat e tatueshme me burim 
në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ndërsa për tatimpaguesin jo rezident janë vetëm të 
ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë.
Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore mbi 50,000€ dhe ata të cilët kanë 
përzgjedhur vullnetarisht të tatohen në të ardhura reale, tatohen me normën 10%, 
ndërsa tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej 50,000€ apo më pak, tatohen në 
të ardhurat bruto me 3% (për veprimtaritë: tregti, transport, bujqësi dhe veprimtari të 
ngjashme komerciale) apo 9% (për veprimtaritë: shërbyese,  profesionale, të zanatit, 
të argëtimit dhe të ngjashme).
Për tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore mbi 50,000€ dhe ata të cilët kanë 
përzgjedhur vullnetarisht të tatohen në të ardhura reale, të ardhura të tatueshme 
për një periudhë tatimore konsiderohet ndryshimi në mes të të ardhurave bruto të 
pranuara apo të rrjedhura gjatë një periudhe tatimore dhe zbritjeve të lejuara në 
lidhje me ato të ardhura bruto.

4. Afatet e deklarimit dhe pagesës së tatimeve
          Tabela nr. 5, Afatet e deklarimit dhe pagesës së tatimeve

Nr. Emërtimi i Formularit Shkurtesa Afati i deklarimit

1 Pasqyra e tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar IR Prej 1 deri 15 të çdo tremujori
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2 Pagesa tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha 
individuale IL Prej 1 deri 15 të çdo tremujori

3 Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla 
individuale IS Prej 1 deri 15 të çdo tremujori

4 Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagimit të tatimit WM Prej 1 deri 15 të çdo muaji

5 Pasqyra mujore e mbajtjes në burim dhe pagesës së tatimit në 
interes, të drejtat  pronësore, qira, kategori të veçanta WR Prej 1 deri 15 të çdo muaji

6 Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla QS Prej 1 deri 15 të çdo tremujori

7 Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha QL Prej 1 deri 15 të çdo tremujori

8 Deklarata e tatimit në të Ardhurat e Korporatave CD Prej 1 janar deri 31 mars

9 Formular deklarimi  e pagese për  TVSH TV Prej 1 deri 20 të çdo muaji

10 Formular i Deklarimit vjetor dhe pagesën për tatimin mbi të 
Ardhurat Personale PD Prej 1 janar deri 31 mars

11 Pasqyra e kontributeve për pension dhe formulari I pagesës CM Prej 1 deri 15 të çdo muaji

12 Kërkesë për Rimbursim dhe Rikthim/Kthim KRR Prej 1 deri 20 të çdo muaji apo tremujori

13 Deklarata e Tatimit në të Ardhurat nga ortakëria DO Prej 1 janar deri 31 mars

5. Konkluzione dhe rekomandime
Administrata Tatimore e Kosovës funksionon si agjenci ekzekutive me autonomi të 
plotë operuese në mbledhjen e të hyrave tatimore. Përgjegjësi e ATK-së është që të 
administroj zbatueshmërinë e çdo lloji të tatimit të aplikuar me Legjislacion Tatimor 
në Republikën e Kosovës. ATK është ndër Institucionet kryesore e cili garanton 
stabilitet fi nanciar në vend, duke arkëtuar të hyrat tatimore për Buxhetin e Kosovës.
 Çështjet e tjera të cilat duhet të adresohen në periudhën e ardhshme janë: 
• Ekonomia e Kosovës vuan nga një hendek tatimor, i cili është kryesisht pasojë 

e ekonomisë joformale, evazionit, shamngies tatimore nga disa biznese dhe 
inivividë që veprojnë në mospërputhje me rregullat. Mosrespektimi i detyrimeve 
tatimore nga tatimpaguesit shkakton ngecje dhe probleme në grumbullimin e të 
hyrave tatimore dhe duhet përpiqen për të bërë gjënë e duhur tatimpaguesit ti 
binden rregullave  dhe të paguajnë detyrimin e tyre tatimor; 

• Të mbledhen tatimet dhe kontributet, për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe 
mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. ATK do të jetë e  suksesshme nëse të hyrat 
e pritshme qeveritare janë mbledhur për të siguruar shërbimet e rëndësishme 
qeveritare, në masë të madhe përmes përmbushjes vullnetare të tatimpaguesve 
sipas ligjeve tatimore të Kosovës dhe nëse punëdhënësit japin kontributet e 
kërkuara për kursime pensionale dhe kontribute tjera për punëtorët e tyre;

• Administrata Tatimore të jetë e besueshme dhe e respektuar, si dhe të jetë e 
krahasueshme me administratat simotra në shtetet përreth saj. Një sistem i mirë 
tatimor është produkt i politikave dhe legjislacionit të mirë tatimor, dhe një 
administrate të mirë. Përvojat në botë tregojnë që mbledhja e të hyrave është më 
efektive atëherë kur tatimpaguesit bëjnë përmbushjen vullnetare dhe kjo arrihet 
kur ata kanë besim dhe respektojnë autoritetin tatimor si dhe e konsiderojnë atë 
të jetë shumë kompetent; 

• Krĳ imin e një zyre të veçantë  për gjoba dhe dënime administrative (ZGJONA), 
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duke shqiptuar gjobat dhe ndëshkimet administrative, pas shqyrtimit në mënyrë 
të pavarur dhe profesionale të provave materiale të marra gjatë vizitave dhe 
kontrolleve. Qëllimi kryeso i kësaj iniciative është rritja e llogaridhënies dhe e 
drejtësisë së sistemit me qëllim të përmisimit të transparencës dhe objektivitetit 
në zbatimin e ligjeve tatimore dhe të gjenerojë fi timet efi kasiteti të stafi t për shkak 
të specializimit (profi lizimit). 

• Rrjedhë më e mirë e komunikimit në mes të të gjithë aktorëve të sistemit tatimor, 
duke pasur në konsideratë mbështetjen e ndërmarrja të vogla me theks të veçantë 
themelimi i bizneseve të reja;

• Avokati i Tatimpaguesit të jetë një mjet për taksapaguesit dhe për ti ndihmuar 
tatimpaguesit në zbatimin e rregullave për ata që adresojnë shqetësimet dhe 
çështjet e tyre në veçanti që kanë të bëjnë me rimbursimet e tatimeve, ankesat 
kur ata nuk janë në gjendje për të zgjidhur këto shqetësime ose çështje nëpërmjet 
komunikimeve normale brenda ATK-së;

• Rritja e aft ësive/shkathtësive të stafi t përmes trajnimeve duke planfi kuar plane 
trajnuese, përmirësimi i proceseve kyçe tatimore,  ripërtëritja e teknologjisë 
informative për të mundësuar punë më efi kase brenda ATK-së dhe shërbime të 
përmirësuara për tatimpaguesit, sigurimi i një strukture organizative efektive, të 
mbështetur nga mekanizma të fortë qeverisës dhe llogaridhënie të qartë;

• Modernizim të sistemit tatimor të teknologjisë informative, në kuadër të këtĳ  
sitetmi të  ketë deklarim elektronik të tatimeve që kërkohet të jetë i avancuar, i 
sigurt, i përshtatshëm për aplikim, në të cilin përfshihen veçori, të cilat lehtësojnë 
aplikimin e këtĳ  sistemi. Çdo tatimpaguesi, përmes sistemit elektronike ti 
mundësohet: deklarimi dhe pagesa e detyrimeve tatimore për të gjitha llojet e 
tatimeve, korrigjimi i deklaratave tatimore, mundësia qe të paguaj për detyrimet e 
papaguara (vonuara) si dhe qasja në historinë e deklarimeve te tyre dhe shërbimet 
tjera elektronike ti ofrohen tatimpaguesve dhe palëve tjera të interesuara duke ju 
shmangur shërbimeve në mënyr[ fi zike;

• Në të ardhmen jo të largët të krĳ ohet një Agjencion i vetëm i të Hyrave, ku do 
të bëhet bashkim i ATK-së me Doganën në një Agjencion të vetëm. Qëllimi i 
krĳ imi në një agjenci të vetme të hyrave është ikja e burokracisë, procedurë më 
të thjeshtë drejtuar vetëm një Agjencioni e cila do të jetë lehtësim për bizneset, 
për ti adresuar çështjet në një agjencion, dhe parashihet të ketë ekonomicitet, 
efi kasitet në mbledhjen dhe rritjen e të hyrave në buxhetin e Shtetit. Krĳ imi i këtĳ  
institucioni të bëhet në kordinim dhe përkrahje nga FMN dhe BE;
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Qyteti kreativ bashkëkohor
Rigjenerim urban dhe kulturor i Bilbaos përgjatë brigjeve të lumit Nervion

Daniela Kavaja

Qytetet gjithmonë janë përpjekur të dallohen nga njëri-tjetri dhe të mbrojnë 
individualitetin dhe karakteristikat e tyre dalluese në nivel politik, ekonomik dhe 
shoqëror.
Të përshkruash karakteristikat e qyteteve evropiane do të thotë të kuptosh 
marrëdhëniet e tyre ndërkulturore, të njohësh dhe të kuptosh shtysat dinamike që 
kanë çuar në transformimet e tyre, të shpjegosh marrëdhëniet e ngushta që krĳ ohen 
brenda tyre dhe midis rrjeteve të qytetit, të hetosh proceset e vlerësimit të armatimeve 
të tyre kulturore, të shtjellosh përkatësinë e tyre në rrjetet globale të shkëmbimit dhe 
komunikimit.
Njerëzit janë nxitësi kryesor i rritjes ekonomike dhe aspekteve sociale të shekullit 
të 21-të. Siç del në studimet e Richard Florida1, investimi në edukimin krĳ ues dhe 
kulturor të njerëzve sjell një ofertë të pasur kulturore, e cila pastaj tërheq kapitalin e 
mëtejshëm njerëzor me karakteristika gjithnjë e më të kualifi kuara.
Krĳ imi i një repertori unik do të thotë të vlerësosh historinë, traditën, kulturën dhe 
vlerat që lidhen me kontekstin. Ngjarje të ndryshme historike, si Rënia e Murit të 
Berlinit, apo e Komunizmit, e kanë përmbysur krejtësisht strukturën e kombeve të 
ndryshme, si pasojë duke ndryshuar rrënjësisht edhe vetë qytetet. Dëshira për t’u 
çliruar nga gabimet e së kaluarës dhe për të rifi lluar nga e para, duke u përfshirë 
gjithnjë e më shumë në një botë më te ndërlidhur dhe më të përparuar teknologjikisht, 
janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në dëshirën e qyteteve për t’u afi rmuar, dhe 
për të rikrĳ uar një imazh të ri. 
Krĳ imi i një imazhi të favorshëm të një konteksti urban, në gjendje të përfaqësojë një 
identitet të fortë, dhe si pasojë të ngjallë edhe kuriozitet, është një faktor i rëndësishëm 
për të arritur sukses në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke tërhequr jo vetëm 
turistë dhe investitorë, por mbi të gjitha edhe duke përmirësuar marrëdhënien me 
qytetarë dhe banorë. Jo të gjitha qytetet kanë karakteristikat e duhura për të patur një 
zhvillim kreativ. Një ambient historik unik dhe i pasur me karakteristika të veçanta 
është pa dyshim një pikënisje e rëndësishme për të bërë diferencën. Shumë qytete 
evropiane, sidomos në momente krize ekonomike, kanë fi lluar një proces rilindjeje 
duke investuar kryesisht në sektorin e industrisë kulturore. 
Koncepti i qyteteve krĳ uese mbizotëron në mendimet politike të shumë qyteteve 
bashkëkohore evropiane, të cilat e zbatojnë atë, veçanërisht në zonat e qyteteve me 
potencial më të madh për zhvillim dhe me karakteristika dalluese. Këto zona, të cilat 
shërbejnë si pikënisje për rizhvillimin e të gjithë qytetit, janë shpesh ballinat ujore.
"Kreativiteti mund të përkufi zohet si aft ësia për të krĳ uar diçka të re nëpërmjet 
inovacionit dhe origjinalitetit të mendimit"2.
Në rastin e Bilbaos, një qytet me karakteristika unike dhe të papërsëritshme, uji bëhet 
elementi kryesor për rigjenerimin e imazhit të qytetit, si nga pikëpamja urbane dhe 

1  Florida r., Cities and Creative Class, Routledge, New York, 2005.
2  L. Kong, City Branding, p. 87-97, in Cities, Cultural Policy and Governance, a cura di H. K. 
Anheier, Y. R. Isar, The cultures and globalization series vol. 5, Los Angeles, USA, 2012.
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arkitektonike, ashtu edhe nga aspekti kulturor.
Ndërhyrjet e rigjenerimit përgjatë brigjeve të lumit kanë çuar në riintegrimin e të 
gjithë qytetit.
Ky qytet ka ditur ta transformojë imazhin e tĳ , i karakterizuar nga tipare të theksuara 
industriale, në qytetin e kulturës dhe turizmit, ndërsa mbetet padyshim i ankoruar 
në pamjen e tĳ  si një qytet i ujit.
Bilbao ka patur gjithmonë nje raport të ngushtë me ujin, falë pozicionit të tĳ  
gjeografi k, afër detit dhe përgjatë brigjeve të lumit Nervion. Përgjatë historisë 
së tĳ , trasformimet e këtĳ  qyteti nuk e kanë nënvlerësuar asnjëherë këtë prani të 
rëndësishme. E krĳ uar si një qendër tregtare në periudhën e Mesjetës, gjatë viteve 
‘800 Bilbao e kishte përqendruar ekonominë e saj te industria metalurgjike, detare 
dhe aktivitetet ekstraktive. Në vitet ’80, pëson një transformim radikal të sistemit 
të prodhimit si pasojë e përfundimit të politikave mbrojtëse të regjimit frankist. Kjo 
shkakton një migrim të theksuar të popullsisë nga ana e majtë e lumit Nervion drejt 
qendrës metropolitane të qytetit. Pas krizës së thellë, sidomos pas përmbytjeve të 
shkaktuara nga lumi në 1983, qytetarët e Bilbao-s vendosin të rindërtojnë imazhin 
e këtĳ  qyteti dhe të fokusohen në rilindjen ekonomike të tĳ . Qeveria baske vendos 
të aplikojë politika të ndryshme të rigjenerimit social dhe ambiental të gjithë 
qytetit. Në vitin 1992 lind Bilbao 2000, një shoqatë me fonde të enteve shtetërore 
dhe atyre private, e cila ka për qëllim të rigjenerojë nga pikëpamja urbane zona të 
degraduara, si dhe të nxisë programe të ndryshme të zhvillimit të qytetit. Ndërhyrjet 
kryesore përqendroheshin në rikualifi kimin e zonave industriale të braktisura dhe 
rekuperimin e raportit të qytetit me brigjet e lumit.
Pikënisje e gjithë procesit të transformimit të zonave në buzë të lumit deri në port, 
është realizimi  i aksit të ri metropolitan, Eje Metropolitano. Më pas, projektimi i 
portit të ri industrial në grykën e lumit Nervion,  krĳ on mundësinë e zhvendosjes së 
aktiviteteve industriale si dhe rĳ etëesimin e anës së majtë të lumit. Dhe ndërtimi i 
një sistemi të madh të ujërave të zeza ka lejuar që uji i lumit të pastrohet. Ndërhyrjet 
e Bilbao Ria 2000 përqendrohen mbi të gjitha në zonat Ametzola dhe Abandoibarra. 
Kjo e fundit, do shërbejë edhe si nyje e rëndësishme e zhvillimit urbanistik të gjithë 
qytetit. Pikërisht zona e Abandoibarra-s ka jetuar një rigjenerim urban mjaft  të 
dukshëm, duke përfshirë në proces edhe zona të tjera periferike.
I gjithë procesi i transformimit të qytetit është përqendruar në “katër zona referimi”3:
1. Qendër kulturore: imazhi i ri i qytetit është i lidhur ngushtë me një aks të ri 

kulturor me rëndësi ndërkombëtare, rreth të cilit përqendrohet edhe zhvillimi.
2. Mobilitet i brendshëm dhe akses i jashtëm: gjatë rikualifi kimit të brigjeve të lumit, 

një rendesi e veçantë i është kushtuar rrjetit infrastrukturor, si të zonave ekzistuese, 
ashtu edhe të qendrave të reja urbane.

3. Rigjenerim urban: ndërhyrjet e parashikuara kanë si qëllim kryesor rigjenerimin e 
lagjeve të degraduara të qytetit.

4. Inovacion teknologjik dhe investim në burime njerëzore: perveç ndërhyrjeve në 
shkallë urbane dhe arkitektonike, është mjaft  interesant aspekti i përmirësimit 
të ofertës edukative të qytetit përmes kurseve profesionale dhe qendrave t reja 
kërkimore.

Rasti i qytetit të Bilbao-s përfaqëson një nga ato ndërhyrje përgjatë brigjeve të lumit 
që kanë shkaktuar rikrĳ imin e krejt qytetit. Transformimi i këtĳ  qyteti është rrënjësor 
3   A. Badami, D. Rosinvalle (a cura di), Citt a’ d’acqua. Risorse culturali e sviluppo urbano nei 
waterfront, Aracne, Roma 2008, p. 32.
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pasi konsiston në kërkimin e një imazhi të ri të tĳ  duke u nisur nga zhvillimi urban 
përgjatë lumit të tĳ  Nervion, që është njëkohësisht edhe pjesë e identitetit të këtĳ  
qyteti. Rasti i Bilbao-s qëndron në shndërrimin nga një qytet me një imazh të fortë 
industrial në një qytet të kulturës dhe turizmit, duke ruajtur gjithmonë identitetin 
e tĳ  si qytet ujor. Ndërhyrjet përqendrohen në riorganizimin e zonës portuale dhe 
në ndërtimin e një aeroporti të ri, si ndërhyrje me një impakt në aksesueshmërinë e 
jashtme të qytetit, për t’u perqendruar më pas në raportin e qytetit me lumin e tĳ .
Duke qenë uji një element i padiskutueshëm i historisë së këtĳ  qyteti, transformimet 
e reja përqendrohen sidomos në hapësirat publike në kontakt të drejtpërdrejtë me 
lumin Nervion, duke detyruar çdo ndërhyrje të  përballet me këtë element kaq 
kompleks dhe dinamik. Në imazhin e ri të qytetit, lumi konceptohet si një aks lidhjeje 
mes realizimit të kalimeve të reja transversale4.
Motori i gjithë këtĳ  procesi transformimi të qytetit është muzeu Guggenheim i F. O. 
Ghery, i realizuar mes vitit 1993 dhe 1997. Ndërtimi i këtĳ  landmark-u  urban shënon 
hapin e parë të rëndësishëm të zhvillimit të krejt zonës së Abandibarra, e pozicionuar 
në pjesën jugore të lumit Nervion.
Kjo zonë, që për vite me radhë shërbente si qendër e aktiviteteve portuale, përmes 
ndërhyrjeve të reja ndryshon tërësisht pamjen, duke u shndërruar në një qendër 
kulture dhe turizmi. Masterplani i ri, i hartuar nga Cesar Pelli, Eugenio Aguinaga dhe 
Diana Balmori, parashikon realizimin e ndërtesave të rëndësishme, lidhjeve të reja 
dhe hapësirave publike të rizhvilluara përgjatë brigjeve të lumit Nervion. Një tjetër 
kryevepër arkitektonike e realizuar në zonen peërndimore të Abandoibarra-s është 
Pallati i Kongreseve dhe i Muzikes Eskalduna, i projektuar nga Federico Soriano dhe 
Dolores Palacios ndërmjet viteve 1996 dhe 1999.
Mes muzeut Guggenheim dhe Pallatit të Kongreseve ndodhet ura Pedro Arrupe, një 
strukturë metalike mjaft  e hollë e veshur me panele druri. Nga ana tjetër e muzeut, 
Santiago Calatrava ka projektuar urën Zubi Zuri, me një strukturë të bardhë të hollë 
dhe të pjerrët, e shtruar me pllaka metalike duke ofruar kështu një ndri+im mjaft  
karakteristik gjatë natës. Kjo urë është një element orientues nga ana vizuale përgjatë 
lumit Nervion. 
Këto dy ura të realizuara në këtë zonë, mjaft  të ndryshme nga njëra-tjetra, janë ikona 
për Bilbao-n, dhe perveç lidhjeve mes dy spondave të lumit, simbolizojnë edhe lidhje 
të reja për krejt qytetin.
Koncepti i rizhvillimit të hapësirës publike është mjaft  e rëndësishme për rindërtimin 
e dy anëve të lumit dhe sidomos të raportit mes tyre. Hapësirat publike përgjatë 
ballinave të lumit Nervion, stabilizojne edhe një raport të drejtpërdrejtë me ujin, 
duke realizuar pasarela lidhëse mbi ujë, shpeshherë në nivele të ndryshme, që sjellin 
edhe distanca të ndryshme nga uji.
Waterfront-i ndërmjet këtyre dy ndërtesave të reja, është i karakterizuar nga prania e 
këtyre pasarelave, që luajnë me ndryshimet e materialeve, të formave dhe të shtrirjes 
së tyre ne hapesirë midis muzeut Guggenheim-it dhe Pallatit të Kongreseve.
Muzeu Guggenheim i Frank O. Gehry, realizuar mes vitt it 1993 dhe 1997, njihet 
sot si ndertesë simbol për qytetin e Bilbao-s dhe që në fazën e ndërtimit të tĳ  ishte 
ndërtesa më e reklamuar e historisë së arkitekturës. Ishte pikërisht ky muze, objekti 
i parë i rëndësishëm i zonës së Abandoibarra-s që nxiti proceset e rigjenerimit urban  
4   Në dy anët e Guggenheim realizohen ura pedonale, Ura Zubi Zuri e Calatraves, që do të thotë 
�Ura e Bardhe� në gjuhën baske, dhe Ura Pedro Aruppe di Fernandez Ordonez.
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dhe krĳ imit të aktiviteteve të reja prodhuese, të ndjekura më pas nga Qendra e 
Kongreseve dhe Qendra Tregtare e Robert Stern.
Ky muze, i njohur ndryshe si një icon building (ndërtesë ikonë) i këtĳ  qyteti, 
konsiderohet ndërtesa më e famshme e shekullit XX. 
Kjo ndërtesë bëhet e famshme në sajë të shfaqjes së saj në kopertinën e shumë 
revistave prestigjioze, duke fi tuar vëmendjen e një publiku të gjerë dhe shënon një 
kthesë në lidhje me konceptimin e një lloji të ri të arkitekturës ekspresive. 
Në vazhdim, ndërtesat ikonë, lindën edhe ne qytete te tjera, deri ne piken kur në 
ditët e sotme çdo qender e rëndësishme, përfshirë qendrat fi nanciare, karakterizohet 
nga prania e një ndërtese ikonë që është simbol i pushtetit, inovacionit dhe prestigjit. 
Mes këtyre ikonave mund të përmendim St. Mary Axe të Londrës, e projektuar nga 
arkitekti Norman Foster në vitin 1996, i quajtur nga londinezët “Kastraveci”, për 
shkak të formës së tĳ  karakteristike: ndërsa muzeu Guggenheim, njihet si angjinare 
apo si një mjellmë.
Në raste të ndryshme nuk kanë munguar edhe kritikat ndaj këtyre ndërtesave, duke 
u parë shpesh si metafora të çuditshme, të cilat i imponohen kontekstit urban, shpesh 
duke prishur harmoninë arkitektonike të ambientit që i rrethon.
Por, është pikërisht edhe falë këtĳ  aspekti që disa ndërtesa shndërrohen në ndërtesa 
ikonë, për faktin që ato tejkalojnë rregullat sociale dhe arkitektonike të paracaktuara, 
dhe tentojnë të rigjenerojnë jetën sociale  duke vënë në diskutim kontekstin në të cilin 
lindin.
Pas një periudhe disavjeçare, mund te pohojmë se muzeu Guggenheim ka arritur 
të tërheqë vëmendjen e investimeve të pasurive të patundshme dhe të ndikojë 
ndjeshëm në turizmin kulturor (vetëm në 2006 Bilbao është vizituar nga më shumë 
se një milion turistë), perveçse të shndërroje një herë e përgjithmonë imazhin e këtĳ  
qyteti në nivel ndërkombetar. Përpara se të ndërtohej ky muze, Bilbao ka qenë një 
qytet shume pak i njohur, dhe padyshim jashtë zgjedhjeve turistike kombëtare dhe 
ndërkombëtare.
Falë pranisë së kësaj arkitekture mjaft  të fuqishme, lindi industria kulturore dhe 
Bilbao mbyll kështu një kapitull të së kaluares së tĳ  si qytet industrial per t’u 
shndërruar në një qytet turistik me një rëndesi të konsiderueshme.
Kjo ndërtesë, është shembull i një arkitekture në gjendje të krĳ ojë një identitet të ri 
urban, një karakter të ri në horizont, duke u bërë nje simbol i vërtete për qytetin.
Pozicionimi i muzeut përgjatë Ria-s nxit edhe rizhvillimin e të gjithë bregut të lumit 
të qytetit, përveç efektit të famshëm “Guggenheim”  i aft ë për të “kapur tregun 
global në një ambient ku arkitektura luan një rol kyç”5.

Perfundime

Edhe pse nje qytet relativisht i vogel ne krahasim me te ashtuquajturat global cities, 
kushdo qe viziton qytetin e Bilbaos nuk mund te mos ndjehet i perfshire teresisht 
nga atmosfera energjike dhe bashkekohore qe e karakterizon ate.
Mjaft on nje shetitje pergjate brigjeve te lumit, pergjate muzeut Guggenheim, per tu 
emocionuar nga nje kontekts mjaft  kreativ kreativ. 
Ne teresine e tĳ , ky qytet, ka pasuri te medha tregetare, industriale, kulturore dhe 
artistike. Padyshim historia e Bilbaos na shpalos nje menyre efi ciente te rigjenerimit 
5  J. Rajchman, “Eff ett o Bilbao”, <Casabella> n. 673-674, dicembre 1999, p. 10-12.
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te qytetit duke u perqendruar ne pikat e forta te tĳ .
Nderhyrjet e realizuara ne vitet e fundit i kane dhene mundesi te ripozicionohet 
ne merkatot kombetare dhe nderkombetare, duke ruajtur gjithmone identitetin dhe 
karakteristikat e tĳ . 
Tashme cdo qytet kerkon te beje diferencen, duke u perqendruar dhe duke perforcuar 
pikerisht “vlerat e shtuara” qe e bejne unik. Bilbao eshte nje shembull i suksesshem ne 
kete aspekt. Ky sukses eshte pasqyruar me se miri si ne jeten ekonomike, sociale, e 
sidomos ato kulturore te qytetit. 
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Abstrakt

Problematikat e kontrollit te cilesise se ajrit ne ambiente pune te mbyllura, me 
reference te vecante  ndaj lidhjeve relative me konfortin, shendetin dhe prodhimtarine 
e banoreve eshte prej disa viteve objekt I rritjes se vemendjes ne vendet perendimore 
te industrializuara, ku kalohet rreth, mesatarisht, me shume se 90% e kohes brenda 
ambienteve te mbyllura, nga ku rreth 30% mbi vendin e punes, me rrjedhoje faktin 
ku efektet e ndotjes indoor mbi individin jane shpesh te predominuar ne lidhje me 
ato te ndotjes outdoor. 
Eshte njohur qe ndotja indoor perben nje risk ambiental te larte, nga ku shkaqet 
kryesore jane nga njera ane, ne sasine e madhe te burimeve ndotese present ne 
ambientet e jetes dhe punes, dhe nga ana tjeter ne reduktimin e taksave te ventilimit, 
lidhur ne pergjithesi me shkaqe te kursimit energjetik.
Ne Shqiperi problematikat e efekteve lidhur me ndotjen indoor jane nenvleresuar 
gjate, me sa duket per shkak si te veshtiresive lidhur me objektivat e klasifi kimit 
te patologjive lidhur me te, ashtu dhe per mungese te strumentave te akredituara 
per kontrollin e Indoor Air Quality. Eshte e vertete qe, edhe ne nivel internacional, 
impenjimi I dukshem I kerkimit drejtuar individualizimit te nje indikatori global 
te Indoor Air Quality te ralacionuar ndaj mireqenies dhe shendetit te punonjesve 
nuk ka ardhur, akoma sot, ne rezultate defi nitive; qellimi I punes eshte pikerisht 
prezantimi I kuadros te perfi timeve aktuale ne kete fushe te vecante te kerkimit, me 
riferiment te vecante ndaj aspekteve te lidhura me fushen e sherbimeve. 

Faktoret qe infl uencojne ndotjen indoor te ambienteve te punes

Me termin ndotes indoor percaktohet "prezenca ne ajrin e ambienteve te mbyllur te 
ndotesve fi zike, kimike dhe biologjike jo te pranishem ne ajrin e jashtem te sistemeve 
te hapur ekologjike me cilesi te larte". Produktet e ndotjes mund ti perkasin, ne 
fakt, familjes se ndotesve kimike (oksidi i karbonit, oksidi i azotit, oksidi i squfurit, 
formaldeide, VOCs), bioksid karboni, tretes, lende te imeta te suspenduar ne ajer 
etj .), radioaktive (per shembull. radon, etj.), fi zike (fi bra dhe pluhura per shembull. 
amianti, fi bra qelqi etj.), biologjike (mikrobe, baktere, viruse, kerpurdha,  etj).
Prezenca e ketyre ndotesve ne ambiente te mbyllura pune jo industrial mund te kete 
nje origjine te brendshme ose te jashtme.  Nga ana tjeter mund te observohet qe 
sasia dhe tipologjia e ketyre te fundit mund te lidhet drejteperdrejte me prezencen 
e qenieve te gjalla dhe aktivitetin e tyre; te tjere akoma jane emetuar nga materialet 
e perdorura per ndertimin dhe mirembajtjen, nga strukturat edile ne impiantet, 
arredimin (per shembull. amianti, fi bra minerale, radon, formaldeide etj.).
Edhe faza e vecante e jetes se ambienteve luan nje rol te rendesishem ne karakterizimin 
e cilesise se ajrit te brendshem; per ambiente te vendosur ne ndertesa te vjetra, per 
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shembull, faktore risku specifi ke mund te kene te bejne me pluhura dhe fi bra te 
prejardhura nga degradimi I materialeve dhe prezenca e lageshtires; per ndertesa 
te reja, faktoret specifi ke te riskut jane emetimet e produkteve te fi niturave sapo te 
instaluara (piktura, bojra, adezive, ngjites)  dhe nje mbyllje e tepruar e dritareve e cila 
ngadaleson hollimin e ndotesve.
Ne pergjithesi mund te afermohet  qe faktoret kryesore qe percaktojne perqendrimin 
e nje ndotesi ne ambientet e mbyllura jane: perqendrimi relative ne ambient 
per shkak te burimeve indoor; perqendrimi present ne ajrin e jashtem; numri 
I ndryshimit te ajrit midis ambientit te brendshem dhe te jashtem (si ndermjet 
sistemeve te ventilimit artifi cial si nepermjet dritareve); shpejtesia e eres, qe mund te 
infl uencoje duke ndryshuar, sasine e ajrit te shkembyer, per ventilim natyral, midis 
ambientit te brendshem dhe te jashtem; parametrat e brendshem termoigrometrike 
(temperature, lageshtire). Eshte arritur ne konkluzion qe cilesia e ajrit te brendshem 
peson nje perkeqesim te ndjeshem me rritjen e temperatures dhe lageshtires relative 
te ambientit; persa I perket lageshtires relative, eshte demonstruar qe nje rritje pertej 
vlerave te konfortit 50% - 70% zhvillon agjentet patogjene me origjine biologjike, 
si mikroorganizma, baktere etj qe rriten dhe shumohen mbi veshjet, siperfaqet e 
impianteve etj. 
Temperature e ambientit dhe lageshtira relative infl uencojne edhe ne perqendrimin 
e disa agjenteve ndotes me origjine kimike: per shembull formaldeide dyfi shon 
perqendrimin e saj ne ajer me rritjen e lageshtires relative (30% - 70%)  dhe te 
temperatures (14° - 35°C).

Kostot e nje cilesie te dobet te air indoor

Impakti social lidhur me ndotjen e ajrit indoor mund te matet jo vetem ne terma 
sanitare, por edhe ne terma te kostove ekonomike te cilat lidhen si me vete koston 
sanitare por edhe me nje ulje te pergjithshme te prodhimtarise te lidhur drejteperdrejte 
me diskonfortin ambiental. 
Semundjet  e medha ne popullsine, shkaktuar nga ndotja indoor ndikon mbi 
kolektivitetin ne terma kostosh edhe shume sinjifi kative. Ne Shtetet e Bashkuara, 
gjate viteve ‘80 dhe ’90, mbi te gjitha ne ambientet e punes industriale, u incentivuan 
studime te posacme mbi keto kosto.
Te gjitha organizatat boterore qe merren me shendetsi dhe ambientin jane dakord 
mbi sostenimin qe, per avantazhet e sigurta mbi shendetin dhe prodhimtarine e te 
punesuarve, kontrolli I IAQ duhet, te beje pjese ne strategjite e prodhimit, mirembajtjes 
dhe konservimit te energjise ne te gjithe ambientet e prodhimit. Por akoma sot, edhe 
pse vemendja e raporteve midis ambientit te brendshem dhe prodhimtarise daton ne 
vitet e para ’90, rezultatet e arritura jane pak a shume te mangeta dhe kjo, sigurisht, 
edhe per shkak te percaktimit te veshtire te njesise se matjes te parametrave lidhur 
me mireqenien, performance e impianteve dhe produktivitetin e punetoreve. 

Standartet per nje cilesi te ajrit te “pranueshem”

Mbi konceptin e cilesise se ajrit te pranuar, jane shprehur shume Organizata 
Internacionale, e megjithate percaktimi I perbashket I pranuar eshte akoma shume 
I papercaktuar: “ nje cilesi ajri I pranuar eshte ai per te cilen pjesa me e madhe e 
individeve , te pakten 80%, nuk shpreh mos kenaqesi dhe ku perqendrimi I ndotesve 
prezente eshte I tille qe nuk shkakton risqe per shendetin” 
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Ky percaktim, perfshin si kritere objective (perqendrimet e ndotesve potenciale), 
si subjective (graden e sodisfacionit te individeve), duke sostenuar ne menyre te 
hapur qe, pertej rrezikut shendetsor, ekziston edhe nje aspect subjektiv, lidhur me 
perceptimin olfativ, qe mund ta beje ajrin te papranuar , edhe pse nuk sjell problem 
mbi shendetin. 
Normat ne lidhje me ventilimin dhe Indoor Air Quality jane objekt I vazhdueshem 
I thellimeve dhe diskurseve ne te gjithe boten, duke qendruar ceshtjet rreth ketyre 
argomenteve komplekse nga pikepamja e standartizimit.
Adoptimi I zgjidhjeve teknike specifi ke per arritjen e niveleve te caktuara te IAQ 
jane, ne fakt, te varura ngushte nga menyra e jeteses, dhe nga kushtet klimaterike te 
Vendeve te ndryshem;
Sipas nje opinioni shkencor, dmth, standarti global relative ndaj IAQ dhe ventilimit 
duhet te linde nga nje afrim I orientuar ndaj percaktimit te objektivave, duke I lene 
Shteteve specifi kimin e teknikave me te mira per tu arritur.

Kerkimi i parametrave indikative per nje IAQ te mire

Skenare te rinj mbi konfortin ambiental jane hapur, ne dhjetevjecarin e fundit, ne 
lidhje me studimin e treguesve globale IAQ, si per percaktimin dhe pranimin e 
niveleve target ambientale globale (IAQ dhe confort termik).
Duke u nisur nga vitet e para ’90, Shoqata dhe Agjenci te medha te sektorit kane 
zhvilluar kerkime per percaktimin e niveleve te target qe nuk prezantonin vetem 
kerkesa minimale, qe megjithate mund te ishin impostuar nga norma te detyrueshme, 
por mbi te gjitha kerkesa optimale qe duhej, te pranoheshin me vullnet te plote.
Tentative e pare e klasifi kimit u prezantua nga Finnish Society of Indoor Air Quality 
dhe Climate, ne 1995 dhe u revizionua ne shkurt 2001. Nivelet target ambientale te 
percaktuar ne kete pune jane te dhenat e meposhtme:
• Individual Indoor Climate, ku IAQ eshte shume e mire dhe kushtet termike jane 

konforte si ne vere ashtu dhe ne dimer. Ne vecanti, perdoruesit e hapesirave 
mund te kontrollojne individualisht kushtet e mikroklimes ambientale dhe te 
rrisin cilesine e ajrit duke intensifi kuar ventilimin kur eshte e nevojshme. Kushtet 
termike dhe te cilesise se ajrit sodisfojne kerkesat specifi ke te perdoruesve 
te ndryshem (psh. Persona te moshuar, individe alergjike apo me semundje 
frymemarrjeje etj.)

• Good Indoor Climate, ketĳ  niveli I korrispondon nje IAQ I mire sipas standarteve 
me te mira; nuk eshte e parashikuar nje kontroll I utentit mbi nivelin e cilesise se 
ajrit local dhe mbi mikroklimen.

• Satisfactory Indoor Climate, ku IAQ dhe kushtet termikejane conform parametrave 
dhe kodeve te ndertimit apo te normave te detyrueshme ne fuqi; nuk eshte e 
parashikuar nje kontroll I utentit mbi nivelin e ajrit lokal dhe mbi mikroklimen.

Finnish Society of Indoor Air Quality, ka perpunuar kushtet e vlefshmerise te cdo 
parametri dhe istrucionet inerente ndaj verifi kimit te tyre.
Per te vleresuar dhe formuluar nivelet target ne lidhje me cilesine e ajrit, disa 
kerkues, Niemelä R. dhe Tähti E., propozuan miratimin dhe qasjen e fi lozofi se se 
perdorur per mjediset industriale nga Finnish Institute of Occupational Health, per 
te cilin vleresimi I nivelit te synuar te cilesise se ajrit te brendshem ne nje mjedis te 
caktuar eshte rezultat I nje qasjeje te dyfi shte ndaj problemit te IAQ. E para lidhur 
me vleresimin e riskut mbi shendetin dhe komoditetin, e dyta, lidhur me vleresimin 
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e teknologjive te lidhura me cilesine e ajrit.
Persa I perket, specifi kisht, percaktimit ten je indeksi global te cilesise se ajrit qe lejon 
njohjen sintetike te gjendjes se IAQ, tregues vecanerisht te vlefshem kur, per shembull, 
duhet vleresuar efekti I masave te rekuperimit, studime te shumta kane ndjekur 
rrugen e qasjes se nuhatjes; kohet e fundit eshte dhene fokusi mbi perqendrime me 
objective, bazuar ne te dhena te verifi kueshme analitikisht ne mjedis. Ne kete drejtim, 
mund te permendim metoden e propozuar nga disa kerkues italiane te Universitetit 
të Rende (CS), G.Nicolett i dhe C.Marandola; ne kete studim propozohet hyrja e nje 
indeksi te vleresimit global te IAQ si produkt e indekseve specifi ke per familjet e 
vfecanta te ndotesve (psh. Kimike, radioactive, elektromagnetike).
Ne rruge sintetike, keto te fundit jane llogaritur me riferiment diferencen midis vleres 
se perqendrimit te rilevuar ne ambient dhe atĳ  maksimal te pranuar nga literature 
shkencore apo nga standarte te sektorit: prodhimi I ketyre indekseve prezanton 
indeksin global te cilesise se ajrit te brendshem, me ndryshueshmeri ndermjet 0 dhe 
1, ku 0 prezanton nje kusht ambiental te papranueshem nga pikepamja e IAQ, vlera 
1 prezanton, ne praktike, ambientin e pakontaminuar.

Strategjite hetuese te vleresimit te IAQ

Kriteret e vleresimit te cilesise se ajrit ne nje sondazh te higjienes ambientale bazohen 
kryesisht ne dy metoda:
Metoda e drejteperdrejte, bazuar mbi monitorimin dhe karakterizimin e ndotesve 
prezente ne ajrin e ambientit nepermjet perdorimit te teknikave te vecanta te 
analizimit.
Veshtiresia kryesore ne kryerjen te ketĳ  lloji hetimi qendron ne nevojshmerine e 
te paturit tregues paraprake te tipologjise se ndotesve, potencialisht prezente ne 
ambientin qe do monitorohet, me qellim adoptimin e metodologjive te sakta te 
rilevimit; 
Metoda jo e drejteperdrejte, bazuar mbi eksperiencen operative me ane te se ciles jane 
individualizuar nderrimet e ajrit qe per specifi kimin e tipologjise se destinacionit te 
perdorimit te ambientit te konsideruar, pervec rasteve te vecanta, garantojne hollimin 
suffi  cient te ndotesve deri ne perqendrime Brenda vlerave te pranuara. 
Sic eshte permendur tashme, per te organizuar monitorimin ambiental, eshte 
thelbesore te kuptohet se cilet jane ndotesit dhe parametrat fi zike me te rendesishem 
qe do te monitorehen; ne praktiken e punes, dallohen ne pergjithesi dy klasa 
parametrash per kontroll qe mund te percaktohen si, respektivisht sit e nivelit te 
pare, dhe te nivelit te dyte. 
Ne grupine pare, per shembull, kemi bioksid karboni, monoksid karboni, grimcat, 
TVOC, kontaminimi mikrobik total,si dhe parametrat themelore mikroklimatike si 
temperature e ambientit dhe lageshtira relative.
Ne grupin e dyte kemi parametra te tille si fi brat minerale (asbesti, qelqi), 
formaldehidi, radioaktiviteti I radonit, matja e efi kasitetit te ventilimit
Prandaj eshte e qarte se matjet qe lidhen me parametrat e grupit te pare sigurojne 
nje shqyrtimbaze per vleresimin e cilesise se ajrit ne cdo lloj ambienti te brendshem, 
nderkohe niveli I dyte perfaqesojne masa specifi ke qe duhet te percaktohen here pas 
here, ne varesi te destinacionit dhe perdorimit te mjedisit per tu monitoruar.
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Strategji te kontrollit te IAQ

Parametrat kryesore qe mund te infl uencojne cilesine e ajrit indoor jane:
• Zgjedhjet e projektimit si orientimi, vendndodhja, tipologjia e ndertimit te 

nderteses;
• Materialet e ndertimit;
• Arredimi;
• Veshjet (dyshemeja, paretet, tavani);
• Elementet e pajisjeve teknologjike te nderteses (ne thelb, impiantet e ngrohjes dhe 

kondicionimit);
• Materialet e perdorura per mirembajtjen dhe pastertine;
• Pajisjet e punes dhe organizimin e vete punes.
Është e qartë, pra, qe parandalimi i shkaqeve të mundshme të ndotjes së brendshme 
përbën "para së gjithash" një përgjegjësi precize të projektuesit, i cili, përtej sjelljeve 
pak a rrume të rrezikshme të adoptuara nga banorët, duhet të ndjekë si një nga 
objektivat arritjen e një cilësie të mirë të ajrit të ambientit.
Për këtë qëllim duhet të kryeje nje kontroll rigoroz te materialeve te përdorura në 
ndërtimin e ndërtesës dhe në arredim (kontrolli i emetimit nga burimi) dhe duhet të 
projektojë sipas standarteve adekuate impiantin e ventilimit / kondicionimit (largimi 
ose hollimin e ndotesit).
Per fat te keq, akoma shume pak, shpesh strategjia e heqjes se ndotesit eshte bere 
pikerisht nga projektuesit e/o ndertuesit, pavaresisht nga fakti se edhe studimet e 
koheve te fundit mbi ndotjen e brendshme te prejardhura nga materialet e ndertimit, 
kryesisht VOCs, kane treguar qe rritja e ventilimit me qellim rritjen e cilesise se 
ajrit mund te ndikoje mbi konsumin e pergjithshem te energjise ten je ndertese me 
perdorim zyre deri ne 20% dhe qe, per kete arsye, do te rezultonte me konveniente 
perdorimi I materialeve te ndertimit dhe arredimit me emetim te ulet. 
Ne shumicen e rasteve, per te percaktuar nje nivel te pranueshem IAQ, ne mjedis 
perdoret teknika e hollimit te ndotesit te konsideruar nga me shume teknike, edhe 
pse gabimisht, me I pershtatshmi dhe me konvenienti nga kendveshtrimi ekonomik. 
Qe nje strategji e ketĳ  lloji te jete e efektshme, edhe nese, sic eshte permendur 
me pare, nuk eshte ekonomikisht e qendrueshme si element I vetem strategjik I 
kontrollit te IAQ, eshte I nevojshem te sigurohet ne ambient ajer sa me shume te jete 
e mundur pa ndotes, potencialisht present si ne ajrin e jashtem te ventilimit edhe 
ne prurjet e mundshme te qarkullimit. Duke iu referuar mjediseve te mbyllura me 
perdorim zyre, do te jete per shembull me rendesi bazilare rregullimi I perqendrimit 
te CO2, perdorur si indicator I nivelit I ngopjes se brendshem, mund te vleresohet, 
ne fakt, relacioni qe ekziston midis perqendrimit te CO2 ne mjedis dhe perqindja e 
te pakenaqurve te cilesise se ajrit, ne matjen e nje rritjeje te barabarte me rreth 1% 
te pakenaqur me rritjen e perqendrimit me 50 ppm di CO2. Prandaj, rëndësia e një 
projektimi të saktë, për mjediset e adoptuara me sisteme HVAC, rezulton me rendesi 
bazilare mirembajtja korrekte e impiantit qe duhet te parashikoje: planifi kimin e
ndërhyrjet verifi kuese higjieno-sanitare të sistemeve 
të trajtimit dhe transmetimit të ajrit (kanalet); kryerja e monitorimit fi llestar me 
marrjen e mostrave dhe analizën e ndotësve (analiza mikrobiologjike dhe kimike).
Per te perfunduar, mund te afermohet qe per te trajtuar problemet komplekse te 
kontrollit te mjedisit te brendshem nevojiten zgjidhje efi kase ne lidhje me energjine, 
te leverdisshme ne terma ekonomike dhe, mbi te gjitha te optimizuara nga pikepamja 
e implikimeve te sigurise. Per te garantuar keto karakteristika te sistemit eshte 
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I nevojshem projektimi I sistemeve HVAC (ngrohje, ventilim, ajer e kondicionuar 
dhe ft ohje) te jete kryer ne harmoni me te dhenat e projektit te perpunuara dhe te 
shperndare nga impiantistet, nga arkitektet nga pronaret dhe perdoruesit fi nale te 
ndertesave; qe realizimi I impianteve te kryhet me respektin maksimal ndaj treguesve 
projective dhe me kure maksimale ne zgjedhjen e materialeve, duke priviligjuar, ne 
vecanti, ato qe ndalojne rritjen e mikrobeve, shkak kryesor I ndotjes ne impiantet. 
Per kete qellim, eshte I deshirueshem  ne nje afat kohe te shkurter zhvillimi I nje 
bashkepunimi midis punedhenesve dhe pergjegjesve te menaxhimit  dhe mirembajtjes 
se impianteve, aksionet e standartizimit duhet te perfshĳ ne mirembajtjen e impiantit 
sipas specifi kave te projektit; kontrollin periodic te perqendrimit te ndotesve ne 
ambientet, me pershkrimet relative per limitimion apo heqjen e burimeve dhe 
optimizimin e ventilimit; kontrolli I aktiviteteve te banuesve, me kontroll te zonave 
te hyrjes se duhanpiresve dhe kontrolli I aksioneve individuale mbi mundesine ose 
jo te rregullimit te parametrave te konfortit; kontrolli mbi aktivitetet e mirembajtjes 
se nderteses me qellim programimin e nderhyrjeve, revizionimin e procedurave te 
kursimit energjetik gjithmone duke patur parasysh nevojat thelbesore te cilesise se 
ajrit te brendshem ndonese vleresohet ne raportin e kostos/perfi timit. 

Konkluzione

Ne kontekstin e propozimeve, studimeve dhe kerkimeve te aplikuara ne sector 
nga percaktimi I standarteve te IAQ vihen ne dukje perft imet e reja te kerkimit ne 
percaktimin, ne vecanti, ten je indikatori global te IAQ relative ndaj konfortit dhe 
shendetit te punonjesve. Percaktimi I ketĳ  indikatori mund te rezultoje vecanerisht 
sinjifi kative per kontrollin e aktualizimit te sakte te aksioneve te investigimit dhe 
bonifi kimit te ambienteve qe rezultojne jo idoneo apo potencialisht te rrezikshem per 
shendetin e punonjesve. I njejti indicator mund te perdoret vlefshmerisht si parameter 
kontrolli ne brendesi ten je Sistemi menaxhimi te sigurise aplikuar ambienteve te 
punes; fi nalizuar per permiresimin e vazhdueshem te ambienteve te punes, duke 
garantuar pa dyshim nje vlere te shtuar ndaj rekuiziteve minimale te ligjit.
Ne konsiderate te kostove relative te sigurimit te punonjesve dhe mirembajtjes 
te gjendjes te salubritetit te ambienteve te punes, sa me siper folur prezanton nje 
objektiv te arritshem nese koordinohet ne dispozite te : sisteme kualifi kimi per ata qe 
zhvillojne aktivitete ne fushen e diagnostifi kimit dhe vendosje ne veper te sistemeve 
te fi nalizuara per permiresimin e IAQ; adoptimin e protojkolleve specifi ke inerente 
standard qe u integrohen strumenteve normative ekzistues, fi nalizuar per kontrollin 
e gjendjes higjeno-sanitare te komponenteve ambientale dhe kontrollit te cilesise 
se ajrit;revizionim i kodeve te ndertimit per prevencionin nga kontaminimi indoor 
(hetim per lokalizimin e nderteses, zgjedhja e materialeve etj); hartimi I specifi kave 
per mirembajtjen e ndertesave dhe impianteve.
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One-step forecast of the Trade Intensity Index of Albania using Vector 
Autoregressive model (VAR)
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Abstract

This paper conducts a forecasting analysis on the Trade Intensity Index (TII) of Albania 
with a sample of 8 South-Eastern European countries. The series are retrived from the UN 
COMTRADE database. The empirical framework employs the one-step forecast vector 
autoregressive model. The aim of this work is to obtain the one-period-ahead forecasted TII 
series and compare the fi t of the model to the real data. In this work, we use trade openness 
as a predictor of the trade intensity of Albania with other countries, under the expectation 
that the higher trade openness is, the higher trade intensity will be. However, the inclusion 
of other macroeconomic predictors such as economic growth would further increase the 
explanataory power of the model, as seen in this work.  The results show that the forecasted 
series provide a good fi t to the real data at  the 95 percent interval. In addition, the trade 
intensity of Albania with European Union countries follows an upward trend. In contrast, the 
TII of Albania with the rest of the sample countries is expected to drop or remain at a constant 
level. The implication of this results assumes that Albania might be aiming at the European 
integration rather than regional integration. 
 

I. Introduction

This paper conducts a forecasting analysis on the Trade Intensity Index (TII) of 
Albania with a sample of 8 South-Eastern European countries. The empirical 
framework employs the one-step forecast vector autoregressive model (see Sims, 
1986). The aim of this work is to defi ne the TII trend within a 3-year prediction 
period. The fi ndings of this work could be relevant to macroeconomic and regional 
integration policymaking. More specifi cally, the prediction of the bilateral trade 
fl ow  could be used as an assessment  of the impact of foreign economic relations of 
Albania on the regional integration of the country. The results show that the trade 
intensity of Albania with European Union countries is expected to follow an upward 
trend. In contrast, the TII of Albania with the rest of the countries is expected to drop 
or remain at a constant level. 

II. Trade Intensity Index

The trade intensity index is defi ned as the share of one country’s exports going to a 
partner divided by the share of world exports to the partner. An index that is more 
(less) than one indicates a bilateral trade fl ow that is larger (smaller) than expected 
given the partner country’s importance in world trade. 
The TII is a trade index developed in the World Bank’s Handbook on Development, 
Trade, and the WTO (Hoekman et al, 2003). The index is mathematically defi ned as 
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follows, where xĳ  and xwj are country i’s and world exports to country j, Xit and Xwt 
are country i’s total exports and total world exports. 

                                                                   (1) 

In this work, there are 8 TII indices (of Albania with 8 chosen South-Eastern 
European Countries) constructed using data from UN COMTRADE (2017), Bank 
of Albania (2017) and Albanian Instritute of Statistics (INSTAT, 2017).   
 

ONE-STEP VAR FORECAST 

In time series analysis, vector autogregressive models (VAR) are one of the most 
popular forecasting methods. They are mainly employed by the forecasting 
departments of central banks. Assume we have at hand two ergodic and 
stationary series. We are given that both series interact with each other. 
However, ex ante, it is not known which of them are exogenous. Thus, the most 
appropriate approach to treat these two variables symetrically is through VAR 
(Enders, 2014).  
In this paper we omit structural VAR models. That is, we could not build a 
structural forecasting model based on a particular economic theory. Instead, we 
borrow from the literature of  trade determinants to indentify potential 
predictors of the trade intensity. However, the economic theory rarely provides 
knowledge about model specification, i.e., Therefore, the empirical analysis 
considers the reduced form VAR. 
 
1) Structural and reduced form VAR 
In this section we mostly follow Enders (2014) notation in presenting the 
primitives of the empirical model. In addition, we omit the asymptotic 
consistency and efficiency of the VAR estimator. More technical approach can be 
found in Hamilton (1994). In general, a vector autoregressive model is a system 
of k symmetric equations. In the following analysis, we will assume for 
simplicity that k=2, and write the structural VAR as: 

                   (2) 
 

                   (3) 

Note that u1t and u2t are assumed to be uncorrelated white-noice disturbances 
with variances and del can also 
be written in matrix notation: 

                                                                                  (4) 
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                          (5) 

 

It is worth noting that in general, the structural VAR cannot be estimated owing 
to the endogeneity of the variables included in the model, i.e., corr(y2t, u1t) and 
corr(y1t, u2t) are not zero. Therefore, it is necessary to consctruct the reduced form 
VAR by pre-multiplying by A-1: 

                                                     (6) 
 

                                                      (7) 
 

The last equation can be estimated by OLS (unbiased). The lagged values of y1t 
and y2t are uncorrelated with 1t and 2t because the disturbances are linear 
combinations of serially uncorrelated error terms: u1t and u2t. It might be the case 
that 1t and 2t are mutually correlated. In this case, Eq. (7) can be estimated 
through seemingly unrelated regressions (SUR), although it might not lead to 
efficiency gains. However, the sigma test or residual correlation can be 
performed.  
 
One possible disadvantage of VAR is the identification problem. Assume that 
not all of the structural VAR parameters can be recovered from reduced form 
VAR. In the setup of this paper, with k equations and p order of lags, the total 
number of parameters to be estimated by Eq. (7) consists in k intercepts, pk2 
parameters of the matrix and k+(k2-k)/2 variances and covariance of the error 
terms. Therefore, in order to recover all of these parameters, restrictions should 
be imposed. Moreover, if the number of restrictions exceeds one, then the system 
is overidentified. To this extent, it is common to estimate the reduced form VAR 
in order to maintain the economic impact from the estimations. However, blind 
applications of VAR models might lack economic intuition. The next issue, 
following the identification of VAR models is model stability. For simplicity, 
consider a first order VAR model: 

                                              (8) 
 
Eq. (8) can be re-written as follows:  

 ,                                                (9) 
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where A(L) = I- , denotes the lagged matrix L. The stability condition 
assumes that all of the eigenvalues of the matrix lie within a unit-root circle, 
and are less than 1 in absolute value.  
 
2) One-step VAR forecast 
 
The one-step-ahead forecast to period T+1, is done using the following 
relationship: 

                                              (10) 
 

The main goal in forecasting is to minimize the mean squared forecasted error, 
which is the difference between the actual and the forecasted series. The forecast 
is carried in several steps. The first step is model selection. In specific, we need 
to choose the order of VAR or the number of lags (p). As in the univariate case 
(ARIMA models), we consider the parsimonious condition. Lütkepohl (2005) 
presents the model-order statistics.  

                                                         (11) 

 

                                                        (12) 

 
                                                   (13) 

 
 ,                                           (14) 

 
where T is the time period, k denotes the number of equations, p is the lag order 
and u is the error term. In this work, we rely on the FPE statistic, given that we 
we are not imposing any restrictions on the parameters of the model. In the 
second step we estimate the reduced form VAR (Eq. 7) and check residuals 
autocorrelation at the chosen lag order. The Lagrange Multiplier test or residual 
autocorrelation can be written as follows: 

 ,                                                  (15) 

 
where  is the maximum likelihood estimator of the variance-covariance matrix 
of the residuals from the vector autoregressive model and  is the estimator of 
the variance-covariance matrix of the lagged residuals. In other terms, for each 
residual lag s, we construct the augmented VAR in which the new residuals are 
lagged s times. Lastly, d is the number of the parameters to estimate in the 
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augmented model. The intuition is that we should not reject the null hypothesis 
at the chosen significance level. The asymptotic distribution of the LM statistic 
follows a 2 distribution with k2 degrees of freedom.  
 
Additionally, we can also perform a block significance analysis, known as the 
granger causality tests (third step). In the model at hand, Eq. (7) we can test (F-
test) whether the lags of the other variable explain the variation in yjt. Thus, the 
set of restrictions under the null hypothesis would be: 

      for j=1,..,k                              (16) 
If we reject the null hypothesis in (16), then the one variable granger-causes the 
other variable. The block significance analysis requires stationary series. Hence, 
differencing might be necessary.  

II. DATA INSPECTION AND MODEL ESTIMATION 

This section first presents the TII series. For time-series data the general 
descriptive statistics do not provide any important economic feature of the data. 
More detailed analysis regarding stationarity of the series can be found in 
Kristo1 (2018). Figure (1) shows the plotted Trade Intensity Index (TII) series for 
the 1996-2016 period in levels and first-difference. In this work, we employ 
forecasting methods for both in levels and first-differenced series. However, the 
reported output represents the forecasted series that fit the data better in 95 
percent of the cases.  
 

Figure 1.  TIIs of Albania (1996-2016) 

  

                                                 
1 Kristo, J. 2018. One-step forecast of the Trade Intensity Index using ARIMA. Manuscript submitted for 
publication. 
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The following subsections present the model-order analysis, residual diagnosis 
and Granger-causality tests. In this paper we use GDP growth and trade openess 
as two potential TII predictors.   

1) Model-order (p) 
Table (1) presents the VAR lag order for each of the indices. Choosing a 
maximum lag order of 12, we observe that the FPE statistic reaches the 
minimum at the [0, 4] lag interval. For instance, the model-order statistics for the 
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TII of Albania with Bulgaria and Macedonia are lower at the 0th lag. However, 
since in this paper we estimate the reduced form VAR, the lag order must be 
strictly larger than zero.  

TABLE I.  MODEL-ORDER  

Series (TII) Max-lag p FPE 

Bosnia & Herzegovina 12 3 0.014-0.04 
Bulgaria 12 0-3 0.017 
Romania 12 3 0.0024 
Greece 12 3 0.0035 
Serbia 12 3 1.861 
Macedonia 12 0-4 3.21-9.43 
Croatia 12 3 0.0001 
Italy 12 3 0.000 

 
2) Lagrange Multiplier (LM) test  
 
Table (2) indicates the results of residual autocorrelation test. With a maximum 
lag order of 3, we fail in rejecting the null hypothesis under no residual 
autocorrelation at the third lag order. That is, the residuals in the augmented 
VAR model are not autocorrelated. Given this result, it is safe to proceed with 
the block significance analysis.   

TABLE II.  LAGRANGE MULTIPLIER TEST 

Series (TII) (p) Growth &TO  TO 
  p-value  p-value 

Bosnia & Herzegovina 
1 0.133  0.549 
2 0.061  0.786 
3 0.661  0.153 

Bulgaria 
1 0.627  0.948 
2 0.531  0.718 
3 0.724  0.451 

Romania 
1 0.070  0.332 
2 0.804  0.215 
3 0.995  0.970 

Greece 
1 0.384  0.641 
2 0.394  0.327 
3 0.679  0.551 

Serbia 
1 0.182  0.064 
2 0.289  0.800 
3 0.575  0.599 

Macedonia 
1 0.429  0.904 
2 0.504  0.554 
3 0.120  0.322 
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Croatia 
1 0.306  0.217 
2 0.551  0.336 
3 0.496  0.707 

Italy 
1 0.580  0.618  
2 0.477  0.671 
3 0.409  0.764 

 
3) Block significance analysis (Granger-causality test) 
 
Table (3) presents the results of the Granger causality test only for the TII 
equation. The first p-value column refers to the VAR estimation including both 
GDP growth and trade openness as predictors of the the trade intensity index. 
The second column of p-values refers to the model with only trade openness as a 
predictor.  
Regarding the TII of Albania with Bosnia & Herzegovina, TO Granger-causes 
the index at the 5 percent level. The opposite is found for GDP growth. In the 
simple VAR specification, trade openness Granger-causes TII only at the 10 
percent level. With reference to the TII of Albania with Bulgaria, neither TO nor 
GDP growth Granger-cause the trade intensity index. The TII of Albania with 
Romania is also Granger-caused by trade openness in both model specifications. 
However, GDP growth is not a significant predictor of the trade intensity 
between Albania and Romania. In contrast, both TO and GDP growth Granger-
cause separately and simultaneously the TII of Albania with Greece in the 
extended specification. Nevertheless, in the two-equation VAR model we fail in 
rejecting the hypothesis that TO does not Granger-cause the index. Concerning 
the Albania-Serbia TII equation, the index is Granger-caused by TO only in the 
extended model. Moreover, in the same model, GDP growth and TO 
simultaneously cause the trade intensity index. Regarding the TII of Albania 
with Macedonia, both predictors Granger-cause the trade index at the 5 percent 
level. The same is concluded for the Albania-Croatia TII in the extended 
specification. However, in the simple VAR model with TO as a predictor, we fail 
in rejecting the hypothesis that the lagged values of TO do not explain the 
variation in the trade intensity between the countries. The test results suggest 
the same about the TII of Albania with Italy.  
 

TABLE III.  Granger causality TEST 

Series (TII) (Equation) Growth &TO  TO 
  p-value  p-value 

Bosnia & Herzegovina 
TO 0.016  0.073 

Growth 0.468  - 
All 0.106  0.073 
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Bulgaria 
TO 0.167  0.408 

Growth 0.127  - 
All 0.146  0.408 

Romania 
TO 0.036  0.018 

Growth 0.392  - 
All 0.022  0.018 

Greece 
TO 0.000  0.102 

Growth 0.000  - 
All 0.000  0.102 

Serbia 
TO 0.029  0.100 

Growth 0.304  - 
All 0.084  0.100 

Macedonia 
TO 0.000  0.006 

Growth 0.049  - 
All 0.000  0.006 

Croatia 
TO 0.001  0.301 

Growth 0.000  - 
All 0.000  0.301 

Italy 
TO 0.000  0.274  

Growth 0.000  - 
All 0.000  0.274 

 
4) One-step aheah forecast within a 95 & confidence-level  
 
This part presents the comparison of the TII forecast, first using TO as a 
predictor (first panel), and second both GDP growth and TO (second panel).  
Figure (2) refers to the TII forecast of Albania with Bosnia and Herzegovina. In 
95 percent of the cases, the forecasted series in the second panel fit the data 
better. However, in both cases the forecasted series follow a downward trend. 
That is, the trade intensity between Albania and Bosnia & Herzegovina is 
expected to decline.   
Figure (3) presents the forecast results of the Albania-Bulgaria TII. In the second 
panel, the series are first differenced. In 95 percent of the cases, the prediction 
quality of the index is higher in the second panel, i.e., the model specification 
with both GDP growth and TO fits the data better. Moreover, the forecast in the 
second panel indicates an upward trend in the trade intensity of Albania with 
Bulgaria.  
Figure (4) shows the forecast comparison of the Albania-Romania TII. Despite 
the similar forecasted trend in both models, the extended model is more reliable 
in terms of the minimization of the mean forecasted error. Hence, it could be the 
case that GDP growth improves the forecast quality, without affecting the future 
trend of the index. 
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Figure 2.  Albania-Bosnia & Herzegovina TII forecast  

 
 

Figure 3.  Albania-Bulgaria TII forecast  

  
Figure 4.  Albania-Romania TII forecast  

  
 
Similarly, the forecasted series of the trade intensity index of Albania with 
Greece (Figure 5) indicate that the inclusion of GDP growth in the model helps 
predict the TII better. The forecast also determines an increasing trend, although 
at a constant rate.  

Figure 5.  Albania-Greece TII forecast  
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Figure (6) shows the forecast comparison of the trade intensity index of Albania 
with Serbia. Within the 95 percent confidence interval, the forecasted series 
generated by the extended model fit the data better. With the addition of GDP 
growth, the forecasted series capture the dips and spikes in the series better then 
the growth-omitted model. The forecast suggests a rapid decline in the trade 
intensity between Albania and Serbia.   
 

Figure 6.  Albania-Serbia TII forecast  

  

 
Within the 95 percent confidence interval, the forecasted TII series of Albania 
with Macedonia (Figure 7) fit the data better in the extended model specification. 
In addition, the second panel shows that the generated data can perfectly 
capture the dip in the series caused by the 2008 financial crisis. Moreover, the 
model predicts a constant trend in the trade intensity of Albania with 
Macedonia.  
Figure (8) indicates that the inclusion of GDP growth in the model improves the 
quality of prediction significantly within the 95 percent confidence interval. 
Furthermore, the forecast indicates a gradual decline in the trade intensity of 
Albania with Croatia.  
Lastly, Figure (9) presents the forecast comparison of the TII series of Albania 
with Italy. The results indicate that GDP growth clearly improves the forecast 
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quality and the forecasted series fit the data in 95 percent of the cases. In 
addition, the model with GDP growth determines an upward trend in the trade 
intensity of Albania with Italy. In contrast the model in the first panel indicates a 
downward trend. However, the decline happens before the last observed data 
point. Hence, it is more likely that the intensity of the trade among both 
countries will increase.  

Figure 7.  Albania-Macedonia TII forecast  

  
 

Figure 8.  Albania-Croatia TII forecast  

 

Figure 9.  Albania-Croatia TII forecast  
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Conclusion 
 
The aim of this work is to provide knowledge about the future trend in the trade 
intensity of Albania with a sample of 9 South-Eastern European countries. We 
employ VAR methods and apply one-step forecast to the series under two 
different specifications: 1) trade openness; 2) trade openness and GDP growth.  
The block significance analysis suggests that the TO and GDP growth 
simultaneously Granger-cause the TII series of Albania with European Union 
(EU) countries. Furthermore, we observe the same results for border countries 
such as Macedonia.   
The forecast results suggest that the trade intensity of Albania with all European 
Union countries in the sample will follow an upward trend. In contrast, the there 
is a downward (or constant) trend in the trade intensity of Albania with the 
countries that aim to join the EU. Hence, this is in line with the country's 
aspiration for European Union integration.  
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Abstract

The environment is a determining and shaping element of the individual character and 
behavior. Therefore, special att ention is paid to both the macro-environment and the micro-
environment in which the individual is present during his growth phases. If the macro-
environment is defi ned by social features such as the nation, the micro-environment is about 
a closer social circle, consisting of family members, friends, neighborhood, community, 
schools, etc.
Violence is a form of behavior that has a direct impact and serious consequences on the 
individual personality. Especially, when it comes to problems regarding the teenagers’ fragile 
phase, studies have shown that an infant who is bullied or raised in a violent environment 
turns into an adult who acts in violent way in the future. So, the personality of the individual 
is shaped during his childhood and everything leaves irreversible traces in his character. 
This study is based on qualitative and quantitative empirical methodology and has taken into 
account the phenomenon of violence in educational institutions in Albania, with teacher and 
secondary school students as population sampling in Tirana, Durrës, Shĳ ak and Fier area. The 
purpose of this paper is to identify how disturbing and how present is the violence in these 
institutions, and through which instruments can be useful in eliminating this phenomena. 
The empirical study refl ects that violence is present to a considerable extent in our educational 
institutions, and is practiced in various forms, such as verbal, physical and psychological. 
That’s why we recommend further training and preventing the teachers burn-out for e bett er 
and eff ective education system.

Keywords: Education, violence, personality, micro- and macro-environment.

I. Introduction

Education system plays a key role in individuals character, personality, success and 
achievements an also the overall prosperity of the society. Raising a healthy and 
strong society where everyone has rights being respected and no one is discriminated 
or bullied is a priority of today policy-making.
This study aims to unveil a quantitative and qualitative approach throughout 
theoretical and empirical methodology in presenting and unfolding the problems in 
Albania’s education system. The research, fi ndings and data are mainly focused in 
offi  cial sites publication such as Eurostat, INSTAT, etc. and the ones from the surveys 
leaded at nine schools in four Albanian cities – Misto Mame and 4 Dëshmorët schools 
in Tirana, Rilindja, Muharrem Dollaku schools in Shĳ ak, Kushtrimi i Lirisë dhe 
Marie Kaçulini schools in Durrës, and the forth city was in Fier at Zylyft ar Veleshnja, 
7 Dëshmorët and Pinellopi Pirro schools. 
The fi ndings will indicate the recommendation and conclusion of my research. That’s 
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why I chose e analytical realistic and comparative methodology to give statistically 
adequate view.  
Research on this topic has e specifi c importance because it will help identify and 
provide solutions to education and family environment problems. The realization of 
the goal will be accomplished through the fulfi llment of these objectives: 
• Presenting of theoretical concepts on education and personality in the social and 

cultural determinants framework;
• Handling of the historical point of view of education regarding the macro-

environment as well as microenvironment;
• Analyzing the impact of policy-making in teaching and learning process of 

education system.

II. The research questions and hypothesis

The research questions of this study are: 
1. How is the school environment conceptualized in Albanian?
2. Why students can easily memorize videogames and movies but have diffi  culties 

expressing themselves about a book or a story they read?
3. How come the teachers have communication and teaching diffi  culties with a 

group of students in the class even though the pupils have no mental or physical 
incapability?

Hypothesis that direct the fi ndings and tasks of this research are:
- First implication: Social, cultural and economic determinants aff ect in students 

educational behavior.
- Second implication: Teachers mostly experience the burnout and this aff ect the 

teaching process.
- Third implication: The teachers’ burnout is related with their introversion or 

extraversion characteristic.
- Fourth implication: There is no interaction in the class due to communication 

barriers between teachers and students.
- Fift h implication: There is presence of violence (verbal, psychological and physical) 

in Albanian Education system.
- Sixth implication: Students are not being motivated to gain knowledge in the 

education environment.
- Seventh implication: Albanian’s policy regarding educational system aim to fi ght 

discrimination and inequality, and always strongly promote comprehensive 
inclusive didactic methodologies.

III. Problem statement and motivation

Historical events of diff erent areas have impacted in Albania’s cultural environment 
also, thus in social and psychological determinants of individuals toward their 
approach in education system. 
Some years ago there was a social unspoken acceptance in rural areas that children, 
especially girls didn’t need to follow all the possible levels of education but only the 
elementary one. A girl child was prepared to be a good housewife, a good mother and 
a good housekeeper. So the best education for her was supposed to be just cleaning, 
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cooking, sewing, etc. 
According to international data the functional analphabetism in Albania is at above 
50% of rate (referring to the 2013 World Bank data at the rate of 57%). This kind of 
issue globally is related to the cases of individuals with development and mental 
disabilities condition. In Albania children at age 6-12 have diffi  culties understanding 
what they read and earning some minimum knowledge during the whole learning 
process. Meanwhile the market seeks for skillful and high effi  ciency professionals 
(Sula, 2013). 
This situation in education system triggered the research in understanding the roots 
of the problem and highlighting barriers, and recommend means how it could be 
overpassed. Identifying the obstacles for a successful education system in Albania 
will benefi t both the teaching and the learning process as well.

IV. Education environment and determination factors in individual’s 
personality

Education is an early process and its roots can be tracked in ancient times in primitive 
kinship communities. The privileges of intellectual work were those that gradually 
led to the birth of schools and special education institutions for children.  (Dewey, 
2003)
Humanistic pedagogy emphasized the most important issues, such as: educational 
purpose, personality education, personality and community att itudes, education as 
a factor of child development, motives of behavior with children, educator infl uence, 
independence of the educator to learn in the process of teaching, etc. (Kraja, 2006, p. 
22)
democratic processes across the globe have also dictated to the former socialist 
dictatorships of the proletariat, fundamental changes in the overall reform of 
education, ranging from new practices in pedagogical methods, free communication, 
school curricula, etc. (Koliqi, 2000-2003)
Education is a fundamental condition for the preservation and development of the 
human society. This notion, that is education, is a conscious, purposeful, organized, 
planned, systematic and continuous activity, inseparable from society and its 
continuous development. On the other hand, education is closely linked to social, 
scientifi c, political, cultural, economic development, characteristics of the nation, etc. 
Thus, education is an activity that is carried out in the family, in school, but also in 
life, as life itself is a school. (Gering, H. Kraja, M. & Osmani, Sh., 1997)
Pedagogy itself is a science about human education itself, the legitimacy of education 
and education, which deals with the study, education of children and teenagers in 
particular, as well as human kind in general. Education is one of the social phenomena 
that diff erentiate human society from that of other beings. As an activity, education 
is the process of shaping individuals as human beings in terms of physical, mental, 
moral, technical, aesthetic, working, etc. The main objective of education is to convey 
human experiences to younger generations, by acquiring knowledge, skills and 
abilities, achievements in various fi elds, such as: art, technique, science, etc. (Murati, 
2004)
Education essentially aims at acquiring knowledge, skills and habits, while education 
on the other hand aims at sharpening the positive qualities of the personality of 
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human beings. The notion of education means an organized activity aimed at the 
appropriation and mastery of the system of facts and sciences, knowledge from 
diff erent fi elds of science, art, production, technique and formation on the basis of 
those new knowledge, skills, habits intellectual, cultural, health, working, physical 
and psychological nature of man, for strengthening and developing his / her potential 
and applying them in practice. (Osmani, 2003)
The environment plays a key role, and is a fundamental actor in shaping of the 
individual personality. The notion of environment is categorized in two aspects: in 
micro-environment and macro-environment. The micro-environment represents the 
concrete circumstances and conditions in which children, teenagers and young people 
live and perform their activities. We encounter these micro-waves everywhere, such 
as in a street, school yard, squares, playgrounds, cafes and clubs, etc., where they 
discuss in high and low tones about everything that awakens their interest like the 
game, art, culture, the show business and entertainment, online media and social 
networks, etc. Such conversations are also developed in the family as well, but in the 
family perspective of course, or in school according to the school optics. (Tamo, 2011; 
Tamo, A. Rrapti, E. & Karaj, Th., 2005) 
So everything is developed according to the chances how precisely this spontaneity 
characterizes the socio-pedagogical micro-environment. However, the micro-
environment cannot stand outside the situations that the school, family, city or 
country passes. The effi  ciency of micro-environment in the education of children 
should not be treated as a limitless freedom for them, should not be overly indiff erent, 
especially the negative impacts of this micro-environment should be avoided. 
The most notorious theories about human personality are:
1. Sigmund Freud psychoanalytic theory which emphasized the unconscious 

power and the early childhood unelaborated ones confl icts. This theory made 
a revolution in explaining human behavior and our perception about human 
being personality. Freud’s notion Trieb for instinct (Idi) or impulse stands as axes 
of personality theory, which are forms of physiological power transformed in 
energy (Freud, 1997; Freud, 2004; Freud, 2005).

2. Karl Jung neopsychoanalytic theory states that one’s personality is shaped by 
past and future events that that person experience. Jung believed that a part of 
human being personality was born and the rest of it is taught. He emphasized 
the importance of childhood experiences, but also believed that personality is 
infl uenced by life experiences and hopes for the future (Jung, 2007).

3. In Alfred Adler's theory we distinguish a very diff erent perspective of human 
nature. Adler can also be called the fi rst humanistic personality theorist since he 
focused primarily on the forces that contribute to the positive growth and the 
movement towards personal excellence (Adler, 2012; Adler, 2010; Adler, 2009; 
Adler, 2005). 

4. Abraham Maslow's theory explains that each individual is born with needs, 
which lead him towards growth, development and actualization. Maslow 
looked optimistically in human nature, emphasizing free will, conscious choices, 
uniqueness, ability to overcome childhood experiences and innate goodness. 
Both the factors, both the heritage and the environment, have an impact on 
the personality. Maslow's theory places emphasis on the ultimate goal of the 
individual, which is self-actualization (Maslow, 2015).
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5. Cognitive personality theory focuses on thinking, how people know themselves, 
the environment, how they think, how to make decisions, and solve problems. 
This personality approach focuses exclusively on conscious mental activities. 
Kelly's personal construct theory diff ers from other personality theories, as it 
describes all aspects of personality, including emotional components in terms of 
cognitive processes (Rehm, 2015).

6. Representative of the theoretical theory is B.F. Skinner, as Watson's successor. 
Skinner gave special importance to the individual's behavior and external 
stimuli in personality formation, unlike the other authors, who focused more 
on the feelings and inner forces of the organism. According to him, mental and 
psychological processes cannot be measured and observed openly scientifi cally. 
(Caputi, P.; Gordon, H. M. & Tan, F. B., 2009) Skinner states that the causes of 
behavior are external to the organism. He came to the conclusion that behavior 
can be controlled, and through reinforcement we can preserve or change a desired 
behavior. Skinner's image of human nature emphasized the importance of the 
environment and external behavior, the design of a society that maximizes the 
opportunity to live (Boeree C. G., 2006).

7. The personality theorists emphasize early childhood experiences and everyone 
tries to explain the variation of the human personality. Other theorists mainly focus 
on the present, describing the ways in which the personality of adults, already 
developed, varies from one to another. These theorists, personality traits, claim 
that people diff er from the degree to which they have certain personality traits, 
such as aggression, associating, addiction, anxiety, and so on.  Eysenck declared 
that personality should be reduced or summarized in three basic dimensions: 

a. Neuroticism against emotional stability, which is related to how well an individual 
controls his emotions. 

b. Introversion versus extroversion. Dimension that relates to the degree to which a 
man is oriented internally or externally. 

c. Psychotic versus impulsive control. The term he used to describe people 
characterized by coldness and lack of collaborative spirit on the one hand and 
warmth, gentleness and help on the other. (Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G, 
1976).

V. Empirical fi nding

The empirical study was conducted in 9 schools through the instrument of 
questionnaire. There were two target groups – the VI to IX grade students and the 
teacher’s category. The stratifi ed sampling (SS) was taken in nine schools in four 
Albanian cities – Misto Mame and 4 Dëshmorët schools in Tirana, Rilindja, Muharrem 
Dollaku schools in Shĳ ak, Kushtrimi i Lirisë dhe Marie Kaçulini schools in Durrës, 
and the forth city was in Fier at Zylyft ar Veleshnja, 7 Dëshmorët and Pinellopi Pirro 
schools. 
Table 1. Sampling method

Population Albanian residents

Strata Students and teachers in Tirana, Durrës, Shijak and Fier
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Simple Random Sampling Students at secondary schools
Teachers at secondary schools

Sampling ∑ = a) + b) = y 

The biodata taken in this study resulted in 120 teachers (38% male and 62% female) 
and 689 students (51.5% male and 48.5% female), at a total of 809 individual subjects.  
53% of the students claimed that they are always enthusiasts in the morning when 
they go to school. 49.8% of students were always att entive of what is taught in 
the classroom. Each lesson is att ractive clamed 46% of students and 31% of them 
stayed neutral. Only 54.5% of them admitt ed that they always feel good at school 
environment and 18.4% of them admitt ed that sometimes they are scared and afraid 
in this microenvironment. 46.2% of student subject claimed that their teacher is 
always kind and also 54.2% of this target group declared that their teachers is always 
amiable and smiles. 

Figure 1. Teacher behavior towards students – Verbal violence presence

Students declared that physical violence is manifested through acts like pulling 
someone's ear or hair, slams, standing with one foot, etc. According to students, being 
asked about nicknames their teachers call them when is angry, the teacher insults 
toward students that are not att entive or are slow learner, carries out reproaches and 
insults in the middle of the class, or even saying phrases like "warming the bank 
in vain", "you live in vain", "idiot", "nitwit", "useless", "ignorant", “tomfool", "fool", 
"bloodsucker", "parasite", "squash-head", etc.
Meanwhile the teacher questionnaire resulted in qualitative and quantitative 
fi ndings confi rming that 53.6% of teachers didn’t feel motivated and estimated in 
their work. Sometimes (31.2%) of them have communication diffi  culties with their 
students. They admit being always (100%) comprehensive in the teaching process, 
but 62% of them claimed sometimes going burnout situations. 

Conclusions

The Albanian education system presents two main problems – teacher’s burnout 
and violence – which are related to one another because teachers admit that they 
experience burnout due to diffi  culties in their job and absence of willingness and 
collaboration of students. This is the reason that brings out the worst of them and 
sometimes they lose ethical control and yell at students. In other hand students 
claimed that sometimes teachers use violent methods in the classroom (yelling, 
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shouting, punishing, physic or psychological violence and sometimes both). This 
aff ect student’s personality and they refuse to be interactive during class and 
sometimes disrespect their teachers. 
The level of consumption in the secondary and 9-year schools of Albanian education 
system, taken in the study, is moderate. Albanian teacher’s burnout is an existing 
phenomenon that needs to be interfered through education policies to prevent and 
identify the conditions. Consumption may be even higher because of the problems 
teachers face today, but may be reluctant to answer sincerely for fear of not keeping 
confi dentiality.
More highlighted the introverts are the higher the levels of burnout, or the more 
extraverted features are the lower the levels of burnout. The relationship with 
colleagues or students may also have an impact which is one of the factors infl uencing 
the burnout. Introvert types tend to not establish close relationships with their peers 
and consequently do not seek help. Also, these types of personality take on a lot of 
work and responsibility that they are charged and end up alone.
Violence in society has been, and continues to be, a troubling problem in every region 
and around the globe. However, unnecessary acts of violence cause casualties and 
victims are oft en innocent individuals. Such is the practice of violence in educational 
institutions. This microenvironment should be a symbol of knowledge, education, 
culture and cultivation of worthy individuals and with moral and social principles. 
Violence being exercised is evidenced in various forms – verbal, psychological and 
physical. However, as shown by the qualitative and quantitative empirical study, 
students have claimed that violence is a form of behavior known and accepted as 
normal over the years. However, nowadays, when education is prone to educate 
through positive and not negative punitive psychology, such performances are 
unacceptable and leave irreversible consequences on the character of the adult 
individual in the future.
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Abstrakt

Në këtë punim synohet të ilustrohet mendimi përparimtar për periudhën e viteve '30, e 
bazuar në realitetin problematik të ngujuar në tradita orientale. Disa nga problemet e shumta 
që ekzistonin në konceptimet e shqiptarëve në këto vite, bënë të mundur iniciativën e shumë 
mendimtarëve përparimtarë për tu shkundur nga pluhuri tradicional, me zakone e doke të 
vjetra, të cilat kishin në qendër vetem nënshtrimin dhe mosekzistencën e qënies femërore. 
Shfryëzimi i saj dhe luft a e studiuesve të shumtë për përparimin së pari, në natyrën e vetë 
femrës, si kërkesë e çdo gruaje, dhe së dyti, si ndryshim i mentalitetit shoqëror për të ndihmuar 
në zhdukjen e këtĳ  problemi njerëzor, sepse insistimi për nënshtrim, do ta linte shoqërinë 
gjithmonë në prapambetje. 
Qëllimi është të evidentojmë atë problematikë që ka ekzistuar më parë, dhe që sot e ka çuar 
shoqërinë shqiptare në probleme më të theksuara të parapambetjes shoqërore. Figura e gruas 
vazhdon të jetë ende e shtypur pavarësisht se kemi një tendencë jo shumë të ndjeshme drejt 
njohjes së pozicionit të saj. Metoda e kësaj trajtese bazohet në rishikimin e artikujve dhe 
ilustrimin e shkrimeve të cilat janë paraqitur në revistën "Bota e Re", të viteve '36 - '37. 

Fjalët kyçe: grua, botëkuptim, traditë, përparim.

Hyrje

Çështje të cilat janë trajtuar me thellësi mendimi dhe një sfi dë për atë periudhë 
kohore, na shfaqin problemtikën e kohës për të cilën është dashur kurajo dhe mund 
që t'i kundërviheshin një realiteti të ashpër ku luft a për ndryshim dukej e largët 
por jo e pamundur. Problematika që shfaqet në këtë periudhë duket thuajse aktuale. 
Mund të ketë ndryshuar trajta e saj por rrënjët duken edhe më të egra për tu zhdukur 
në realitetin e ashpër shqiptar. Patriarkalizmi i ironizuar në artikuj të ndryshëm, por 
edhe i luft uar drejtpërsëdrejti, duket se nuk i ka dhënë fort frytet e tĳ  pasi që ka pasur 
çështje më të rëndësishme për tu analizuar, dhe sërisht ngelemi në vend numëro 
tek çështja e grave, por në të vërtetë edhe tek gjymtimi i drejpërdrejtë i shoqërisë 
shqiptare. 

1. Konceptimi mbi gruan

Trajtimi që Hajdel bën në një shkrim të vitit '36, në lidhje me idetë mbi gruan, ka 
prekur disa çështje në lidhje me kushtet  të cilat çuan largimin nga fi gura qëndrore 
që ishte gruaja, tek fi gura qëndrore që është burri. Pra sot trajtohen çështje në lidhje 
me androcentrizmin. Por nuk ka qënë kështu që në fi llim. Prodhimi i ushqimeve 
ishte i mjaft ueshëm, prandaj puna e burrit dhe e gruas ishte e njëjtë. Përcaktimi i 
sekseve, dhe kryesisht, ndarja e marrëdhënieve midis burrit dhe gruas, lindi me 
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ndarjen e punës. Kështu specialitete të punës si peshkimi, gjuetia, rritja e kafshëve 
shtëpiake, bujqësia, etj, kërkonin njohuri të veçanta, krĳ imin e veglave, etj, prandaj 
dhe rëndësinë në këtë moment e mer burri. Ai bëhet zot i atyre pasurive, siç shprehet 
Hajdel.  (Hajdel, "Për gruan", revista Bota e Re, Viti Irë - N. 12, 30 Shtator 1936, fq. 17).  
Përveç krĳ imit të këtyre pasurive, me shtimin e tyre, erdhën edhe elementë si lakmia, 
armiqësia, vjedhja, jo vetëm në lidhjë me pronën, por edhe me gratë, skllavërimin e 
tyre dhe të të mundurve. Kështu u përmbysën vlerat e sistemit të vjetër organizativ 
të shoqërisë. Rritja e aktivitetit solli edhe shtimin e një elementi tjetër, që ishte krĳ imi 
i armëve. Siç e specifi kon Hajdel: "Puna e dorës u shvillua dhe fi lloj të ndahej nga 
bujqësia: një popullsi e veçantë që ushtronte punën e dorës u formua; tani interesat e 
saj kundrejt pronës dhe trashëgimit të kësaj prone, ishin të ndryshme". (po aty) 
Për sa shprehet më lart Hajdel, kjo ndodhi për disa arsye. Ndër to përmendim se 
trashëgimia për sa kohë ndodhte në anën femërore, atëhere  anëtarët e familjes 
trashëgonin në anën e nënës. Por, me krĳ imin e zotëruesit të ri, që ishte burri, i cili 
zotëronte bagëtinë, skllevërit, armët dhe veglat, do të pësonte domodsoshmërisht 
ndryshim edhe rregulli i trashëgimisë sepse në këtë rast, zotëruesit të pasurive i 
humbiste e drejta për të trashëguar këto pasuri tek fëmĳ ët e tĳ , pasi sipas rregullit 
që ekzistonte, ato duhet t'i trashegonin vëllezërit, apo motrat e tĳ , deri edhe tek 
trashëgimtarët e tyre. Si pasojë e këtĳ  ndryshimi, edhe martesat të cilat kryheshin në 
shumës, tashmë fokusohen tek bashkimi i vetëm dy personave, burrë dhe grua, si 
dhe fëmĳ ët që lindnin. 
Më përpara ekzistonte prona e përbashkët, me ndryshimin e kushteve u krĳ ua prona 
private. Rritja e prodhimit dhe prodhimi i sendeve çoi në shkëmbimin e monedhës me 
vendet e tjera. Ndikim më të madh në këtë aspekt pati burri, dhe si rrjedhojë e kësaj, 
u pakësua infl uenca e gruas. Prandaj, siç shprehet Hajdel: "E drejta e matriarkatit, i 
la vendin të drejtës së patriarkatit". (Fq. 18)

1.1 Nënshtrimi i gruas
Kushti kryesor që çoi në nështrimin e gruas kishte të bënte me superfuqinë që mori 
prona, zotërimi i saj, prodhimi dhe fi timi që sillte ajo. Elementi pasues i saj, është 
përbuzja ndaj gruas. Efektet e përbuzjes vihen re tek përjashtimi i tyre nga organet 
qeverisëse , apo këshilli drejtues. Tashmë dhe dënimet ndaj gruas janë më të shumta 
dhe më të egra, sidomos në rastin e humbjes së besnikërisë bashkëshortore, pra 
tradhëtisë, aq sa gruaja dënohej me vdekje ose skllavëri. 
Kjo shtypje bëri që të gjymtohej elementi primar i ekzistencës së qënies njerëzore, 
që ishte liria. Gruaja fi lloi të mbulohej, e sidomos në botën orientale, ... "ku instiktet 
seksuale janë shumë të gjalla nga shkaku i infl uencës së klimës, kjo mënyrë e izolimit 
vazhdon t'ekzistojë edhe në ditët t'ona", shprehet Hajdel. (fq. 18)
Situata e gruas shqiptare është lënë mënjanë, është neglizhuar, nuk trajtohet me 
rëndësinë që i takon sipas vendit dhe kohës, apo shekullit ku jetojmë. Gruaja është 
gjithmonë e përbuzur në jetën e saj, e rrobëruar, e shtypur, e mohuar. 
Të mendosh për të ndryshuar këtë situatë, shumë prej shoqërisë sonë, nga ana  e 
burrave, do të mendonin se ka gjëra të tjera më me rëndësi për tu trajtuar, apo një 
mendim tjetër mund të jetë se ne nuk kemi mundur të zgjidhim çështje më me vlerë 
se sa ky problem. (Mila Gjokoreci, "Hallet e gruas shqiptare", revista Bota e Re, Viti 
Irë - N. 21, 15 shkurt 1937, fq. 3)
Gjokoreci trajton hallin e gruas e shqiptare e cila ka ngelur në dorë të asaj pjese të 
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shoqërisë që përpiqet për përparimin por nuk ka mundur dot të rregullojë mekanizmin 
shoqëror që të funksionojë më së miri. Dhe për këtë përgjegjës është burri dhe jo 
gruaja, sepse ai e ka kufi zuar gruan vetëm brenda disa detyrave të caktuara, dhe 
nuk i ka dhënë pozicionin e duhur për të qënë pjesë e rregullatorit shoqëror, sikurse 
i takon, meqënëse përbën gjysmën e shoqërisë, por edhe ka përgjegjësitë e saj për 
ndikimin fi zik dhe shpirtëror në shoqëri. 
Këtu autorja përmend një situatë paksa qesharake, sepse koncepti i prindërve, 
baballarëve apo i opinionit shoqëror në përgjithësi ishte se nqs vajzat do të vazhdonin 
arsimin e lartë, për to do të ishte diçka e keqe sepse nuk do të ishin të lumtura. 
Pra arsimi lidhej me palumturinë, prandaj femra duhej thjesht të merte arsimin 
elementar, për të rëndësi do të kishte fmilja dhe puna brenda shtëpisë. Kjo ndodh për 
faktin se sa më e ndërgjegjshme të jetë femra për situatën ku ndodhet dhe mënyrën 
si trajtohet, aq më e pakënaqur do të jetë ajo ndaj seksit tjetër. Siç e shpreh autorja: 
"Personaliteti i saj i zhvilluar dhe i lartësuar me anën e gjykimit kurrë nuk mund të 
pranojë ato kondita të jetës që sot për sot na përcakton egoizma e mashkullit". (fq. 3)
1.2 Inferioriteti si cilësi përcaktuese e gruas
Sigurisht që burrat e pranonin se kërkonin përparimin e femrës por realisht nuk e 
mbështesnin atë. Ata mendojnë se që në djep femra lind inferiore dhe nuk e kuptojnë 
arsyen e këtĳ  inferioriteti i cili buron nga kushtet në të cilat gjendet gruaja. Pra mund 
të ndeshen njerëz të cilët fl asin për përparimin, por në të vërtetë jeta e tyre ishte 
pasqyrim i mentalitetit prapambetës sepse opinioni i gjerë nuk e lejon kënd të dalë 
jashtë kornizave të tĳ . 
Shpeshherë është folur për detyrat e gruas ndaj famljes së saj dhe rrallëherë për të 
drejtat e saj. Thirrej të luft ohej, dhe ende sot vazhdon e njejta formulë për përparimin 
e grave, jo vetëm nga ana e jashtme, pra veshje elegante dhe të qënit trendy në 
aparencë, por është luft uar dhe duhet vazhduar për përparimin e vërtetë, atë me 
cilësi të tilla si logjike, kulturore, karakter i fortë.  Nqs nuk kërkohen së brendshmi 
por edhe së jashtmi këto cilësi, atëhere gruaja do të ngelet gjithmonë seksi i shtypur. 
Nqs mund të përmendim apostullin e Shqiptarizmës, Naim Frashërin, ai shprehet se 
si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, dmth gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si 
në kuvli? Si mund të jetë i zgjuar e i mbarë një komb pa patur në vĳ ë jetën e shtëpisë 
e të fëmĳ ësë, dhe këto qysh mund të bëhen kur burri rrin veç gruas? Ç'dashuri, 
ç'arsye mund të mësojnë e të marrin djemtë në një të tillë familje... Gruaja duhet 
të jet e mësuar më shumë nga burri se fëmĳ a së pari nga mëma e marrin arësimin 
dhe mësimet ... Gruaja është mëmë e fëmĳ ës, zonj' e shtëpisë dhe krej i njerëzisë." 
(Zavalani, T., "Ferexheja dhe Qytetërimi", Revista Bota e Re, Viti Irë - N.14, 30 Tetor 
1936, fq. 3)

2. Problemi i gruas

Problemi i gruas në Shqipëri ka fi lluar të trajtohet në vitet '30, kur u panë të shfaqeshin 
koncepte të tilla mbi këtë çështje, si: emnacipim i gruas, të drejtat e gruas, roli i saj 
në shoqëri, barazimi i gruas me burrin, etj. Kjo nuk shënonte arritje vetëm në artikujt 
e shkruar me këmbëngulje mbi këtë çështje, por vëmendja më e madhe duhej të 
ishte edhe tek ana praktike e saj. Megjithatë, edhe shkrimi i artikujve të ndryshëm 
është një hap së paku i rëndësishëm në ndryshimin e mentalitetit të grave. Ola Jani 
shprehet në shkrimin e saj mbi çështjen e grave (Revista Bota e Re, Viti Irë Nr. 3, 
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15 Maj, 1936, fq. 8): "...çdo fj alë e shkrojtur në favor të lëvizjes, dyke qënë shprehje 
e jetës, që fi lloj të ngjallet nëpër damarët e shoqërisë s'onë, pak nga pak mund të 
ndryshojë mentalitetin që mbretëron sot dhe me këtë mënyrë mund të mbarojë një 
punë, jo dhe aq të vogël." 
Në vazhdimësi të mendimit për të cituar shkrimet të cilat janë kryer mbi emancipimin 
e gruas në vitet 30' - 40', përmendim idenë se ato kishin të bënin së pari, siç e shohim 
me përdorimin e konceptit grua, dhe jo femër. Së dyti, përveç luft ës mbi kritikën 
e ashpër ndaj elementëve të cilat diskriminonin gruan në realizmin e vetes së saj, 
një element i tretë dhe shumë i rëndësishëm lidhej me faktin se gruaja kryesisht 
dhe fi llimisht duhet ta ndientë vetë të nevojshëm këtë ndryshim në jetën e saj. Mila 
Gjokoreci në shkrimin e saj "Situata e sotshme e femrës shqiptare", shprehet: "Vetëm 
atëhere gruaja do të mundë të bëjë dhe të tjera çape drejt zhvillimit, kur të fi llojë t'a 
ndiejë në shpirtin e saj dëshirën për një jetë më të lirë, më të plotë dhe më njerëzore. 
Dhe kur të kupëtojë se s'është e drejtë të humbasë ajo gjithë jetën e saj vetëm pranë 
djepit, tenxheres dhe govatës..." (Revista Bota e Re, 30 Teror 1936, fq.3) Pra nqs 
gruaja do të vazhdonte të qëndronte e përulur ndaj rregullave të vendosura nga 
shoqëria patriarkale, dhe nuk do të ndërgjegjësohej të shihte se ajo si person zotëron 
një potencial të tillë intelektual dhe fi zik sikurse tek mashkulli, atëhere është e kotë 
të bëhej për të çdo përpjekje për emancipimin e saj. Nqs kërkohej një përmirësim 
social në atë periudhë, e cila qëndron edhe sot, është e pamundur të bëhet pa pasur 
të angazhuar të gjithë anëtarët e shoqërisë, sepse përndryshe kalohet në një realizim 
egoist e primitiv. Përmirësimi i shoqërisë nuk mund të jetë i njëanshëm pasi asnjëherë 
nuk mund të parashikohen dhe realizohen kërkesat e gjysmës tjetër të shoqërisë kur 
ajo nuk meret në konsideratë dhe kjo është në dëm të së mirës së përgjithshme. 
Femra fi llimisht ndihet e dhunuar psikologjikisht, e si pasojë e saj e abuzuar në jetën 
e qënien e saj, pasi të drejtat e saj i janë "vjedhur". Ata që konsideroheshin liberalë 
për mentalitetin e asaj kohe, sërisht ishin të kufi zuar sepse kërkonin emancipimin 
e gruas brenda mureve të shtëpisë e jo jashtë tyre. Nqs gruaja e skllavëruar do të 
donte t'i shpëtonte gjendjes në të cilën ndodhej duke u larguar, ..."po të ndahej nga 
burri i saj mbetet rrugëve, pa kafshitën e gojës, në mëshirën e shoqërisë së sotshme 
të mallkuar..."(fq. 4). Gjendja e rënduar ekonomike ka qënë një nga shkaqet kryesore 
të dobësimit më tej të gjendjes së mjeruar të grave.  

2.1 Emancipimi i gruas
Sërisht në idenë e përparimit të njerëzimit, nuk mund të konsiderohet një shoqëri 
e emancipuar kur gjysma e njerëzimit qëndron e mbyllur mes katër mureve dhe 
e përkushtuar vetëm në punë shtëpie dhe lindjen e rritjen e fëmĳ ëve, sepse jo të 
gjitha gratë mund të kenë "prirje" për një kufi zim të tillë. Përballja me qytetërimin 
e ri, kthimi i shikimit nga orienti drejt oksidentit nuk do të arrihej vetëm npm 
përvetësimit të shenjave të jashtme të gruas, si p.sh.,"...dyke ndjekur modhën në 
mënyrën e mveshjes" (Ola Jani, "Problemi i gruas", Revista Bota e Re, Viti I, Nr. 3, 15 
Maj, 1936, fq.8), por duhet të arrihej ky përparim duke rindërtuar jetën tonë që nga 
themelet (arsimtarja ishte shpresa). 
Ç'mund të presĳ  shoqrĳ a nga një krĳ esë e shtypun në tiranizmë hypokrizĳ e?.. Ç'mund të 
shpresojë nga një hĳ e e venitur që shpirtin e saj e sundojën të tjerë?.. Ç'mund të shpresojë 
pra, nga femra, që ësht viktimë e gjallë e kësaj skene tragjike, ku e ka dehur përbuzja e shtypjes 
superiore të burrit?...(Kolombja, "Asgjë nga femra, pa i falur lirinë e saj të plotë", Viti 
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Irë - N. 11, 15 Shtator 1936, fq. 7) Nëpërmjet këtĳ  shkrimi autori rrëfen tragjedinë 
e fi gurës femërore shqiptare, ku npm shprehjes: "E di se ësht femër", (po aty), jep 
statusin në të cilin lind qënia femër dhe npm të cilit paracaktohet fati i saj i hidhur, 
thjesht nga të qënit femër. Ai shprehet me tone shumë të zemëruara ku thotë: "Mjerë 
o krĳ esë fatkeqe, o hĳ e e venitur, që s'e kuptove dot jetën e errsuar, ndërsa për ty 
thellohej, qysh sa hyre në të." (po aty) Dhe si rrjedhojë e përbuzjes shoqërore, nuk 
duket se për gruan shqiptare ka shpresë rebelimi, rikthimi n ëtë drejtat e saj, sepse 
shtypja qëndron shumë e fortë për tu luft uar. 
Një thirrje e grave ndaj prindërve të tyre: O prindrit e mĳ  krenarë, përse më derdhni 
vështrime të mbytur urrejtje, kur ju drejtohem m etri ppyetjet e mĳ a të përhershme, 
që më vërtitin trut' e pafuqishme?... Përse kam lindur? C'dëgjoj që rroj? Dhe përse të 
vazhdoj në një rrugë që më diskurajon, kur nuk e kuptoj?...", tregon se edhe rebelimi 
i gruas ndaj prindërve ishte i kotë, pasi që aty fi llon nënshtrimi i saj. Por nuk mundet 
mos kundërshtojë një rrugë e cila është e pakuptimtë, dhe madje i duket se jeton në 
"botën e të çmendurve". Së paku ajo kërkon që prindërit të mos i japin asaj bekimin 
e tyre tradhëtar, pra të mos i shkatërrojnë të ardhmen për të cilën ajo luft on që të 
rigjejë kuptimin që i takon në jetë. Duke vazhduar me këtë revoltë, në emër të gruas 
autori Kolomb shkruan: "Jam femër?... Po! Jam me të vërtetët ajo krĳ esë fat-zezë, që 
do t'i shtrohem me përulësi detyrimit natyral, që na lidh me seksin tjetër!..."(po aty). 
Kështu pra femra e shihte veten të humbur në këtë botë patriarkale, maskiliste, të 
mohuar, me një jetë të çuar dëm, dhe që përditë dhe gjithmonë i vihet në dukje nga 
njerëzit që e rrethojnë, por edhe nga shkruesit se ajo është femër. 
Si një refl eksion mbi jetën e saj, femra ndjen keqardhje kur mendon se dhe në lindjen 
e saj ka ndjerë trishtimin që e ka shoqëruar sa ka dalë në dritë, vetëm për faktin e 
thjeshtë se ajo është vajzë. Trishtueshëm vazhdon jeta e saj, kur vetë nëna e saj që 
e ka lindur, krenohet me lindjen e një djali dhe fatkeqësisht të katër vajzave. Faj 
që rëndon mbi supet e vajzës, por kundër vullnetit të saj të paracaktuar për këtë 
trishtim. Trishtim në lindje, trishtim në rritje kur kupton se është vajzë dhe se jeta e 
saj ndryshon nga ajo e një djali, trishtim në të ardhmen, kur sërisht e pret skllavëria 
në fatin e saj të paracaktuar për tu martuar, dhe të gjitha këto krĳ ojnë neverinë, në 
ekzistencën e të qënit femër. Rëndshëm në vetëdĳ en e tyre rëndon shprehja "fëmĳ ë 
të pamerituar". (fq. 8) 

Konkluzione

Femra, sikurse dhe mashkulli, në vetvete prezantojnë një qënie unike, por jo shumë 
të realizuar sepse për shekuj me rradhë gruaja ka qënë gjithmonë e nështruar, e 
shtypur, fi llimisht nga prindërit, dhe më pas dhe nga bashkëshorti. Dhe kështu për 
shekuj me rradhë shformohej forma e vërtetë e qënies së saj, e si rezultat i kësaj, kemi 
sot gruan e tjetërsuar dhe si objekt për botën mashkullore. 
Këtu lindin natyrshëm pyetje se si mundet ta konceptojë një vajzë, apo një grua, jetën 
e saj? Cila do të ishtë e ardhmja e saj kur ajo rritet mes urrejtjes dhe zhvlerësimit, apo 
nënshtrimit? Pra me një fj alë, tëhuajësimit apo alienimit. Kjo do të thotë se femra nuk 
mund të jetë ajo që ndjen se duhet të jetë, thjesht jeton në një botë të shtirur ku duhet 
të tjetërsohet për t'ju përshatur asaj. Dhe ngushëllimi i vetëm në këto kushte mjerimi, 
është se ajo ndihet e tillë si shumë gra të tjera në botë, se nuk është e vetmja dhe se 
gjithë krĳ esat femërore jetojnë si ajo. 
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Në shkrimet e këtyre autorëve shihet kërkesa e fortë për ndryshim, ndryshim tek 
vetë qënia grua, ndryshim tek kushtet shoqërore për të, cilësi të barabarta mes burrit 
dhe gruas, dhe vlerësim për ato cilësi që i zotëron vetëm qënia grua.
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Shqyrtim i shkurtër i variacioneve të egalitarizmit përmes disa pikëpamjeve 
fi lozofi ke

Valon Leci

Abstrakt

Njëri nga konceptet më fondamentale dhe i cili është substrat i refl eksioneve të ndryshme të 
fi lozofi së politike dhe sociale është koncepti i barazisë. Ky koncept nuk është unik në tërësinë 
e tĳ  dhe as njëdimensional, por shpërfaqet në variacione të ndryshme por edhe të kundërta 
dhe si i tillë është i etabluar kryesisht në binomin juridiko-ekonomik. Gjenezën e trajtimit 
dhe diferencimin semantik të barazisë e gjejmë në antikitet sakaq dialektika e diskursit mbi 
të përvĳ ohet gjatë tërë rrjedhës së kohës dhe është prezent në diskutimet teorike lidhur me 
rrafshin praktik juridiko politik por edhe atë ekonomik edhe sot e kësaj dite. Mënyra se si 
shteti i trajton individët qoft ë në kuptim të trajtimit juridik të të drejtave dhe lirive të tyre 
apo edhe në kuptim të distribuimit të të mirave dhe qasjes në të mirat publike nga ana e 
individit përcakton edhe konturat brenda të cilave shtrihet ravĳ ëzimi teorik i debatit lidhur 
me barazinë. Diskursi lidhur me proveniencën natyrore apo juridike të barazisë së individëve, 
fi lluar dhe zhvilluar në antikitet me sofi stët merr vend të merituar në shqyrtimet teorike dhe 
fi lozofi ke edhe tani, ndërkohë që doktrinat e ndryshme lidhur me shpërndarjen e barabartë të 
të mirave nga ana e shtetit dhe përfi timet me apo pa kritere dhe angazhime por edhe barazia 
e gjasave brumosin mendimin ekonomik mbi barazinë. Historia e trajtimit të këtĳ  koncepti 
por edhe implementimit praktik të tĳ  e përshkon edhe modernitetin i cili identifi kohet me 
qasje sa afi rmative aq edhe pezhorative për barazinë. Së këndejmi, edhe mënyra dhe rruga 
për arritjen e barazisë është ideuar dhe artikuluar në forma të ndryshme sikundër që edhe 
pasojat e teorive përkatëse kanë qenë jo vetëm të ndryshme, por diametralisht të kundërta.

Fjalët kyçe: Barazia, të drejtat, ekonomia, individi, shteti, distribuimi.

Themelet antike të debatit mbi barazinë

Pretendimi për shqyrtimin e çështjeve të ndryshme të raportit të individit me të njëjtit 
e tĳ , me shoqërinë por edhe me shtetin si të tillë, sikur edhe pretendimet për trajtimin 
e teorive të ndryshme me të cilat merret sot fi lozofi a duhet që të fondamentohen mbi 
substratin e artikuluar nga klasikët e antikitetit, ngase siç shprehej Russell grekët 
antik kanë qenë  ‘‘lindës të teorive që kanë patur jetë dhe zhvillime të pavarur, dhe e 
kanë provuar veten të aft a për të mbĳ etuar e për t’u rritur gjatë më shumë se dymĳ ë 
vjetësh.’’1 Sakaq, fi lozofi  i famshëm gjerman Friedrich Nietzsche konsideronte që e 
tërë fi lozofi a e më vonshme nuk ka arritur të shpikë asgjë thelbësore përtej asaj që 
kanë shpikur antikët2.
Mbi këtë bazë, edhe shqyrtimi i variacioneve të barazisë i shpërfaqur përmes 
botëkuptimeve të ndryshme të fi lozofëve dhe teoricienëve dhe që lidhen me rrafshin 
juridik dhe ekonomik, duhet të ankornohet qysh në antikitetin grek, qoft ë lidhur me 
diskursin teorik dhe fi lozofi k apo edhe me organizimin praktik të jetës sociale në 
polis. ‘‘Çdo studim i ideve që njerëzit kanë mbajtur për barazinë duhet të fi lloj me 
1  Bertran Rasëll, Një histori e fi lozofi së perëndimore, libri i parë, Filozofi a Antike, Shqipëroi Agron 
Deliu, Tiranë 2004, fq.66.
2  Për këtë qasje të Nietzsches shih: Frederik Nietzsche, Filozofët, Përktheu prof. Zĳ a Xholi, 
Apollonia 2001, fq.9.
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grekët.’’3 Natyrisht, rrjedhimisht këtu gjendet edhe debati mbi pabarazinë, madje 
edhe legjitimimi teorik i fakticitetit praktik të saj.
Disa nga debatet më lucide dhe më interesante që bëhen edhe sot e kësaj dite mbi 
proveniencën e barazisë në kuptim të të drejtave dhe lirive të njeriut i gjejmë aty ku 
në fakt edhe artikulohet ideja e antropocentrizmit. Ishte sofi sti Protagora i cili në 
fakt edhe fondamenton teorinë antropocentrike me pikëpamjen e tĳ  se njeriu është 
masë e çdo gjëje, duke përfshirë gjërat që ekzistojnë për arsye që ato ekzistojnë por 
edhe gjërat që nuk ekzistojnë shkaku i mos ekzistencës së tyre. Në fakt, që të bëhet 
një eksplikim sa më lucid dhe një grafi  sa më inkluzive mbi këtë problem, sofi stët 
në princip bënë diferencimin e asaj që njihet si nomos nga ajo që njihet si fi zis. Por, 
për çështje mirëkuptimi ka vlerë të përshkruhet shkurtimisht që fj ala nomos në njëjës 
apo në shumës nomoi  rrjedh nga greqishtja antike që në vĳ a të trasha nënkupton 
ligjin, ndërsa shqyrtuar në vĳ a të holla në kuptim të një studimi më të thelluar në 
etimologjinë e fj alës e cila rrënjët i ka në mitologjinë greke nomos nënkupton shpirtin 
apo frymën e ligjit. Por kur marrim parasysh studimet me të cilat merret fi lozofi a 
e së drejtës dhe diferencimet që ia bënë ligjit pozitiv nga norma të tjera të sjelljes 
njerëzore të karakterit social siç janë normat etike, morale, zakonore, tradicionale 
etj., atëherë nomos nënkupton edhe rregullin, zakonin etj. Ndërkaq fj ala physis 
nënkupton natyrën, atë që shpërfaqet nga vetvetja dhe si e tillë edhe zhvillohet dhe 
funksionon. Rrjedhimisht, kjo fj alë pastaj nënkupton edhe shkencën mbi natyrën, 
sakaq në pikëpamjet që kanë të bëjnë me të gjetjen e elementeve unifi kuese dhe 
refuzuese me nomos-in, physis-in e trajtojnë edhe si ligj natyror.
Në princip, sipas pikëpamjes së sofi stëve e nomos-i ka vlefshmëri të kufi zuar dhe 
si e tillë shtrihet brenda gamës kulturore dhe sociale të shoqërive të caktuara dhe 
rrjedhimisht nuk ka kurrfarë justifi kimi abstraktimi i legjitimimit të domosdoshëm 
të normave të një shoqërie në shoqërinë tjetër. Ato mund të jenë identike, por jo 
imperative për njëra tjetrën. Mbi këtë bazë konstatohet që kufi zueshmëria e tyre 
në aspektin kohorë dhe hapësinorë ndanë nomos-in nga ligjet fi zike të cilat kanë 
karakter të domosdoshëm dhe vlefshmëri të përgjithshme pavarësisht kurë dhe ku. 
Si i tillë, nomos është ligj konvencional apo ligj që rezulton nga njëfarë dakordance 
e qenieve njerëzore dhe kjo është arsyeja themelore pse në fakt është ligj relativ. 
Si i tillë, ky ligj refuzon karakterin transcendental dhe metafi zik të tĳ  sikur edhe 
karakterin kauzal i cili do t’i jepte vlefshmëri universale. Për dallim nga këto, ligjet 
fi zike janë ligje të pavarura nga njeriu dhe si të tilla kanë karakter universal dhe të 
domosdoshëm. 
Është kruciale që qysh në fi llim të trajtimit të bëhet edhe një sub-diferencim të asaj 
që njihet si ligje natyrore të karakterit fi zik nga ajo që njihet si e drejtë natyrore e 
njeriut që ka karakter juridiko-etiko-politik. Që të dy këto doktrina burojnë nga 
koncepti i lashtë grek physis, por që në esencë trajtojnë gjëra të ndryshme. Në 
refl eksionet e tyre fi lozofi ke mbi ligjin si konvencion dhe të drejtat e njeriut si të 
drejta të patjetërsueshme, sofi stët kanë përdorur koncepcionin e të drejtave natyrore 
të njeriut, që kanë nënkuptuar të drejtat që i takojnë njeriut jo për faktin që është 
pjesëtar i një konteksti të caktuar politik dhe shoqëror, por për faktin që është qenie 
racionale humane. 
Protogora ka konsideruar që ligjet që janë në fuqi janë ligjet më të mira të mundshme 

3  Henry Phelps Brown, Egalitarianism and the Generation of Inequality, Clarendon Press Oxford, 
fq. 15.
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ngase si të tilla janë bërë, prandaj edhe duhet që domosdoshmërisht të pranohen 
dhe respektohen nga njerëzit. Ekzistojnë interpretime të ndryshme lidhur me qasjen 
që Protogora ka mbajtur lidhur me raportin në mes të nomos-it dhe physis-it, dhe atë 
që nga qasja e njëfarë ekuivalentimi baras vlefshmërie në mes tyre e deri te dominimi 
i nomos-it mbi physis-in. Ajo që është relevante është se tek Protogora nuk gjejmë 
refuzim dhe papranueshmëri  të ndërsjellë. Mirëpo, njëjtë si Protogora nuk mendojnë 
të gjithë sofi stët. Njëri nga ta që ka mendim ndryshe është Hipia i cili konsideron që në 
esencë nomos-i dhe physis-i kanë janë të disponuara në mënyrë refuzuese në mes vete 
dhe si konsekuencë, sipas tĳ , physis-i predominon mbi nomos-in. Sipas pikëpamjes së 
Hipias, natyra i ka krĳ uar njerëzit si qenie të barabarta dhe u ka dhënë karakteristika 
pozitive duke i bërë si qenie të mira, të drejta dhe humane dhe rrjedhimisht njerëzit 
parimisht janë të predisponuar që të krĳ ojnë raporte korrekte dhe paqësore të 
ndërsjella, por ligjet shoqërore janë ato të cilat në esencë kanë shkaktuar pabarazi dhe 
padrejtësi   “Hipia tregon veten të jetë një avokat i natyrës mbi konventën.’’4 Konform 
këtĳ  mendimi të Hipias e ndërton tezën e tĳ  edhe Antifoni i cili gjithashtu kishte 
artikuluar pikëpamjen që natyra u jep status të barabartë njerëzve dhe rrjedhimisht ua 
mundëson që të jetojnë në paqe dhe harmoni totale. Përndryshe, po të predominonte 
ligji konvenconal dhe duke marr parasysh interesat e ndryshme të njerëzve por edhe 
egoizmat e tyre, atëherë do të kishim mos respektim masiv të atĳ  ligji dhe cenim të 
funksionalitetit të interaktivitetit paqësor dhe social të njerëzve.
Rrjedhimisht, vetëm ligjet që përcaktojnë sjelljet njerëzore dhe që kanë karakter 
natyror në kuptimin e abstraktimit nga implikimet njerëzore, do të mundësonin 
barazinë e të gjithëve sepse në esencë për nga natyra njerëzit gëzojnë status moral të 
barabartë. Të gjitha dallimet në mes të njerëzve janë rezultat direkt i ligjit konvencional  
të cilin njerëzit e hartojnë dhe fuqizonë me qëllim të dallimit të vetes nga tjetri.
Pozicion antagoist teorik me këta mbanë Kalikleu i cili mendon që në fakt pabarazitë në 
mes të njerëzve janë të gjeneruara nga natyra si e tillë dhe jo nga ligji konvencional. Pra, 
natyra i ka krĳ uar pabarazitë njerëzore dhe qëllimi fondamental i ligjit konvencional 
është eliminimi i këtyre pabarazive. Në fakt, në një situatë ku dominancën do e kishte 
ajo që buron për nga natyra, raportet shoqërore do të rregulloheshin sipas dëshirave 
të më të fortit të cilët do të kishin të drejtën të përcaktonin se çka është dhe çka nuk 
është e drejtë. Këtë pabarazi të shkaktuar nga physis-i pretendon ta eliminoj nomos-i 
i cytur nga të nënshtruarit me qëllim ndalimin e brutalitetit të të fortëve mbi ta, në 
mënyrë që artifi cialisht të mirë rregulloj diçka që ishte e keq rregulluar. Në të njëjtën 
linjë mendimi qëndron edhe Friedrich Hayek i cili nuk e konsideronte të denjë por 
negative dhe me rrezik për idealet e njerëzve të modernitetit lidhur me drejtësinë 
dhe lirinë nëse problemeve i qasemi me teorinë e barazisë për nga natyra. “Në fakt, 
as si përcaktim nuk është fare e vërtetë që ‘’të gjithë njerëzit lindin të barabartë.’’5

Ndërsa Trasimaku, afi rmon idenë që ligjet nuk janë gjë tjetër përpos shprehje e 
autoritetit të të fortëve përmes të cilave intencionalisht mbrojnë interesat e tyre. 
Pikëpamjet lidhur me pabarazinë njerëzore për nga natyra në aspektin teorik e 
legjitimin edhe Aristoteli i cili konsideronte që disa njerëz për nga natyra e tyre nuk 
janë të gatshëm dhe të denjë të merren me menaxhimin e interesave publike dhe 
me politikën si të tillë. Skllevërit sipas diskursit aristotelian ishin shembulli më i mirë 
4  The First Philosophers The Presocratics and Sophists, OXFORD WORLD’S CLASSICS, Translated 
with commentary by ROBIN WATERFIELD, Oxford University Press, fq.251.
5   Janos Kis, Filozofi a politike bashkëkohore – Propozim për antologji, Përktheu Arben Kallamata, 
Onufri Ceu, fq.63.
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se si natyra nuk i ka krĳ uar të gjithë njerëzit me afi nitete dhe kapacitete të barabarta 
dhe rrjedhimisht konsekuencat e këtĳ  diferencimi natyror refl ektohen edhe në rrafshin 
praktik politik. Në fakt, një të tillë diferencim, në një mënyrë pak më ndryshe e afi rmon 
edhe Platoni. Sipas botëkuptimit të Platonit, edhe përkundër tendencës për pozicionim 
të barabartë të njeriut me të njëjtit e tĳ  me rastin e aspiratës për emancipim shoqëror 
përmes rrugës së vështirë dhe të rrezikshme të rikthimit në shpellën që personifi kon 
errësirën dhe lajthitjen gnoseologjike dhe epistemologjike, megjithatë, përgjegjësitë 
publike për ushtrimin e veprimtarisë politike mund t’i marrin njerëzit e emancipuar 
dhe të cilët kanë arritur të thyejnë prangat e paditurisë siç janë të ashtuquajturit 
fi lozofët. Rrjedhimisht, sipas tĳ  ushtarët dhe demiurgët nuk janë të denjë dhe të aft ë që 
të merren me udhëheqjen e shtetit. Për më tepër, nga ta nuk tolerohet as mundësia e 
tejkalimit të status quo-së dhe pozicionimi tek udhëheqësit politik, ngase kështu do të 
prishej balanca e funksionimit të shtetit dhe drejtësia si e tillë, sepse drejtësia në shtet 
arrihet vetëm kur këto kategori qytetarësh kryejnë funksionet e veta bazuar në këtë 
ndarje të aktiviteteve dhe mandatit, sepse këto janë punët që secila din t’i kryej më së 
miri. ‘‘... në qoft ë se dikush nga luft ëtarët të provonte të futej në radhën e këshilltarëve 
ose të rojtarëve, e është i padenjë për këtë, dhe sikur edhe këta t’i ndërronin ndërmjet 
tyre veglat dhe autoritetin që gëzojnë; ose në qoft ë se një njeri i njëjtë do të provonte 
që t’i praktikonte të gjitha këto, atëherë, kujtoj, edhe ty do të duket se këmbimi i 
këtillë dhe veprimtaria e këtillë e shumëfi shtë do të jenë vrastare për shtetin...-Pra, 
veprimtaria e këtillë e shumëfi shtë dhe ndërrimi reciprok i funksioneve të këtĳ  lloji 
të krĳ esave njerëzore janë dëmi më i madh ndaj shtetit vet?...-...në qoft ë se njerëzit 
afaristë, ndihmësit dhe rojtarët, secili në gjirin e vet, bënë atë që i takon në shtet – 
atëherë kjo, për nga antiteza, është drejtësia dhe ajo që shtetin e bënë të drejtë.’’6 Një 
qasje të tillë diskursive mbi barazinë njerëzore me proveniencë natyrore apo juridike 
e zhvillon edhe Norberto Bobbio në fi lozofi min që ia bënë teorisë së fi lozofi t francez 
Roussouss dhe atĳ  gjerman Nietzche që ishin teori antipodike për sa i përket këtĳ  
diskursi. Sipas Bobbio, ‘‘Rousseau argumenton nga premisa se njerëzit kanë lindur të 
barabartë, por janë bërë të pabarabartë nga shoqëria civile, se është shoqëria që ngadalë 
imponon veten në gjendjen e natyrës përmes zhvillimit të ndarjes e punës. Nga ana 
tjetër, Nietzsche punon në premisën se njerëzit nga natyra janë të lindur të pabarabartë 
(dhe kjo është një gjë e mirë për shkak se, ndër të tjera, një shoqëri e themeluar mbi 
skllavërinë sikurse në Greqinë antike ishte një shoqëri shumë e zhvilluar pikërisht për 
shkak se kishte skllevër); se vetëm një shoqëri me një grup moral dhe një fe të bazuar 
në dhembshuri dhe nënshtrim, mund t'i bënte të barabartë.’’7

Fjalë e njëjtë, pikëpamje të ndryshme

Një qasje pezhorative lidhur me barazinë e artikulon Hobbes, ngase sipas tĳ  barazia 
është e tillë shkaku i mungesës së drejtësisë. Rrjedhimisht barazia nuk është vlerë 
në vete sepse ajo mund të shndërrohet në kërcënim dhe mekanizëm antihuman 
si e vetme. Vlerën e barazisë e mundëson e drejta, ndërkaq e drejta është produkt 
i shtetit. Por në mungesë të së drejtës, barazia nuk është gjë tjetër përpos potencë 
shkatërrimtare për njeriun. Sipas tĳ , njerëzit janë qenie egoiste, lakmitare etj., dhe duke 
qenë se janë të barabartë, ata shpërfaqin pretendimet e tyre për rritje të fuqisë dhe 
6  Platoni, Shteti, Sht.botuese Rilindja, 1980, fq. 181.
7  Norberto Bobbio, Left  and Right – The Signifi cance of a Political Distinction, Translated and 
Introduced by Allan Cameron, The University of Chicago Press, fq. 68.
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predominimit mbi të gjithë njerëzit e tjerë. Ky pretendim është potencialisht shpërfaqje 
e rrezikut për të gjithë të tjerët dhe kjo tejkalon kufi jtë individual dhe shndërrohet në 
problem i përgjithshëm i rrezikut të të gjithëve nga të gjithë. ‘‘... ne jemi në thelb të 
barabartë, mendërisht dhe fi zikisht: edhe më i dobëti – përshtatshëm i armatosur - ka 
fuqinë për të vrarë më të fortin. Kjo barazi, sugjeron ai, gjeneron grindje.’’8 Për nga 
fuqia, njerëzit ishin në kushte të barabarta, dhe më nuk vlente ndonjë teori që i jepte 
primatin dikujt si më të fuqishëm dhe më të rrezikshëm, sepse tani më ata të gjithë 
ishin të rrezikshëm për njëri tjetri, dhe askush nuk mund të ishte jashtë këtĳ  rreziku 
si dhe asnjëri nga njerëzit nuk ishte i përjashtuar nga mundësia që t’i ndodhë diçka 
e keqe apo edhe vrasja si fi nalitet i ekzistencës së tĳ . Të fortit dhe të dobëtit ishin të 
barabartë, dhe sikur që i forti mund ta shuante ekzistencën e më të dobëtit, ashtu edhe 
i dobëti kishe potencialitet dhe mundësi të mjaft ueshme t’ia bëjë të fortit. “E me të 
vërtetë përsa i takon forcës trupore, më i dobëti ka aq forcë sa ta vrasë më të fortin qoft ë përmes 
një makinacioni të fshehtë, ose në bashkëpunim me të tjerët që i kërcënon i njëjti rrezik si atë 
vet”9. Në fakt kështu funksionon barazia dhe liria në gjendjen natyrore, dhe ajo s’është 
gjë tjetër përpos të vepruarit tërësisht sipas mundësive të të bërit atë që mund të bëjë 
ndaj atyre që nuk kishin mundësi që ta ndalonin një aktivitet të tillë. 
Ndërkohë që sipas Hobbes barazia në gjendjen para kontraktule ka pasur konsekuenca 
tejet negative dhe të rrezikshme për njeriun si individ por edhe për kohezionin social 
të pamundur, deri në nivelin që njeriu për njeriun identifi kohej me epitetin ‘‘ujk’’, te 
Locke barazia ka karakter më të butë, por kjo nuk nënkupton që si i tillë ky karakter 
është shumë pozitiv, ngase përafërsisht ngjanë me diskursin e Hobbes. Një konstatim 
i tillë rrjedh nga fakti që kur është në pyetje e drejta e pakontestueshme e pronës, 
por edhe tek të drejta të tjera, barazia mund të kanalizojë në konfl ikt. Në princip, 
njeriu ka të drejtë të barabartë për posedimin e pronës dhe pasurisë, lirisë dhe të 
drejtave etj., dhe kjo është pozitive. Ndërkohë që barazia shpërfaqë qenësinë e qenies 
njerëzore, njerëzit e kuptojnë që aktualiteti dhe e ardhmja e tyre varen nga të njëjtit 
e tyre dhe marrëdhëniet reciproke që ata krĳ ojnë. Dhe, barazia në këtë sens mund të 
cilësohet si njëfarë rrafshi etik ku do të obligonte moralisht njerëzit që të kenë sjellje 
normale reciproke. ‘‘Megjithatë, fakti që barazia si koncept është i pamjaft ueshme, 
në vetvete, sigurisht që nuk tregon se është e panevojshme. Barazia është moralisht 
e domosdoshme, sepse e detyron shoqërinë dhe individët brenda saj të kujdesen për 
mënyrën se si njerëzit trajtohen në raport me njëri-tjetrin.’’10

Së këndejmi, vlerësimi maksimal i tjetrit nga ana e individit është imperative. Në 
fakt kjo qasje e Locke është aproksimative me atë të Aristotelit sipas të cilit politika 
e identifi kon njeriun si njeri por edhe me Kantin sipas të cilit shkaku i mungesave 
dhe të metave që i ka qenia njerëzore ai e ka të domosdoshme që të bashkohet me të 
njëjtit e tĳ  me qëllim të tejkalimit të problemeve që i paraqiten përgjatë jetës.
‘‘Zoti e krĳ oi njeriun si qenie të tillë që, sipas gjykimit të tĳ , nuk do të ishte mirë 
të qëndronte i vetmuar; e detyroi fort nëpërmjet nevojës, lehtësive dhe prirjeve të 
kërkonte të hynte në shoqëri, ashtu siç e pajisi me arsyen dhe gjuhën, që ta ruante e 
ta gëzonte atë.’’11

8  Raymond Wacks, Philosophy of law, A very short introduction, Oxford University press, 
Introduction, fq. 6
9  Hobbes, op. cit., fq.76.
10  Christopher Berry Gray, The Philosophy of Law – An Encyclopedia, Volume I-II A-Z, Routledge 
Taylor & Francis Group, fq. 263.
11  John Locke, Traktat i dytë mbi qeverisjen,  fq. 127.
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Edhe brenda këtĳ  diskursi gjendet edhe fryma e liberalizmit ku njeriu i bazuar në 
moralshmërinë që ka dhe e cila është produkt edhe i arsyes pretendon që të ndërtoj 
një botë të përbashkët me njerëzit e tjerë, botë kjo të cilën dëshiron ta ndaj në mënyrë 
paqësore me të tjerët, jo në funksion të vendosjes së kufi jve të cilët potencialisht 
infl uencojnë konfl ikte, por në funksion të shfrytëzimit të përbashkët të të mirave 
që janë dhe që mund të jenë në të. Këtë diskurs e artikulon Locke tek ‘‘Letër mbi 
tolerancën’’ ku thotë që ‘‘...për të gjetur një formë morale të bashkëjetesës njerëzore 
për njerëzit që e shohin pikën e jetës së tyre në mënyra të ndryshme të pazgjidhshme, 
por janë të angazhuar për ndarjen e një botë shoqërore me njëri-tjetrin.’’12

Gjithashtu njeriu duhet të veproj në raport me tjetrin në atë mënyrë që edhe vepra e 
njëjtë e tjetrit në raport me të do të ishte e pranueshme. Këtë mendim e afi rmon edhe 
Locke duke e cituar mendimin e Richard Hooker i cili thoshte:
‘‘E njëjta prirje natyrore i shtyn njerëzit të pranojnë se detyrë jo më e vogël e tyrja është të 
duan edhe të tjerët si veten; sepse kërkohet që gjërat e barabarta të trajtohen në të njëjtën 
mënyrë. Në qoft ë se unë nuk mund të mos dëshiroj që çdo njeri të sillej ndaj meje po kaq 
mirë, sa do të dëshironte këtë për veten e tĳ , atëherë si do të mund të kërkoja  të paktën 
në njëfarë shkalle ta kënaqja këtë dëshirë timen, po të mos përpiqesha vetë të kënaqja një 
dëshirë të ngjashme që u lind, pa dyshim, njerëzve të tjerë, përderisa natyra e tyre është e 
njëjtë? Në qoft ë ata do të trajtoheshin ndryshe nga ç’dëshironin, kjo pa tjetër, nga çdo anë 
që ta shohësh, do t’i hidhëronte po ashtu si mua; kështu pra, në qoft ë se bëtë një të keqe 
a dëm, atëherë duhet të përgatitem ta vuaj, sepse s’ka arsye që njerëzit tjerë të tregojnë 
ndaj meje dashuri më të madhe sesa ajo që unë shfaq ndaj tyre;’’13  
Filozofi  francez Montesquieu konsideron që barazia është aktivitet reversibil që 
nënkupton se njeriu është i krĳ uar si i tillë që të të kundërvihet në të njëjtën mënyrë 
siç i qaset tjetri këtĳ . Rrjedhimisht, varësisht se çfarë vepre bënë tjetri me individin, 
ashtu di tëia kthej individi tjetrit. Nëse ai i bënë mirë do të pranoj sjellje të mirë por 
nëse i bënë keq do të ballafaqohet me të keqën. Kjo mënyrë e kundërveprimit të 
njeriut është e mundur si konsekuencë e mungesës së shtetit. Por, qasje të ndryshme 
me këtë artikulon Kanti i cili mendon që e mira duhet të bëhet për hir të së mirës 
dhe jo ndonjë interes tjetër. Në fakt ky është mendimi i Sokratit i të vepruarit mirë 
të cilin më vonë e ka personifi kuar edhe Krishti i cili shtron si kërkesë themelore 
ndjenjën dhe shprehjen e dashurisë ndaj të gjithë njerëzve, përfshirë këtu edhe 
armiqtë. ‘‘Duhet pra të pohojmë ekzistencën e lidhjeve të barazisë përpara krĳ imit të 
ligjit pozitiv, i cili i konfi rmon: kështu për shembull, në rast se do të merrnim rastin 
e shoqërisë njerëzore, do të ishte e domosdoshme t’i përshtateshim ligjeve të saj ; kjo 
do të thotë se në rast se disa qenie inteligjente do të kishin përfi tuar prej të mirave të 
një qenie tjetër inteligjente, ato duhet të kishin ndjenjën e mirënjohjes ; ...; një qenie 
inteligjente që ka kryer një veprim të keq ndaj një qenie tjetër inteligjente meriton të 
pësojë të njëjtën të keqe, e kështu me radhë.’’14. Natyrisht, ky reversibilitet aktiviteti 
është potencial në hapësirat vepruese që ia mundësojnë ligjet natyrore të pa bëra nga 
njeriu nën kushtet e barabarësisë. Mirëpo, këto ligje mund të mos respektohen nga 
njeriu shkaku i shumë të metave që njeriu si qenie racionale i ka, qoft ë në kufi zimet e 
12  John Tomasi, Liberalism beyond Justice - Citizens, Society, and the Boundaries of Political Theory, 
Princeton University Press Princeton and Oxford, fq. 8.
13  John Locke, op. cit., fq. 80. Këtë citat Locke e merr te: Hooker, Laws of Ecclesiasticial Polity, I, 8  
7.
14  Montesquie, Mbi frymën e ligjeve, Përktheu:Krenar Hajdëri, Shtëpia botuese: LAURASI, Tiranë 
fq.9.
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shumta që i ka në aspektin gnoseologjik, qoft ë në ndjenjat që posedon e që shpesh nuk 
janë shumë humane dhe sociale. Por ky konstatim nuk nënkupton automatikisht që 
Montesquieu është vazhdues i linjës së Hobbes në cilësimet që ia bënë njeriut si qenie 
egoiste, e egër dhe potencialisht terrorizuese, sepse Montesquieu njeriun e cilëson si 
qenie e ndrojtur e cila nuk ka qëllime kërcënuese ndaj tjetrit por vetëm qëllime paqësore 
dhe të ndërtimit të paqes. Madje Montesquieu thotë që ‘‘Dëshira që njerëzit kanë për të 
nënshtruar njëri tjetrin sipas cilësimit të Hobsit, nuk më duket e drejtë.’’15

Edhe te Rousseau barazia ishte koncepti i cili përshkoi frymën e gjendjes natyrore. 
Në princip, njerëzit në gjendjen natyrore gëzoni liri, ishin të barabartë dhe të çliruara 
nga ide dhe iluzione të përvetësimeve, sidomos atyre pronësore dhe egoizmave  të 
ndryshme, dhe të gjithë më shumë do të dëshironin të jetonin në marrëdhënie të mira 
dhe korrekte me të gjithë të tjerët por edhe në marrëdhënie paqësore me njëri tjetrin. 
Kjo mirësi dhe mirësjellje e njeriut me të njëjtit e tĳ  ka ngjarë deri kur është identifi kuar 
prona private. Me rastin e ndarjes së parë të pronës private dhe pronësimit si të tillë 
është fi lluar një rrugë e gjatë e krimeve dhe mohimit të të drejtave dhe është krĳ uar 
një histori e mbuluar me gjak e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite. Ndryshe nga 
Locke, i cili afi rmonte idenë e pronës private si pasuri e bashkëlindur me njeriun 
dhe si pasuri natyrore e qenies njerëzore si qenie racionale, Rousseau mendonte se 
dhurata më markante që ‘natyra’ i bëri njeriut është sepse ajo nuk i dedikoi asgjë atĳ  
personalisht dhe posaçërisht. Natyra e privilegjoi njeriun duke mos i dhuruar atĳ  
pronë as pasuri. Duke mos i dhënë asgjë personalisht dhe posaçërisht, natyra i dha 
njeriut gjithçka që të gjithë të tjerët kishin dhe që atyre u duhej. Në gjendjen natyrore 
ishte inekzistente ideja e diferencimit të vetvetes nga të tjerët si posedues dhe një 
fj ali eventuale “se diçka materiale dhe pronësore e cila mund të këmbehet me ndonjë 
mall tjetër apo vlerë monetare është e imja dhe që unë si pronar dhe posedues mbaj 
të drejtën pronësore mbi të, ndërkohë që tjetri diferencohet nga të qenit posedues i 
po asaj gjëje” ishte e pakuptueshme, e papranueshme dhe e huaj. Në këtë mënyrë 
parandalohej konfl ikti aq i tmerrshëm ndër njerëzor siç e quante Hobbes. 
Problemi themelor që paraqitet në mbajtjen e kohezionit social në shoqëritë të cilat 
nuk funksionojnë mbi parimet e ndonjë kontrate reciproke dhe të përgjithshme dhe 
i njeriut si individ sipas Rousseau fi llon atëherë kur fi llon të bëhet ndarja pronësore 
në mes të njerëzve. Ndarja e pronës private shihet si rënia e parë dhe më e madhe e 
njeriut dhe e harmonisë së supozuar ekzistuese e cila funksiononte në gjendjen 
natyrore. Këtu, ambiciet për të pasur sa më shumë në raport me të tjerët  kanalizojnë 
në inaugurimin e një modeli pabarazie të pa fund dhe do t’i sjellë pafundësisht të 
këqĳ a njerëzimit. “Burimi i parë i së keqes është pabarazia; nga pabarazia ka ardhur 
pasuria; sepse fj alët i varfër dhe i pasur janë relative dhe kudo që njerëzit janë të 
barabartë nuk do të ketë as të pasur, as të varfër. Nga pasuria kanë lindur luksi dhe 
dembelia... ”16. 
Edhe Karl Marx si njëri ndër fi lozofët që më së shumti i bëri kritikë pabarazisë 
ekonomike ndërmjet njerëzve pati të tillë qasje negative mbi pronën private dhe 
pasurinë. Ai ka artikuluar dhe afi rmuar idenë e deprivatizimit të pronës private dhe 
kalimit të saj si aset shtetëror dhe krejt kjo me intencë të ofrimit dhe garantimit të barazisë, 
sepse sipas botëkuptimit të tĳ , prona private si e tillë është konsekuencë e kriminalitetit 
dhe korruptimit sistematik të të pasurve në raport me të varfrit. Kapitalizmi ishte 
15  Ibid., fq.12.
16  Pascal Ory dhe të tjerë, Historia e re e ideve politike, Shkrimi Nga Hobsi tek Locke nga Jean 
Marie Goulemont, Shtëpia botuese DUKAGJINI, Pejë, 2008., fq.80.
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periudha kulminante e këtĳ  kriminaliteti. Si pasojë ka ardhur edhe depersonalizimi, 
dehumanizimi dhe tjetërsimi i njeriut nga prova që është pjesë e pasurisë së kapitalistit 
për të cilin punon ky njeri. Tjetërsimi i njeriut nga prona që e posedon tjetri mundësohet 
nga vet tjetërsimi që është proces i punës së tĳ . Puna e njeriut sipas Marx-it sa më e 
madhe të jetë aq më shumë del produkt prej saj dhe rrjedhimisht ky produkt është 
pjesë e tërësisë së pasurisë së kapitalistit i cili edhe ashtu e ka pasurinë pjesë së pronës 
së tĳ . Tërë kjo pasuri që del si produkt i punës së njeriut që punon shndërrohet në 
potencial të keqpërdorimit të po këtĳ  njeriu. Njeriu në kapitalizëm, sa më shumë që 
ushtron veprimtari punuese tek kapitalisti, aq më shumë jep rezultat, rezultat ky që 
shkon drejtpërdrejtë në disfavor të vetvetes sepse pasurohet kapitalisti i cili në fakt ishte 
kundërshtari më i madh i punëtorit. Në vend që të pasurohej nga puna e vetë, ai vetëm 
varfërohet. Si konsekuencë, puna e atĳ  që punon dhe që prodhon mallra, ajo shndërron 
punëtorin si mall si të tillë. Andaj, mundësia për arritjen dhe realizimin e barazisë së 
tërë qytetarëve është rimarrja e pasurisë dhe pronës nga shteti dhe rishpërndarja sipas 
parimit të gjithë sipas nevojës. Vetëm kështu arrihet barazia dhe vetëm kështu përfundon 
historia e cila nuk ishte gjë tjetër pos histori e luft ës së klasave të disponuara armiqësisht 
tradicionalisht.
Njëri nga fi lozofët politik më të spikatur të periudhës bashkëkohore i cili trajton çështjen 
e barazisë është John Rawls, i cili konsideron që barazia si princip është themel i 
drejtësisë dhe përtej saj nuk ka kuptim as drejtësia dhe as funksioni i shtetit.  Në fakt 
ideja themelore dhe esenciale që zhvillohet në diskursin mbi drejtësinë si koncepcion 
është ideja e shoqërisë si sistem i paanshëm kooperimi dhe këtu konsiston edhe të qenët 
e individit i lirë dhe i barabartë. ‘‘…ideja e qytetarëve ( e atyre që hyjnë në kooperim) si 
persona të lirë e të barabartë.’’17

Diskursin mbi drejtësinë Rawls e artikulon mbi bazën e paradigmave themeltare siç 
janë pozicioni fi llestar dhe veloja e paditurisë e cila nuk ishte gjë tjetër pos njëfarë 
mungese e njohurive personale lidhur me pozicionin dhe gjendjen e individit në 
kuptimin e çinteresimit për interesa private dhe grupore kur bëhen politikat dhe 
ligjet e shtetit. Pra, të mos mendohet se si po i konvenon ligji apo politika publike atĳ  
që i harton dhe fuqizon ato, ngase vetëm kështu mundësohet barazia. 
 ‘‘Idetë që ndërthuren në thelbin e drejtësisë si diçka e drejtë dhe e barabartë janë ato 
të pozicionit fi llestar dhe të velit të padĳ es.’’18 Nga kjo rrjedh edhe shteti kushtetues i 
arsyetuar nga fi lozofët gjatë rrjedhës së mendimit politik dhe në të cilin konvergojnë 
edhe parimet themeltare të liberalizmit siç janë të drejtat dhe detyrimet e njeriut në 
raport me shtetin, shoqërinë por edhe me, të njëjtit e tĳ ,  duke fi lluar nga të drejtat 
për gjasa të barabarta të cilën e artikulon Tocqueville në mendimin mbi lirinë dhe 
të drejtat ku si referencë kishte demokracinë amerikane, pastaj barazinë para ligjit 
dhe të drejtën për trajtim të barabartë, liri politike, ekonomike etj., të njëjta për të 
gjithë qytetarët dhe mbi të gjitha mbështetje të veçantë për personat në nevojë të cilët 
për arsye nga më të ndryshmet gjenden në pozicione të pa favorshme në kuadër të 
shoqërisë dhe shtetit.
‘‘Ajo [VL. drejtësia si paanshmëri] garanton barazinë e disa lirive themelore, ofron 
qasje të drejtë për mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët, dhe autorizon që 
pabarazitë e pasurisë dhe pozitës janë të dizajnuara në atë mënyrë që të përfi tojnë 

17  John Rawls, Drejtësia si paanshmëri – Riformulin, IPS & DITA 2000, fq. 31.
18  Stephen Mulhall & Adam Swift , Liberalë dhe Komunitarë - Botimi i dytë, Pëktheu: Krenar 
Hajdëri, Botimet DUDAJ, fq. 27.
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maksimalisht anëtarët e pafavorizuar të shoqërisë.’’19

Drejtësia në shtet realizohet përmes dy parimeve fondamentale, siç janë:  “(a) Çdo 
person ka të drejtën e patjetërsueshme për një sistem plotësisht adekuat lirish themelore 
të barabarta, i cili është i pajtueshëm me një sistem lirish për të gjithë;  (b) Pabarazitë 
sociale dhe ekonomike duhet të plotësojnë dy kushte: së pari, duhet të jenë të lidhura 
me pozita e pozicione të oportuniteteve; dhe së dyti, duhet të sjellin maksimumin e 
përfi timit për pjesëtarët më të pavaforizuar të shoqërisë (Principi i diferencës)”20.
Fillimisht duhet të kihet respekt për lirinë dhe barazinë e çdo njeriu në raport me 
çdo tjetër. Këtu edhe konsiston njëfarë primati i parimit të barazisë në raport me 
atë të diferencës. Pra, në veprimtarinë politike dhe publike, është tërësisht e drejtë 
dhe detyrim i shtetit që të ndërtoj raport të barabartë me të gjithë individët, qoft ë në 
kuptim të distribuimit të pasurisë publike apo edhe në kuptim të barazisë para ligjit 
dhe të së drejtës për të qenë i trajtuar në mënyrë të barabartë por edhe në ofrimin e 
mundësive dhe dhënien e gjasave. 
Mirëpo, përjashtimisht këtĳ  parimi, mund të jetë i toleruar edhe i ashtuquajturi 
parimi i dytë që është parimi i diferencës, në rastet kur ky parim është në funksion 
të arritjes dhe realizimit të parimit të barazisë. Pra, diferenca tolerohet kur është në 
funksion të barazisë. Kjo nënkupton që kur disa persona nuk mund të kujdesen për 
veten e tyre dhe kanë mbet prapa në zhvillimin normal dhe realizimin e të drejtave 
të tyre, atëherë shteti shpërndanë të mira publike më shumë tek kjo kategori e 
qytetarëve me qëllim që edhe këta të mund të avancojnë sikur të tjerët dhe të jenë 
potencialisht të barabartë. Ky është edhe detyrim kushtetues i demokracive social 
liberale të botëkuptimit perëndimor. Dhe qëllimi esencial i diferencave është mohimi 
dhe eliminimi i diferencave. 
Drejtësinë distributive në kuptim të pronës e trajton edhe R. Dworkin.duke i trajtuar 
në kuptim të pasurisë së mundshme për ta realizuar dhe e cila si e tillë do të ishte 
e mjaft ueshme dhe rale për të bërë jetën dhe e cila kur është kompatibile është e 
drejtë ndërsa kur është inkopatibile është e pa drejtë. Në rastet kur qytetarët nuk 
lakmojnë aty gjenden premisat themelore të drejtësisë së shtetit ngase shteti ka qenë 
i barabartë dhe ka baraspeshuar distribuimin e të mirave dhe rrjedhimisht nuk ka 
lënë hapësirë që dikush të ketë lakmi në diçka në raport me tjetrin. 
Avansimin më të lartë të këtĳ  diskursi e bënë Marx sipas të cilit komunizmi është 
organizimi politik dhe shoqëror ku çdo individ mund të marr aq sa i nevojitet 
pavarësisht se ku dhe kur dëshiron dhe ka nevojë ai. Ata janë të gjithë të barabartë dhe 
si efekt i kësaj shpërfaqet fakti që askush, duke qenë i barabartë me secilin dhe me të 
gjithë, nuk ka nevojë të ketë lakmi për çkado dhe as aspirata të diferencara pasurore.
Por ndryshe nga Marx, Dworkin sikurse edhe  Rawls konsideron që nuk kemi të 
bëjmë me ndonjë egalitarizëm të sensit komun por egalitariëm liberal, ndërkohë 
që brenda këtĳ  konotacioni gjendet barazia potenciale e potencialeve ekonomike 
të shtetit për individët. Dworkin gjithashtu merr parasysh potencialet e individit 
për të bërë vetveten ashtu siç e bëjnë të tjerët. Sipas tĳ  shteti ka detyrime bazuar në 
mandatin që ka për të planifi kuar dhe zbatuar politika dhe veprimtri që favorizojnë 
personat që kanë nevoja të veçanta me qëllim të mundësimit të barazisë sociale. 
Për dallim nga këta, Robert Nozick e artikulon pak më ndryshe çështjen e distribuimit 
të të mirave publike, dhe këtë e trajton në raport me punën, tregtimit dhe tjetërsimit. 
19  Christopher Berry Gray, op. cit., fq. 718.
20  Rowls, Drejtësia si Paanshmëri, fq.88.
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Për dallim nga Marx i cili konsideronte që në kapitalizëm punëtori përfi ton vetëm 
sa për të mbĳ etuar dhe ekzistuar ndërsa pjesa më e madhe e përfi timit nga puna e 
tĳ  shkon në pasurinë e kapitalistit dhe kjo nuk do të ndodh në komunizëm ku secili 
merr aq sa i duhet, sipas Nozick, punëtori duhet të merr produktin e punës së tĳ  
sipas meritës, sepse përndryshe do të ketë pabarazi dhe mohim të drejte dhe lirie. 
Në fakt, qasja diskursive e Nozick mbi të drejtën pronësore shpërfaqë artikulimin më 
lucid  të teorisë politike dhe juridike mbi të drejtën e njeriut që të gëzoj vetë pasurinë 
e tĳ  që është produkt i aktivitetit të tĳ  me arsye dhe me muskuj, duke përfshirë këtu 
edhe realizimin e të drejtës së përfi timit të pasurisë që lidhet me humbjen e pa drejtë 
të pasurisë së fi tuar në mënyrë të drejtë. 
Drejtësia në shtet dhe nga shteti është e mundshme vetëm atëherë kur “...personat e 
lirë dhe racional të shqetësuar për interesat e tyre do të pranojnë një pozitë fi llestare 
të barazisë si përcaktim i konditave themelore të shoqatës së tyre”21.
Mbi bazën e një barazie fi llestare për të argumentuar një shoqëri ku e drejta është 
predominante niset edhe Alexis De Tocqueville, i cili duke fi lozofuar mbi demokracinë në 
Amerikë, konsideron se kondita më themelore dhe bazë e barazisë dhe lirisë në Amerikë 
ishte barazia e gjasave. Sipas Tocqueville, në Amerikë të gjitha ngjarjet sociale, duke 
përfshirë këtu edhe ato ndër më të mëdhat siç ishin Kryqëzatat apo edhe Protestantizmi 
kontribuan direkt në konceptin e barazisë si realitet i ndërtuar me material aq të fuqishëm 
në Amerikë.  Në një situatë barazie njerëzore dëmtoheshin ata që kishin privilegje dhe 
avancoheshin ata që ishin të dëmtuar, dhe duke ndodhë kështu, të gjithë i kishin gjasat 
reale të barabarta për të qenë i barabartë me të gjithë të tjerat. Kjo është drejtësia sociale, 
ku shteti u mundëson individëve për të qenë të barabartë. Ky lloj sistemi mundësonte që 
“...në shkallën e shoqërisë, fi sniku të ulej, kurse varfanjaku të ngrihej”22.
Në fakt barazinë e gjasave si njëra ndër dy qasjet më tipike mbi barazinë e trajton 
edhe Tsachi Keren-Paz ndërsa tjetra është e ashtuquajtura barazia e rezultateve. 
Përderisa në diskursin mbi barazinë e gjasave zhvillohet ideja e një fi llimi të 
barabartë në kuptimin e mundësive zhvilluese duke suprimuar çfarëdo barriere 
për të qenë konkurrent i denjë me të tjerët. Mirëpo, kjo nuk garanton që ‘në fund 
të ditës’ do të kemi rezultate të barabarta, andaj barazia e rezultatit afi rmon idenë e 
dhënies të barabartë të të drejtës së distribuuar. ‘‘E para ka të bëjë me sigurimin e 
barazisë në pikat fi llestare të pjesëmarrësve; I fundit me sigurimin e rezultateve të 
barabarta përfundimtare. Një koncept i barazisë së mundësive është i ngushtë dhe 
formal dhe është i kufi zuar vetëm për të hequr pengesat formale ndaj konkurrencës 
midis pjesëmarrësve në shpërndarje. Ky koncept mbështetet nga libertarianët. 
Versioni substancial i barazisë së mundësive ka të bëjë me sigurimin e barazisë së 
drejtë të mundësive... Një koncept i tillë, megjithatë, nuk është domosdoshmërisht 
i përkushtuar për të siguruar rezultate të barabarta në fund, dhe zakonisht do të 
lejonte që diferencat në rezultatet përfundimtare të përcaktoheshin me meritë. 
Barazia e rezultatit është e përkushtuar për të siguruar që një skemë distributive u 
jep pjesëmarrësve të njëjtën sasi të së drejtës së shpërndarë si rezultat fi nal.’’23

Ndërkaq Friedrich Hayek ka konsiderata negative për atë që quhet drejtësi 
distributive ngase konsideron që kjo bjen në kundërshtim me parimit e sundimit 
të ligjit, duke shfajësuar individët për dështimin në konformizëm me ndonjë model 
21  John Rawls, A theory of Justice- revised edition, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusett s , fq.10.
22  Ibid., fq.264.
23  Tsachi Keren-Paz, Torts, Egalitarianism and Distributive Justice, Ashgate Publishing, fq. 9. 
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distribuimi të caktuar.
Mark S. Stein identifi kon dy lloje të ndryshme të barazisë dhe të cilat identifi kohen 
si barazi e burimeve dhe barazi e mirëqenies. Këtu Stein i referohet Dworkin-it sipas 
të cilit konstatohen mori dimensionesh të barazisë. Këtyre dy lloje të ndryshme të 
barazisë marrin kuptim jo identik me atë që ua jep Dworkin. ‘‘Ndërsa Dworkin 
nganjëherë përdor termin "burime" për të nënkuptuar burime materiale dhe 
nganjëherë e përdor atë term për të nënkuptuar diçka tjetër, në "burimet" e mia të 
diskutimit i referohem vetëm burimeve materiale.
Ashtu si Dworkin, unë përdor termin "mirëqenie" në përgjithësi. Në diskutimin tim, 
një egalitar i mirëqenies është ai që nuk merret me burime, por me përfi timin që 
njerëzit nxjerrin nga burimet, në kuptimin më të gjerë të mundshëm.’’24

Pra, ekzistojnë variacione dhe ndarje specifi ke dhe të shumëllojshme të egalitarizmit, 
dhe të gjitha këto marrin kuptime varësisht prej pozitës së njeriut në shoqëri dhe shtet.
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Menaxhimi dhe analiza e sjelljes tek femĳ et me Autizëm

Lumturĳ e Pavliqoti 

Abstrakt

Diagnostikimi i fëmĳ ës me autizëm është një përvojë mjaft  e rëndë për prindërit dhe 
familjen në tërësi. Megjithëse një fëmĳ ë i vetëm mund të jetë diagnostikuar me autizëm, 
nga ky çrregullim preket e gjithë familja, përfshirë anëtarët e saj. Qëllimi i këtĳ  studimi ishte 
eksplorimi i ndikimit që ka mbi familjen dhe anëtarët e saj fëmĳ a me autizëm, bazuar në 
përvojat, përjetimet dhe këndvështrimet e prindërve dhe ofruesve të shërbimeve. Metoda 
kërkimore e përdorur për studimin ishte ajo cilësore. Për mbledhjen e të dhënave u përdorën 
intervistat e thelluara gjysëm të strukturuara me 32 prindër të fëmĳ ëve me autizëm dhe 17 
persona kyç, ofrues shërbimesh, si dhe një fokus grup i organizuar me 7 prindër të fëmĳ ëve 
me autizëm. Nga analiza e të dhënave rezultoi se: (i) Fëmĳ a me autizëm ka ndikim emocional, 
shëndetësor dhe social mbi prindërit; (ii) Fëmĳ a me autizëm gjithashtu ka ndikim mbi 
marrëdhënien bashkëshortore, anëtarët e tjerë si dhe ekonominë e familjes; (iii) Prindërit 
përgjithësisht nuk janë mbështetur dhe ndihmuar nga ofruesit e shërbimeve për problemet e 
tyre. Ata kanë nevojë që shërbimet të fokusohen dhe ofrohen jo vetëm për fëmĳ ën me autizëm 
por edhe për familjen dhe anëtarët e saj.

Keywords: children with autism, social aspect, the impact on family.

Hyrje

Autizmi është një çrregullim kompleks i neurozhvillimit që karakterizohet nga 
dëmtime në fushat e marrëdhënieve sociale, komunikimit dhe sjelljes (Batt en, 
Corbett , Rosenblatt , Withers & Yuille, 2006; Cotugno, 2011; Fein & Dunn, 2007; 
Luther, Canham & Cureton, 2005; Powers, 2000; Richman, 2001). Sot, numri i fëmĳ ëve 
të prekur nga autizmit po rritet me ritme shumë të shpejta. Të dhënat statistikore 
tregojnë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës autizmi prek 1 në 88 fëmĳ ë, ndërsa 
në Azi, Europë dhe Amerikën e Veriut prevalenca e individëve të identifi kuar me 
autizëm është rreth 1% (CDC, 2013). Sipas të njëjtit burim (CDC, 2013) raportohet 
se çrregullimet e spektrit të autizmit (ÇSA) prekin të gjitha racat, etnitë dhe grupet 
socio-ekonomike. Studimet kanë treguar se pasja e një fëmĳ e me autizëm ka ndikim 
shumë të madh mbi familjen (Chawarska, Klin & Volkmar, 2008; Hutt on & Caron, 
2005; Sicile-Kira, 2004). Tek disa familje ndryshimi është i madh. Çdo pjesëtar i 
familjes preket në një farë mënyre, por po kështu preket dhe familja si njësi (Powers, 
2000). Sipas Chawarska et al. (2008) prishja e ekuilibrit familjar është shpesh gjëja 
e parë që vihet re në funksionimin e familjes. Risku për familjen përfshin izolimin, 
mosekuilibrin e roleve, ankthin, depresionin, fajin, turpin dhe vetsakrifi kimin 
ekstrem. Gjithashtu, përfshin edhe rrezikun fi nanciar si pasojë e shërbimeve shtesë 
(Chawarska et al., 2008). Sjellja e fëmĳ ës është një faktor i cili kufi zon pjesëmarrjen e 
anëtarëve të familjes në punë, aktivitetet familjare dhe çlodhëse (Schaaf, Toth - Cohen, 
Johnson, Outt en & Benevides, 2011). Sipas studiuesve përjetimet e prindërve nga 
diagnostikimi i fëmĳ ës me autizëm janë të vështira (Ariel & Naseef, 2006; Chawarska 
et al., 2008; Fein & Dunn, 2007; Powers, 2000; Siegel, 1996). Në të vërtetë, shumë pak 
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gjëra janë më të hidhura se sa marrja e lajmit që fëmĳ a ka autizëm (Powers, 2000). Në 
vitet e para shumë prindër përpiqen t’i gjejnë një kuptim autizmit të fëmĳ ës së tyre, 
“Pse na ndodhi neve?” (Powers, 2000) dhe “Pse fëmĳ ës tim?” (Siegel, 2003). Pranimi 
i diagnozës për shumë prindër dhe familje është proces gradual dhe i vazhdueshëm 
(Siegel, 1996). Të pasurit e një fëmĳ e me autizëm mund të ketë pasoja të thella 
emocionale tek prindërit. Studimet tregojnë se prindërit përjetojnë stres si pasojë e 
diagnostikimit të fëmĳ ës me autizëm (Ludlow, Skelly & Rohleder, 2011; Sicile-Kira, 
2004; Siegel, 1996). Gjithashtu, prindërit e fëmĳ ëve me autizëm përjetojnë nivele më 
të larta stresi krahasuar me prindërit e tjerë (Prince, 2007). Fëmĳ a më autizëm mund 
të ketë ndikim edhe mbi shëndetin mendor dhe fi zik të prindërve (Lee et al., 2009; 
Ludlow et al., 2011; Shu, 2009). Sipas Lee et al. (2009) rritja e një fëmĳ e me funksion të 
lartë të autizmit mund të shkaktojë një stres serioz i cili mund të ndikojë negativisht 
mbi shëndetin mendor dhe fi zik të prindërve. Ankthi dhe depresioni janë dy nga 
problemet kryesore të shëndetit mendor me të cilat përballen disa prindër (Hastings 
et al., 2005). Ndërsa lodhja dhe pagjumësia janë problemet më të shpeshta të shëndetit 
fi zik.

Qëllimi

Qëllimi i këtĳ  studimi është të eksplorojë ndikimin që ka mbi familjen dhe anëtarët e 
saj fëmĳ a me autizëm, si dhe të evidentojë shërbimet që ofrohen dhe nevojat e tyre, 
duke u bazuar në përvojat, përjetimet dhe këndvështrimet e prindërve dhe ofruesve 
të shërbimeve.
Objektivat
Identifi kimi dhe eksplorimi i përjetimeve, përvojave dhe qëndrimeve të prindërve të 
cilët kanë fëmĳ ë me autizëm. 
Identifi kimi dhe eksplorimi i ndikimit që ka mbi familjen dhe anëtarët e saj pasja e një 
fëmĳ e me autizëm.                                                                                                                                         Identifi kimi, 
eksplorimi dhe analizimi i shërbimeve që ofrohen për familjen dhe anëtarët e saj dhe 
nevojat e tyre, duke u bazuar në përvojat, përjetimet dhe këndvështrimet e prindërve 
dhe ofruesve të shërbimeve.
Pyetjet kerkimore
Studimi ngre disa pyetje kërkimore, konkretisht:                                                                                                    · 
Çfarë ndikimi ka mbi prindërit fëmĳ a me autizëm? 
Cilat janë përjetimet, emocionet, reagimet, qëndrimet, përvojat dhe këndvështrimet 
e prindërve të fëmĳ ëve me autizëm?                                                             
· Çfarë ndikimi ka mbi marrëdhënien bashkëshortore fëmĳ a me autizëm? 
Çfarë ndikimi ka mbi motrat dhe vëllezërit, anëtarët e tjerë të familjes? 
Çfarë ndikimi ka mbi ekonominë e familjes?
Cilat janë përjetimet, qëndrimet, përvojat dhe këndvështrimet e prindërve dhe 
ofruesve të shërbimeve?                      
· Çfarë shërbimesh ofrohen për familjen e fëmĳ ës me autizëm dhe anëtarët e saj? 
Cilat janë nevojat e tyre? 
Cilat janë përvojat dhe këndvështrimet e prindërve dhe ofruesve të shërbimeve në 
lidhje me to?
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Historia e autizmit

Fjala “autizëm” rrjedh nga bashkimi i dy fj alëve greke, “aut” e cila do të thotë “vet”, 
dhe “ism” e cila tregon “orientimin”. Kështu, autizmi mund të përcaktohet si kushtet 
e dikujt i cili është jashtëzakonisht i dhënë pas vetes së tĳ  (Reber, 1985; Trevarthen 
et al., 1996). Ky term u përdor për herë të parë në vitin 1913 nga psikiatri Eugen 
Bleuler. Ai e përdori termin autizëm për të përshkruar një aspekt të skicofrenisë, kur 
një individ humb kontaktin me realitetin dhe mjedisin që e rrethon (Sicile-Kira, 2004: 
Trevarthen et al., 1996). Në vitin 1943, ishte Leo Kanner, një psikiatër, i cili me anë të 
një studimi bënte përshkrimin e njëmbëdhjetë rasteve të fëmĳ ëve me karakteristikat 
që sot ne i njohim me termin autizëm. Kanner i përshkruante rastet e fëmĳ ëve si 
me vështirësi në fushën e komunikimit dhe ndërveprimit social, sjellje të pazakonta 
dhe që zhvillonin interesa të veçanta (Chawarska et al., 2008; Fein & Dunn, 2007; 
Feinstein, 2010; Jordan, 1999; Ozonof, Dawson & McPartland, 2002; Sicile-Kira, 2003; 
Trevarthen et al., 1996).

Çfarë është autizmi?

Autizmi është një çrregullim kompleks i neurozhvillimit që karakterizohet nga 
dëmtime në fushat e marrëdhënieve sociale, komunikimit dhe sjelljes (Batt en et al., 
2006; Cotugno, 2011; Fein & Dunn, 2007; Luther et al., 2005; Powers, 2000; Richman, 
2001). Autizmi është një term i përgjithshëm i cili i referohet çrregullimeve pervasive 
të zhvillimit, njohur gjithashtu edhe si çrregullimet e spektrit të autizmit (ÇSA). 
Sipas DSM-IV (APA, 1994) çrregullimet e spektrit të autizmit (ÇSA) përfshĳ në:
· Çrregullimin autik ose autizmin klasik 
· Çrregullimin e Asperger-it                                                                                                                                          
· Çrregullimin e Rett -it                                                                                                                                                             
·  Çrregullimin dizintegrativ të fëmĳ ërisë                                                                                                                                 · 
Çrregullimin pervaziv të zhvillimit – i papërcaktuar ndryshe Të gjitha çrregullimet 
e spektrit të autizmit kanë karakteristika të përbashkëta me autizmin klasik, por 
dallojnë ndërmjet tyre përsa u përket sjelljeve specifi ke që fëmĳ ët kanë si dhe shkallës 
në të cilën janë prekur. Zyrtarisht, çrregullimi kryesor i ÇSA quhet “çrregullim autik”, 
por shpeshherë ai quhet thjesht autizëm. Autizmi është çrregullimi nga i cili merr 
emrin dhe ÇSA. Autizmi është çrregullimi tipik i spektrit të autizmit. Çrregullimet e 
tjera të ÇSA konsiderohen variacione të temës së autizmit (Fein & Dunn, 2007).

Kriteret diagnostikuese të autizmit      

Që prej përshkrimit të parë nga Kanner, i cili mbetet i rëndësishëm dhe historik, 
koncepti mbi diagnostikimin e autizmit ka ndryshuar dhe është modifi kuar bazuar 
mbi kërkimet dhe punën klinike (Chawarska et al., 2008). Sot, për diagnostikimin e 
autizmit përdoren dy sisteme të pranuara në mënyrë ndërkombëtare të cilët janë: 
(i) Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Çrregullimeve Mendore, botimi i katërt, 
i Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë (DSM-IV, APA, 1994), dhe; (ii) Klasifi kimi 
Ndërkombëtar i Sëmundjeve, botimi i dhjetë, i Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
(ICD-10, WHO, 1992). Autizmi është një çrregullim simptomat e të cilit mund të 
shfaqen që gjatë fëmĳ ërisë së hershme dhe mund të diagnostikohet përpara moshës 
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trevjeçare (Chawarska et al., 2008; Fein & Dunn, 2007; Kika, 2013; Luther et al., 2005; 
Powers, 2000). Një fëmĳ ë mund të diagnostikohet me autizëm duke bazuar mbi 
kriteret e çdonjërit prej sistemeve të lartëpërmendura, DSM-IV dhe ICD-10.

Shkaqet e autizmit                                    
                                                                                                         
Përsa i përket shkaqeve të autizmit akoma edhe sot mund të thuhet se ato janë të 
panjohura. Studimet në këtë fushë mundohen të zbulojnë shkaqet e shfaqjes së 
autizmit. Sipas studiesve (Chawarska et al., 2008; Fein & Dunn, 2007; Siegel, 2003; 
Wiseman, 2009) mendohet që disa nga shkaqet kryesore të shfaqjes së autizmit mund 
të jenë:                                                                                                                                      · 
Shkaqet gjenetike. Studiuesit kanë zbuluar një numër gjenesh të cilat mendohet se 
shkaktojnë autizmin. Ndërveprimi i disa gjeneve ndërmjet tyre mund të shkaktojë 
autizmin.                                                         
· Anomalitë e trurit. Studiuesit mendojnë se anomalitë në ndërtimin dhe funksionimin 
e trurit mund të jenë shkak për autizmin.                                                                                                                                                           
· Shkaqet mjedisore. Disa studiues mendojnë se shkaqet mjedisore dhe ndotësit e ajrit 
mund të ndikojnë në shfaqjen e autizmit.                                                                                                                                     · 
Vaksinimi. Një tjetër shkak për të cilin dyshohet është edhe vaksinimi. Kjo lidhet 
me vaksinat e fëmĳ ërisë së hershme të cilat mund të japin reaksione tek fëmĳ ët, 
përmbajtjes në vaksina të timerosalit (një konservues me përbërje mërkuri), apo dhe 
numrit shumë të madh të vaksinave që kombinohen dhe që mund të jenë një stres i 
madh për sistemin imunitar. Megjithatë studimet e deritanishme kanë treguar se nuk 
ka një lidhje ndërmjet vaksinimit dhe autizmit.                                                                                           · 
Shkaqe të tjera. Shkaqe të tjera të cilat mendohen se mund të shkaktojnë autizmin 
janë dhe problemet gjatë lindjes apo dhe ushqimet.

Fëmĳ ët me autizëm në Shqipëri 

Në Shqipëri nuk ekzistojnë të dhëna të sakta mbi numrin e përgjithshëm të fëmĳ ëve 
me autizëm (Çomo, 2011; Malile, 2007; MSH, 2013). Sipas zyrës së statistikës në 
Ministrinë e Shëndetësisë (MSH, 2013) një nga arsyet kryesore të mungesës së të 
dhënave të sakta mbi fëmĳ ët me autizëm qëndron në faktin se akoma edhe sot 
përpunimi i të dhënave statistikore nga ky institucion kryhet duke u bazuar tek ICD-
9 (WHO, 1979) dhe jo tek ICD-10 (WHO, 1992). Bazuar tek ICD-9 i cili nuk ka një 
kod apo kategori të veçantë për klasifi kimin e fëmĳ ëve me çrregullime të spektrit të 
autizmit (ÇSA), të dhënat statistikore të mbledhura nga Ministria e Shëndetësisë për 
fëmĳ ët me autizëm nga institucionet e varësisë klasifi kohen në kode apo kategori të 
tjera të kapitullit të pestë mbi sëmundjet mendore, kryesisht si çrregullime të sjelljes. 
Problem tjetër në mbledhjen e të dhënave të sakta është edhe përfi timi i shërbimeve 
nga fëmĳ ët me autizëm dhe prindërit e tyre në disa institucione publike njëkohësisht. 
Kjo gjë e bën të vështirë identifi kimin e numrit të tyre sepse shpesh institucione të 
ndryshme raportojnë të njëjtat raste. Sipas UNICEF (2006) dhe MPÇSSHB (2007) për 
shkak të mungesës së studimeve mbi paaft ësinë është e vështirë të përcaktohet me 
saktësi numri i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara. Mbledhja e statistikave është kufi zuar 
vetëm tek ata të cilët përfi tojnë pagesën e aft ësisë së kufi zuar dhe shërbimet në 
qendrat publike ditore apo rezidenciale. Nga të dhënat statistikore të mbledhura në 
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Qendrën Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmĳ ëve (2013), 
rezultoi se numri i fëmĳ ëve me autizëm të cilët kishin ndjekur shërbimet ditore dhe 
me qëndrim në këtë qendër vitet e fundit ishte: në vitin 2010 për shërbimet ditore 
nuk ka pasur statistika, ndërsa shërbimet me qëndrim i kishin ndjekur 148 fëmĳ ë; në 
vitin 2011 gjithsej 526 fëmĳ ë, 334 fëmĳ ë shërbimet ditore dhe 192 fëmĳ ë shërbimet 
me qëndrim; në vitin 2012 gjithsej 623 fëmĳ ë, 315 fëmĳ ë shërbimet ditore dhe 308 
fëmĳ ë shërbimet me qëndrim; ndërsa për vitin 2013, periudha janar-maj gjithsej 432 
fëmĳ ë, 256 fëmĳ ë shërbimet ditore dhe 176 shërbimet me qëndrim. Gjithashtu, duhet 
theksuar se gjatë pesëmujorit të parë të vitit 2013 fëmĳ ët me ÇSA kishin predominuar 
në numër krahasuar me fëmĳ ët me diagnoza të tjera. Kjo ndodhte për herë të parë 
në këtë qendër kombëtare e cila trajton fëmĳ ë me probleme të shëndetit mendor dhe 
fi zik të grupmoshës 0-6 vjeç. Ndërkohë, sipas statistikave të Ministrisë së Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (2013), i cili është autoriteti përgjegjës 
për programin e pagesës për personat me aft ësi të kufi zuar, përfshirë dhe fëmĳ ët me 
autizëm, rezultoi se numri i personave me autizëm të cilët kishin përfi tuar pagesën 
e aft ësisë së kufi zuar ishte; për vitin 2011 gjithsej 434 persona; për vitin 2012 gjithsej 
535 persona; dhe për periudhën janar-prill 2013, përkatësisht 407 persona. Bazuar 
në këto të dhëna zyrtare të pjesshme, për të cilat duhet theksuar se nuk tregojnë 
numrin e saktë të fëmĳ ëve dhe personave me autizëm, kjo edhe për arsye të tjera 
si mosdiagnostikimi i të gjithë fëmĳ ëve, mosndjekja e shërbimeve, mosplotësimi i 
kritereve për përfi timin e pagesës së paaft ësisë, etj, mund të themi se numri fëmĳ ëve 
me autizëm po rritet me ritme të shpejta nga viti në vit. Sipas Çomo (2011) shansi që 
numri i fëmĳ ëve me autizëm në Shqipëri të jetë sa në vendet e tjera, është gati i njëjtë. 
Mbrojtja e të drejtave të fëmĳ ëve përbën një nga drejtimet më të rëndësishme të 
politikave shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Në themel të këtyre politikave janë 
parimet themelore të Kushtetutës së Shqipërisë (1998), të konventave të OKB-së dhe 
instrumenteve të tjera ndërkombëtare (ILO, 2000) të ratifi kuara nga shteti shqiptar, 
të cilat theksojnë se fëmĳ ët për shkak të veçorive të moshës, të mungesës së pjekurisë 
fi zike dhe intelektuale, kanë nevojë për mbrojtje dhe vëmendje të veçantë nga familja 
dhe institucionet shtetërore. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar nga 
Parlamenti me Ligjin Nr.8417, Datë 21.10.1998 ka parashikuar dispozita të veçanta në 
mbrojtje të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara. Bazuar në të, fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara 
kanë të drejta si çdo shtetas tjetër për t’iu siguruar standartin më të lartë shëndetësor, 
fi zik, mendor, përkujdesjen dhe shërbimet riaft ësuese. Politikat dhe programet e 
mbështetjes për fëmĳ ët me autizëm dhe prindërit e tyre janë të përfshira në kuadër 
të Strategjisë Kombëtare për Personat me Aft ësi të Kufi zuara (2005). Në këtë strategji 
theksohet rëndësia e mbrojtjes dhe realizimit të drejtave për shërbime shëndetësore, 
edukative, arsimore, sociale si dhe mbështetja e familjeve. Përfi timi i shërbimeve 
publike ka një rëndësi të veçantë dhe është një mundësi e mirë për përfshirje dhe 
mosdiskriminim.

Fëmĳ ët me autizëm dhe ndikimi mbi familjen dhe anëtarët e saj 

Pasja e një fëmĳ e me autizëm ka ndikim shumë të madh mbi familjen (SicileKira, 
2004). Shpesh e gjithë familja është e ndikuar nga diagnoza e autizmit që ka fëmĳ a 
(Hutt on & Caron, 2005). Sipas Chawarska et al. (2008) në shumë drejtime autizmi 
është një paaft ësi familjare sepse megjithëse një fëmĳ ë i vetëm mund të jetë 
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identifi kuar si i prekur nga ky çrregullim, e gjithë familja, përfshirë të gjithë anëtarët, 
preken si në aspektin emocional ashtu edhe atë fi nanciar. Tek disa familje ndryshimi 
është i thellë. Çdo pjesëtar i familjes preket në një farë mënyre, por po kështu preket 
dhe familja si njësi (Powers, 2000). Sipas Chawarska et al. (2008) prishja e ekuilibrit 
familjar është shpesh gjëja e parë në funksionimin e familjes. Përballja me një fëmĳ ë 
me autizëm është potencialisht një përvojë stresuese e cila mund të ketë ndikim 
mbi funksionimin e familjes (Webster, Feiler, Webster & Lovell, 2004). Sipas Powers 
(2000) nuk diskutohet që autizmi e ndryshon familjen. Kur fëmĳ a është i vogël këto 
ndryshime mund të jenë dërrmuese dhe mund të ndodhin në mënyrë të shpejtë e 
të rrëmbyeshme. Ndikimi i fëmĳ ës me autizëm mbi jetën e familjes mund të jetë 
shkatërrues (Acquarone, 2007). Familjet të cilat kanë fëmĳ ë me autizëm ndajnë 
shumë ndjenja të njëjta përsa u përket frustrimit, stresit dhe shpresës për të ardhmen 
(Hutt on & Caron, 2005). Risku për familjen përfshin izolimin, mosekuilibrin e roleve, 
depresionin, ankthin, fajin, turpin dhe vetsakrifi cën ekstreme. Gjithashtu, përfshin 
edhe riskun fi nanciar si pasojë e shërbimeve shtesë (Chawarska et al., 2008). Sjellja 
e fëmĳ ës është një faktor i cili kufi zon pjesëmarrjen e anëtarëve të familjes në punë, 
aktivitetet familjare dhe çlodhëse (Schaaf et al., 2011). Të jetuarit me një fëmĳ ë me 
autizëm shkakton stres mbi familjen. Ndoshta kjo është e vërtetë për të gjitha paaft ësitë, 
por kjo është veçanërisht e vërtetë për autizmin që është një paaft ësi që ndikon mbi të 
gjithë anëtarët, përfshirë gjithë familjen (Powers, cituar nga Chawarska et al., 2008). 
Një fëmĳ ë i diagnostikuar me autizëm mund të përfaqësojë një burim konstant stresi 
mbi familjen si njësi, por gjithashtu edhe mbi anëtarët dhe marrëdhëniet ndërmjet 
tyre (Sanders & Morgan, 1997). Të mësosh se fëmĳ a juaj është me autizëm mund të 
jetë përvoja më tronditëse në jetën e një prindi. Sidoqoft ë, kjo nuk është as fundi i 
botës, as i familjes (Powers, 2000). Sipas Siegel (1996) janë të shumtë faktorët të cilët 
infl uencojnë mënyrën se si një familje përshtatet me një fëmĳ ë me autizëm. Ndryshe 
nga paaft ësitë e tjera autizmi mund të jetë më i vështirë për familjet sepse fëmĳ ët me 
autizëm përgjigjen dhe afektohen në rrugë të tjera. Ndërsa për Trawick-Smith (2006) 
familjet nga kultura të ndryshme adaptojnë metoda unike për lojën, ushqyrjen, 
konfortin, edukimin dhe socializimin e fëmĳ ëve të tyre. Familjet të cilat kanë qëllim 
kurimin e autizmit shpesh shfaqin nivel të lartë frustrimi kur përpjekjet e tyre nuk 
shoqërohen me rezultatet që presin. Për momentin, autizmi nuk kurohet por fëmĳ ët 
mund të bëjnë progres në pavarësi dhe jetën e tyre (Chawarska et al., 2008). Një gjë 
është e qartë që fëmĳ ët kanë nevojë për të ecur përpara dhe për këtë nevojitet roli 
i pazëvendësueshëm i prindërve (Gopfert, Webster & Seeman, 2004). Fatmirësisht, 
ngarkesa që autizmi vendos mbi familjen, megjithëse sinjifi kative është më e pakët 
se 50 vite më parë kur shumë pak mbështetje ishte e disponueshme (Exkorn, 2005).
Ndikimi i fëmĳ ëve me autizëm mbi prindërit. 
 Përjetimet, reagimet dhe përvojat e prindërve nga diagnostikimi i fëmĳ ës me 
autizëm Sipas Largo (2000) sëmundjet e fëmĳ ëve mund t’iu japin shqetësime të 
mëdha prindërve. Kjo gjë mund të thuhet edhe për diagnozën e autizmit. Sipas 
studiuesve përjetimet e prindërve nga diagnostikimi i fëmĳ ës me autizëm janë të 
vështira (Ariel & Naseef, 2006; Chawarska et al., 2008; Fein & Dunn, 2007; Powers, 
2000; Siegel, 1996). Sido që të formulohet lajmi, zakonisht ai sjell një një tronditje 
shkatërrimtare tek prindërit të cilët kanë luft uar për muaj të tërë kundër shqetësimit 
dhe parandjenjës së keqe. Për shumë prindër kjo është një dhimbje kaq therëse sa që 
edhe në vitet që pasojnë, kujtimi shkakton automatikisht lot. Në të vërtetë, shumë 
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pak gjëra janë më të hidhura se sa marrja e lajmit që fëmĳ a ka autizëm (Powers, 
2000). Sipas Siegel (1996) stadet e dhimbjes që kalojnë prindërit pas diagnostikimit 
të fëmĳ ës me autizëm janë të njëjta me ato që janë eksperimentuar me vdekjen e 
një anëtari të dashur të familjes. Mospranimi i diagnozës është një tipar tjetër që 
shoqëron shumë prindër të fëmĳ ëve me autizëm. Prindërit shpeshherë e kanë shumë 
të vështirë pranimin e diagnozës (Chawarska et al., 2008; Powers, 2000; Siegel, 1996). 
Sipas Chawarska et al. (2008) për shumë prindër është i vështirë pranimi i diagnozës së 
autizmit. Zakonisht, lajmi i diagnozës shkakton tronditje dhe shpeshherë brengosje, 
për një farë kohe prindërit e kanë të vështirë të pranojnë diagnozën (Powers, 2000). 
Disa prindër nevojitet t’a dëgjojnë diagnozën e autizmit nga disa burime të ndryshme 
që ata mund t’a pranojnë plotësisht (Siegel, 1996). Shumë prindër në këtë periudhë 
qajnë dhe përjetojnë ndjenjën e të qënit fajtor për problemin e fëmĳ ës. Sipas Powers 
(2000) në fi llimet pas diagnostikimit të fëmĳ ës me autizëm të dy bashkëshortët 
mund të kalojnë ditë dhe netë të tëra duke qarë. Prindërit kanë sensin e të ndjerit 
fajtor për atë që ka ndodhur me fëmĳ ën e tyre (Chawarska et al., 2008; Hamilton, 
2000; Koegel & LaZebnik, 2004). Zemërimi i madh dhe fajësimi mund të kthehen së 
brendshmi kundër vetes, dhe së jashtmi kundër mjekut, prodhuesit të vaksinës apo 
dhe bashkëshortit (Fein & Dunn, 2007). Të gjithë prindërit përjetojnë disa si ndjesi 
faji, pazotësie, pezmatimi dhe tensioni (Powers, 2000). Sipas Siegel (1996) pranimi i 
diagnozës nga prindërit kalon në disa stade;                                    
· Dyshimi, mosbesimi, një gjë e re e padëgjuar                                                                                                                 · 
Qajnë, “pse mua?”, “pse fëmĳ ës tim?”                                                                                                                           · 
Kuptimi se çfarë e shkakton autizmin                                                                                                                            · 
Ndenja e fajit dhe fajtorit                                                                                                                                                       
· Frika për të ardhmen dhe shpresa nga ndryshimet e fëmĳ ës

Përfundime
 
Diagnostikimi i fëmĳ ës me autizëm përgjithësisht përjetohet shumë keq nga prindërit. 
Ky moment është shumë i vështirë për ta. Diagnostikimi i fëmĳ ës me autizëm 
shpesh është diçka e papritur dhe që mund të shoqërohet edhe me mospranimin nga 
prindërit.
· Periudha pas diagnostikimit shpesh shoqërohet me të qara nga prindërit, sidomos 
nga nënat, si edhe me dyshimin se mos ndoshta diçka apo ndonjë pakujdesi ka 
shkaktuar problemin e fëmĳ ës. Në pak raste prindërit bëjnë fajtor për problemin e 
fëmĳ ës edhe veten e tyre.                                                                                        
· Fëmĳ a me autizëm ka ndikim emocional mbi prindërit. Prindërit përjetojnë stres të 
vazhdueshëm si pasojë e fëmĳ ës me autizëm. Mërzitja, humbja e sensit të humorit dhe 
optimizmit mund t’i shoqërojë ata.                                                                                                                                                                                                           
· Megjithëse, prindërit e fëmĳ ëve me autizëm përgjithësisht janë të frikësuar për të 
ardhmen e fëmĳ ës, tek ata ekziston akoma shpresa për një përmirësim të shëndetit 
të fëmĳ ës në të ardhmen.                                              
· Fëmĳ a me autizëm ka ndikim mbi shëndetin fi zik e mendor të prindërve. Si pasojë e 
kujdesit dhe angazhimit të tyre të vazhdueshëm me fëmĳ ën me autizëm në aspektin 
fi zik prindërit përjetojnë një lodhje të madhe, deprivim gjumi apo pagjumësi, probleme 
tensioni dhe sëmundje kronike.                                                                                                                                             
· Në aspektin mendor prindërit mund të përjetojnë ankth, depresion, dhimbje të 
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shpeshta të koke, apo dhe kopjimin e sjelljeve obsesive.
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Ndryshimet stinore te zonave frontale planetare

Mbaresa Yzedin Marku

Hyrje

Vecorite e struktures se fushes se temperatures, te presionit dhe te rrymave ajrore ne 
troposfere ne nje shkalle mjaft  te madhe kondicionohen nga ndryshimet kualitative te 
siperfaqes se shtreses mbi te cilen zhvendosen pa nderprerje masat ajrore. Ne perputhje 
me shperndarjen e kontinenteve dhe oqeaneve e si rrjedhim, me grumbullimin e 
pabarabarte te nxehtesise qe merr ajri nga siperfaqja shtrese, ndryshimeve stinore iu 
nenshtrohen si zonat e gradienteve me te medhenj te temperatures ashtu edhe zonat 
e lidhura me ta qe kane shpejtesite me te medha te rrymave ajrore ne nivelin 300-200 
mb, te ashtuquajturat ``rrymat prĳ ese``. Keto zona qe rrethojne te gjithe globin ne te 
dy hemisferat jane quajtur``Zona frontale planetare`.
Zonat frontale planetare, ne hartat stinore te temperatures mesatare dhe te presionit 
vihen re ne gjeresite 40-450 . Dihen lidhjet e percaktuara ne mes te zonave frontale 
dhe te proceseve troposferike, konkretisht proceseve te lindjes dhe te zhvillimit 
te cikloneve dhe anticikloneve. Pervec kesaj eshte vene re edhe lidhja ne mes te 
struktures termobarike te zones frontale dhe te karakterit te fushes mesatare te 
presionit ne Toke. Meqenese fusha e presionit ne Toke percaktohet kryesisht nga 
faktori musonal qe kushtezohet nga ndryshimi stinor i shperndarjes se temperaturave 
ne mes te kontinenteve dhe te oqeaneve, pa tjeter aktiviteti ciklonar e anticiklonare le 
nje gjurme te dukshme ne kete sfond.
Hartat e perditshme te motit (sinoptike) te Hemisferes se Veriut qe punohen ne nivele 
te ndryshme, tregojne se zona frontale planetare shpesh here ndahet ne dysh dhe per 
kete arsye ciklonet dhe anticiklonet zhvillohen njekohesisht ne gjeresi te ndryshme, 
pergjate nje meridian. Njekohesisht me kete, si rregull, zona frontale ka nje intesitet 
te dukshem vetem ne nje zone te gjere.
Sikurse shihet ne hartat e kontrasteve, zona e kontrasteve me te medhenj te 
temperatures rrethojne Hemisferen e Veriut dhe te Jugut. Ato zvogelohen nga dimri 
ne vere, gje qe duket me mire ne hemisferen e Veriut, per shkak te karakterit te 
shperndarjes se kontinenteve e te oqeaneve dhe te zhvendosjes se masave ajrore ne 
perputhje me kete shperndarje (zhvendosja behet nga perendimi ne lindje) zona e 
kontrasteve me te medhenj te temperatures ndahet ne dy pjese, duke formuar jo 
nje (si ne Hemisfere Jugore), por dy zona te medha frontale. Kjo ndarje vihet re 
shume mire sidomos ne muajin Janar (fi g. 1). Per shkak te ft ohjes se masave ajrore te 
cilat levizin mbi pjeset veriore te kontinenteve, rajoni arktik i te ft ohtit troposferik, 
gjate dimrit perhapet deri thelle ne kontinentin e Azise dhe te Amerikes, dhe ne 
jug te paralelit 400 shkakton rritjen e gradienteve horizontale te temperatures. Ketu 
kontrastet me te medhenj te temperatures qe perputhen me zonen e shpejtesive me 
te medha te eres arrĳ ne deri ne 11-120 C. Ne Hemisferen Jugore zona e kontrasteve 
te temperatures gjate te gjitha stineve shtrihen sipas gjeresive gjeografi ke. Vlerat me 
te medhe te kontrasteve ne Hemisferen e Jugut nuk i kalojne 8-90 C, dhe ndeshen ne 
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gjeresite 40-500 . Ne gjeresite me te ulta kontrastet ne numrin me te madh te rasteve 
nuk i kalojne 1-20 C.( Ne hartat e punuara te kontrasteve jane kufi zuar me izolinjen 
30 C.) Kjo tregon per intesitetin e vogel te proceseve qe sjellin ndryshimet e fushes 
barike. Vlerat relativisht te vogla te kontrasteve verehen edhe ne gjeresite e medha te 
Hemisferes Veriore dhe Jugore.
Ne muajin Prill, zonat e kontrasteve me te medhenj qe e ruajne konfi guracionin e 
pergjithshem te dimrit ne Hemisferen Veriore dhe te veres ne Hemisferen Jugore deri 
diku e ndrojne intesitetin e tyre (fi g. 2).Lidhur me ardhjen e ekuinoksit pranveror dhe 
me ngrohjen e kontinenteve ne gjeresite e vogla, zona e kontrasteve ne Hemisferen 
veriore zhvendoset 800-1000 km. me ne veri. Vlerat e kontrasteve nuk i kalojne 80 C. 
Ne Hemisferen e Jugut kalimi per ne vjeshte shoqerohet me uljen e temperaturave ne 
Antarktit, gje qe sjell rritjen e vlerave te kontrastit deri ne 9-100 C dhe zhvendosja 
e zones se kontrasteve me te medhenj gjithashtu nga veriu. Brezi i vlerave te vogla 
te kontrasteve ne veri dhe jug te ekuatorit mesatarisht kufi zohet nga gjeresite 200 .
Ne korrik situata ndryshon ne menyre te dukshme (fi g.3) . Ne Hemisferen Veriore 
kontinentet ngrohen shume dhe temperaturat negative ne toke ne Arktik pothuajse 
zhduken. Kjo sjell nje zvogelim te pergjithshem te gradientit horizontal te temperatures 
mbi kontinente. Njekohesisht ky zvogelim ndodh edhe ne oqeane, ne nje shkalle jo te 
vogel,sepse siperfaqet e ujrave nuk mund te ngrohen shume, kurse ne veri vatra e te 
ft ohtit ne Arktik behet mesatare.
Ne kontinent kontrastet me te medhenj pothuajse nuk i kalojne 60 C. Per kete arsye, 
per shkak te temperaturave te larta ne Sahare, ne jug te Evropes perendimore 
formohet nje rajon i vogel, i mbyllur i vlerave me te medha te kontrasteve.
Rajoni i dyte i kontrasteve me te medha te temperaturave ndodhet ne Azi, ne veri te 
paralelit 500 C (N)
, dhe se fundi rajoni i trete ndodhet ne Oqeanin Paqesor, ne mes te paraleleve 45-500 
(N).
Rajoni i kontrasteve me te medha ne Ameriken e Veriut ndodhet ne jug te Kanadase, 
me nje degezim ne drejtim te Skandinavise.
Ne Hemisferen Jugore, ne Qershor-Gusht, sikurse edhe pritet, kontrastet e 
temperatures rriten deri ne 10-110 C.
Ne shtator- nentor harta (fi g.4) paraqet kontrastet me te medha vjeshtore ne 
Hemisferen Veriore.Nga vjeshta vlerat me te medhe rriten 7-80 C. Ne kete menyre 
zona e kontrasteve me te medhenj te temperatures ne Hemisferen Veriore peson 
zhvendosje stinore per ne veri nga dimri ne vere, dhe anasjelltas, prej veres ne 
dimer. Konfi guracioni i kesaj zone ndryshon ne menyre te dukshme gjate veres, ne 
krahasim me stinet e tjera. Kjo shpjegohet me pozicionine e kontinenteve te medhenj 
qe mundesojne ngrohjen e shpejte te ajrit troposferik. Pikerisht, per kete arsye vlerat 
e kontrasteve me te medhenj te zones qe rrethon lemshin e Tokes, prej dimrit ne vere 
, zvogelohet gati dy here.
Ne Hemisferen Jugore kur fi llon pranvera kontrastet zvogelohen duke arritur deri 
ne 8 0 C kundrejt 10-110 C te dimrit. Ne kete hemisfere per shkak te dimensioneve 
te vogla qe kane kontinentet qe kufi zohen nga paraleli 400 (S) ( me perjashtim te 
Antarktides dhe bishtit te mprehte te Amerikes Jugore) ata luajne nje ndikim te 
vogel jo vetem ne ndryshimin e konfi guracionit te zones se kontrasteve, por edhe ne 
ndryshimin e vlerave te kontrasteve. Pikerisht per kete arsye ndryshimi i vlerave me 
te medha te kontrasteve te temperatures ne mes te dimrit dhe veres eshte vetem 20 C.



347 

Te terheq vemendjen fakti qe zona e kontrasteve me te medhenj te temperatures ne 
hemisferen Jugore ndodhet zakonisht si rregull mbi Oqeanin Atlantik dhe Indian. 
Nese mbi Oqeanin Paqesor zona e kontrasteve zgjerohet, por vlerat e kontrasteve 
jane te vogla, kjo nuk ndodh mbi Oqeani Indian. Ne perputhje me pozicionin e 
Antarktides, me vecorite orografi ke dhe me rrymen e ft ohte perendimore oqeanike, 
kufi ri i akujve notues ne muajt Gusht-Shtator ne oqeanin Indian perhapet pertej 
paralelit 600 S, kurse ne rajonin e Oqeanit Paqsor kufi zohet nga ky parallel. Ndryshimi 
i perhapjes se akujve ne veri arrin mesatarisht 1000 km. Nje ndryshim dicka me i 
vogel ne perhapjen e akujve notues ne Oqeanin Indian dhe ate Paqesor ekziston ne 
muajt Shkurt-Mars.
Eshte e natyrshme qe perhapja e temperatures se siperfaqes se ujrave te oqeaneve 
refl ektohet nga fusha termike e troposferes dhe nga gradient horizontal i temperatures 
se ajrit. Gjate gjithe vitit gradientet e temperatures ne jug te paralelit 400 S mbi 
Oqeanin Paqesor jane me te vegjel se mbi Oqeanin Atlantik dhe Indian.
Hartat e paraqirura ne kete studim qe tregojne se zonat e kontrasteve te temperatures 
karakterizojne vetem shtresat e uleta te atmosferes deri ne lartesite 5-6 km. Natyrisht 
qe mbi kete shtrese, ne lidhje me rregjimin e pabarabarte te temperatures ne gjeresi 
te ndryshme, zonat e kontrasteve te medha dhe te ererave te forta duhet te pesojne 
ndryshime si ne intesitet ashtu edhe ne pozicionin gjeografi k. Nga te dhenat e 
ngjitjeve deri ne lartesine 20 km ndryshimet e medha te temperatures ne mes te 
gjeresive 35-630 vrojtohen nga siperfaqja e Tokes deri ne lartesine 11 km. Ato deri ne 
lartesine 5 km.rriten dhe pastaj zvogelohen.
Pjerresia e izotermave, si rrjedhim dhe shpejtesia e eres eshte e lidhur ngushte me 
shperndarjen e temperatures ne shtresa te ndryshme te atmosferes. Per kete arsye 
``rrymat prĳ ese ``ne hartat mesatare te dimrit duken gjate gjeresive 35-400 , gje qe 
perputhet me zonen e kontrasteve me te medhenj te temperatures. Njekohesisht , 
per shkak te vecorive ne shperndarjen e kontinenteve dhe oqeaneve, sidomos ne 
Hemisferen e Veriut, kemi pothuajse pa nderprerje nje kembim te dukshem ne mes 
te gjeresive te ndryshme. Si rrjedhim masat ajrore zhvendosen ne largesi te medha, 
prej gjeresive te vogla ne te medhate dhe anasjelltas. Per shkak te pranise te ketĳ  
shkembimi masat e ajrit i ndryshojne cilesite e tyre termike, dhe nga kjo zona frontale 
planetare e larte ne hartat barike mesatare mujore e stinore shpsh here ndahet ne 
dysh. Ne gjeresite mesatare madje edhe ne gjeresite e medha (ne H.V.) duken zona 
frontale sekondare. Megjithate zona frontale planetare stinore qe kushtezohet nga 
shperndarja e nxehtesise diellore mbetet afersisht ne po ato gjeresi.
Ne gjeresite e vogla midis 200 N dhe 200 S kontrastet e temperatures ne kete hapesire 
rralle here i kalojne 1-20 C.
Ne zonat e kontrasteve me te medha mbi oqeanet vrojtohet rastisja me e madhe e 
reve , reshjeve dhe ererave te forta. Rastisja e qiellit te vrenjtur perben 60-70% te 
numrit te pergjithshem te vrojtimeve.
Ne Hemisferen Jugore rastisja me e madhe me qiell te vrenjtur si dhe rastisja e ererave 
te forta gjendet ne gjeresite mesatare ne jug te paralelit 400 ku ajo perben 60-70% 
te vrojtimeve . Rastisja e ererave te forta ndryshon sipas stineve ,por ndryshe nga 
Hemisfera Veriore ajo ketu peson lekundje te vogla. Ne qoft ese gjate dimrit ne 
hemisferen Veriore mbi Atlantik rastisja me e madhe e ererave te forta , vende- vende 
arrin ne 40%, ne veri te Oqeanit Paqesor 30 %, ne vere zvogelohet respektivisht 10-5 
%. Ne Hemisferen Jugore rastisja me e madhe e ererave te forta nga dimri ne vere 
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zvogelohet gati dy here. Kjo per shkak se lidhet drejte per drejte me lekundjet stinore 
te kontrasteve qe ne Hemisferen Jugore jane te vogla.
Ne perputhje me kete dhe me intesitetin e veprimtarise ciklonare dhe anticiklonare 
ne hemisferen veriore bien me shume reshje ne dimer se ne vere. Ne Hemisferen 
jugore si vlerat e kontrasteve ashtu dhe veprimtaria ciklo-anticiklonare e lidhur me 
te pesojne lekundje stinore te parendesishme.
Ne baze te te dhenave ekzistuese ne Hemisferen Jugore, ne gjeresite 40-600 drejtimi i 
eres eshte mjaft  i ndrueshem, megjithese mbizoterojne ererat perendimore (nga NW-
SW). ne Hemisferen Veriore levizja e pergjithshme e cikloneve dhe anticikloneve 
eshte perendim-lindje, ndersa ne Hemisferen Jugore edhe pse kemi mungese te 
kontinenteve, trajektoret e cikloneve pervec atĳ  perendim-lindje ndeshen rralle dhe 
zhvendosja e tyre, ne pergjithesi, behet ne distance me te vogla. Pa medyshje, ekziston 
nje lidhje ne mes te proceseve atmosferike dhe zonave te kontrasteve te medhenj te 
temperatures. Pikerisht , per kete arsye, ne shume vende eshte rritur vemendja e 
shkencetareve per studimin e zonave frontale te pergjithshme dhe mbareplanetare, 
si dhe mbi shkembimin ne mes te gjeresive te ndryshme , qe sjell shmangie anormale 
te zonave frontale nga pozicioni mesatar stinor dhe lidhur me to, ndryshimet e motit 
ne periudha kohe te shkurtera dhe te gjata.
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Abstract

The idea of single currency applicable to Member States of European Union (EU) ought to be 
one of the most signifi cant EU projects. However, the occurrence of Euro crises in recent years 
has to great extend shaken the sustainability of euro currency. Thus, this article scrutinize the 
role that the  euro plays as an ideal project to facilitate the development of European Union 
on one side, and the challenges posed by euro crisis for a successful functioning of the euro 
on the other side.
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Introduction

What is the signifi cance of a currency to a country or a nation? At least since the late 
nineteen century currency of a country is closely associated with sovereignty of the 
nation and state power. In short, a (well known blueprint in relation with this is that 
currency symbolizes a nation. Another aspect that a currency associates to a country 
is the defi ning nature of political entity, as oft en currency is used by Government to 
shape political identities and social limits (Matt hias, 2004).
Putt ing the signifi cance of the euro currency in European context, it serves several 
purposes. Euro has economic functions and this is not contestable. Moreover, very 
important role of the euro is the denotation as a symbol of European integration 
that goes well beyond individual EU member nations. Nevertheless, last euro crises 
have raised many doubts by triggering questions of whether introduction of a single 
currency in several EU member states has achieved its purpose of economic benefi ts. 
Whether the euro as a symbol of EU integration has indeed assisted for further 
integration or disintegration? Thus, this article addresses two main issues subject to 
discussion in this article. It scrutinizes the role of the euro as part of an unequivocal 
project to facilitate the development of a European integration and identity, and it 
examines whether there is a suffi  cient support from EU member states to facilitate an 
ideal successful functioning of the euro.

The foundations of monetary union

The idea of common currency started to develop with Maastricht Treaty coming into 
existence in the year 1992. The treaty expressly recognized the single currency as 
one of the key objectives of the Monetary Union’s Policy. Having paved the way 
for the establishment of a single currency, the euro commenced its journey in 1999 
as a landmark in European market integration and beyond. The launching of the 
euro currency is considered to be an Economic and Monetary Union refl ection on 
two sides, the economic aspect and the political aspirations of the European Union. 
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The key idea behind the lunching of the euro currency ought to be the assurance of 
sustainable growth by which would facilitate and foster further political integration 
of the European Union (Ivo & Moss, 2014).
The integration of Single currency under the framework of the single market idea 
is only one side of European economic and political integration. Following the 
successful pursuit of economic integration with the founding of European Coal 
and Steel Community in 1952 and the establishment of the European Economic 
Community with the Treaty of Rome in 1957, it became evident that new phase of 
economic integration becomes imminent. In fact, nobody could have guessed this 
rapid economic integration where the single market becomes reality with the Single 
European Act in 1986 and the Single Market Programme in 1992. Since then, decades 
have passed and the need to remove the remaining obstacles led to new ideas and 
new developments in order to keep moving European Integration. Here it appears 
the introduction of a single currency named Euro. Simply because it was felt that 
without having in place common single currency, deeper single market integration 
could be endangered. 
The experience of the Euro is a unique history of currencies. A key characteristic of 
this unique history carries in itself two elements. On the one hand, the European 
Central Bank serves as a supranational regulator, by having full independence 
in conducting a single monetary policy for the euro area. On the other hand, in 
terms of political will, European Central Bank has rather limited sovereignty as it 
remains predominantly national in many policy areas. The comparison of these two 
arguments has raised questions about the sustainability and eff ectiveness of such 
an institutional arrangement in relation with euro currency (Otmar, 2008). In this 
context, Otmar Issing in his speech argues that Economic and Monetary Union can 
well function with current structure organizations based on his arguments as follows:
“First, Monetary Union in itself has a clear political dimension. It entails the transfer 
of national monetary policy decision-making powers to a supranational entity, the 
European Central Bank. Relinquishing national sovereignty in such an important 
fi eld is a substantive contribution to political integration. A central bank is, aft er 
all, an element of statehood. The Maastricht Treaty has made the ECB independent 
of any political infl uence so that it is able to fulfi ll its clear mandate of preserving 
price stability. Monetary policy-making is hence not only centralized but also 
depoliticized. This step was only possible because euro area members had achieved 
a high degree of convergence in monetary policy att itudes and preferences in the 
run-up to Monetary Union. 
Moreover, the way in which participating countries see themselves and their role 
as nation states has changed profoundly. In this respect, the launch of the euro 
marks the most recent and far-reaching step. National sovereignty has not only 
been transferred in the area of monetary and exchange rate policies but also in other 
key policy areas, such as competition and trade. Finally, a single market has been 
established. As a result, the euro area countries already share important elements of 
state formation which are also key to the functioning of Monetary Union” (Otmar, 
2008).
Undoubtedly, the foundations of monetary union, respectable the establishment 
of Eurozone has been unprecedented successful story as it have been noted in the 
speech of the Otmar Issing:
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“Aft er more than seven years, the euro is fi rmly established as the currency of over 
300 million people. Its internal stability is evidenced by the fact that infl ation has 
been steadily low from the very start, despite a sequence of negative price shocks (in 
particular a continuous surge in oil prices). As an international currency, the euro is 
second only to the US dollar” (Aizenman, 2015).
“The EU has always been, and will remain, a unique undertaking for which there 
are no models that can easily be adopted. It is important to allow an evolutionary 
process, which is open to further steps of integration, yet safeguards what is already 
in place and working well, and which assigns competencies to nation states or even 
regions as appropriate. In fact, we have been in the midst of such a process for quite 
some time, and Monetary Union is and will remain one of its major success stories” 
(Joshua, 2015).
Nevertheless, there are other views indicating that precisely due to its current 
structure of organization occurred euro crisis. The defi ciency of current structure of 
monetary union is the “divergence between liability and accountability” as put by 
Feld et al. The lack of having one supranational authority to exercise eff ective control 
and handle without provoking economic crisis is considered to be a great deal of 
defi ciency. 
Similarly, Paul de Grauwe discusses on the same matt er of accountability and 
authority to exercise control, “When the Eurozone was started, a fundamental 
stabilizing force that existed at the level of the member-states was taken away 
from these countries. This is the lender of last resort function of the central bank.” 
Eurozone governments, “could no longer guarantee that the cash would always be 
available to roll over the government debt.” Unlike stand-alone nations, Eurozone 
member states did not have “the power to force the central bank to provide liquidity 
in times of crisis” (Baldwin & Giavazzi, 2015).
Analyzing the same issue at deeper level, Elias Papaioannou highlights the diff erences 
in national institutions as the basis source of problems. “Somewhat paradoxically, 
the criteria for joining the euro did not touch upon key institutional issues, related 
to state capacity (tax collection), property rights protection, investor rights, red tape, 
and administrative-bureaucratic quality. The high growth during the convergence 
period came mostly from increased investment and some limited reforms, mostly on 
banking and monetary policy stability” (Baldwin & Giavazzi, 2015).

The origin of Euro Crises

Key question pertaining to this sub-topic is how member states came to the so-
called Euro crisis? At the outset should be clarifi ed that euro crisis did not started in 
Eurozone. The root of the euro crisis can be traced back to global fi nancial crises of 
2007-2009. The crisis has a spillover eff ects in “several euro area countries in early 
2010” (Moro, 2014). The eff ect was refl ected into a public debt crisis of the particular 
countries such as Greece. In practical terms, the euro crisis is referred as a ‘sovereign 
debt crisis’ which in eff ect is a problem of “interactions between sovereign problems 
and banking problems”.
In the European Union, fi nancial crisis began with Greece, and then it was spread over 
some other countries of the Eurozone like Portugal, Ireland, Italy and Spain (referred 
as the PIIGS countries). Real fi nancial crises in eurozone appeared in Greece when 
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the newly elected government in 2009 accused the previous government that it had 
“misled its Eurozone neighbors and the public about the true state of the country’s 
public fi nances”. Consequently, serious worries were put forward regarding the 
ability of the country to repay its debts. This situation left  no other choice to Greece 
but to seek the assistance from its partners to bailout, namely the European Union 
(EU) and the International Monetary Fund (IMF). Initially, the rescue package was 
€45 billion bailout but the rescue package had to be increased few months later to an 
amount of €110 billion over three years. Other aff ected countries known as PIIS that 
had debt problems too.
The global fi nancial crisis fully hit the European Union only by the middle of the 
2009. The euro crisis for many scholars should not be considered as sovereign debt 
crisis rather e foreign borrowing. The facts that those bailout countries were not 
those with highest percentage of sovereign debts justifi es why should not be called 
the Euro crisis as severing debts. When euro crisis occurred Italy and Belgium had 
public debts of about 100% of the DGP ratio. On the other hand, Spain and Ireland, 
with ration of 40% of public debts, were forced to receive bailouts. In other words, 
these countries whose current accounts rely on foreign landings suff ered (Aizenman, 
2015).
In this respect, Stefano Micossi states, “The Greek fi scal crisis acted as a detonator in 
two ways … It alerted the authorities and public opinions in Germany and the other 
‘core’ countries to the possibility of large (and hidden) violations of the common 
fi scal rules; and it alerted fi nancial markets to the risk of a sovereign default in a 
system where the provision of liquidity to ensure the orderly rollover of distressed 
sovereigns is not guaranteed” (Aizenman, 2015).
There are few key elements that contributed to the euro crisis to happen. A key 
element that contributed to the crisis was “the mispricing of risk by capital markets 
and an ensuing misallocation of capital in the decade before the outbreak of the 
crises”. Imbalances were extremely evident. So much money was borrowed from 
abroad in order to fi nance productive investment. The borrowings from aboard was 
done by private and public companies of Euro area (Baldwin & Giavazzi, 2015). 
Most of these investments were focused in Eruozone crises such as Greece, Spain, 
Portugal, and Ireland, and in non-trade sectors such as housing, government’s 
services or consumptions. This indicated that much money was invested in assets 
that did not help to generate more money. To the worse of the current accounts huge 
contributions were increasing salaries, and costs damaged competitiveness. When 
euro crisis appeared capital infl ows from cross-boards stopped, investments were 
halt too. This fl ow of events had its eff ect on viability of the banks. The fact that euro 
banks and national governments were so closely linked to one another made the 
situation worse and so produced a systemic crisis.
The supremacy of bank fi nancing was another indicator of the euro crisis problem. 
Most of the banks at the Eurozone were lightly capitalized but at the same time 
having a big role in countries’ GDP. This is a key reason why in few cases governments 
had to save them and thus putt ing the government at the volatile position of going 
down. The governments of Spain and Belgium were tempted to do so, but at the end 
avoided to take such measures. The government of Ireland went down trying to save 
its banking system.
Competitive imbalances in some countries of euro area are considered to be a 
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driving factor that has contributed to further deepen euro crisis. As Feld et al. put it, 
Eurozone countries, “suff ered a considerable loss in price competitiveness during the 
debt-fi nanced booms, due to major wage increases and high infl ation. Consequently, 
domestic export companies were put at a competitive disadvantage and lost trade 
shares. The loss of price competitiveness combined with the debt-fi nanced increase 
in domestic demand and the associated imports resulted in high current account 
defi cits” (Baldwin & Giavazzi, 2015).
So the infl ows from abroad contributed to increase wages and costs that in fact did go 
well in line with real situation of current accounts defi cits. In short, the accumulation 
of large current accounts imbalances is what Eurozone become vulnerable too. The 
problem is not with the infl ows from aboard. The problem rather seems to be the 
destination of their investment. The borrowed infl ows were mostly invested in 
non-trade sectors which ended up not paying off  the loan. Investment in sectors 
that would contribute in building bridges to pay off  the loan is a missing point of 
direction where this borrowed money should have been channeled. Interestingly in 
all GIPS countries borrowed money ended in non-trade sectors.
Table below shows imbalances on the verge of euro crises boom. 
Table 1.Summing up of pre-crisis imbalances.

 Source: IMF and European Banking Association online data with authors’ 
elaboration.
In analyzing the table above, signifi cant to note that from introduction of euro till 
the occurrence of euro crises, fi rst column shows enormous negative imbalances of 
countries of Greece, Portugal, Spain and Cyprus. This shows that there was huge 
gap between investments and savings. So investments were far higher than savings 
and fi nancing was done via foreign borrowing. Another element to note from second 
column is that for the same countries foreign borrowing was source of fi nancing 
budget defi cits. Clearly, signifi cant percentage of public debt was accumulated 
before the appearance of Euro crisis.  
Another element that contributed to euro crisis is the so-called “doom-loop”. This 
means the “fear about the solvency of a nation’s government fans fears about the 
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solvency the nation’s banks, which in turn weakens the economy, thus worsening 
the sustainability outlook for the nation” (Baldwin & Giavazzi, 2015). Portugal faced 
with this situation and was about to happening to Italy, Spain and Belgium. The vital 
component to this cause of the problem is that banks of Eurozone have invested 
heavily in the debt of their own government. Apparently, there are other factors that 
caused euro crisis and it is true that none of the Eurozone countries did anticipated 
the eff ect of the crisis. As a result, when euro crisis appeared none of the Eurozone 
countries had appropriate policy responses. In fact, institutional structure of the euro 
countries did not foresee any such crisis on such scale. 
As stated above the euro crisis is not a severing debt and I share this opinion. This 
was nicely explained by Daniel Gros, “The euro crisis started as a classic ‘sudden 
stop’ to cross border capital infl ows. As boom turned into bust, government lost their 
tax base and had to assume private debt, thus creating a public debt crisis. The highly 
leveraged banking system of the Eurozone, tightly linked to national governments, 
provided a multiplier, which made the crisis systemic” (Gros, 2015).
Figure 1. Current accounts: The core lent to the GIIPS from 2000 to 2007.

Source: WEO online database with authors’ elaboration. Note: Current account 
defi cit (-) and surplus (+).
The fi gure above illustrates for the pre-crisis years as a share of each nation’s own 
GDP. It also gives an idea of how essential the fl ows were to the macro economy of 
each country. The top left  panel of the fi gures showscurrent account defi cits of those 
countries that had to bailout. 
But what were the drivers of current account imbalances? By looking at savings and 
investments gives hits of the cause. 
Figure 2. Core and GIIPS savings and investment patt erns



355 

“Source: WEO online database with authors’ elaboration. Note: Current account 
defi cit (-) and surplus (+)”.  

From ideal single currency to debt crises
Introduction of European single currency is one the most interesting project of 
European integration. The Euro single currency constitutes a component of EU 
political structure with economic and political motivations to follow monetary 
union. A common argument is that monetary unifi cation justifi es the purpose of the 
single market project. The discourse of the euro single currency for the single market 
refl ects a supplementary functional logic. The appearance of the euro is considered 
to be an expected progress in European integration by the eff ectiveness gains of 
having a common currency in place (Kaelberer, 2004).
The euro also plays key role in strengthening aff ective ties to EU state members. 
The design of euro banknotes and coins ought to be the expression of these aff ective 
ties. Concerning the issue, the European Central Bank states, “[i]t was inspired by 
the Greek lett er epsilon, harking back to Classical times and the cradle of European 
civilization. The symbol also refers to the fi rst lett er of the word Europe. The two 
parallel lines indicate the stability of the euro” (Kaelberer, 2004).
European Union since its existence was projected to be an ideal political project 
based on political decision. Nevertheless, the lack of will and due to strong 
encounter to surrender political sovereignty or political decision making at European 
supranational level turned the focus of European union on economic terms part of 
which is the currency matt er. 
Thus, viewing economic integration as a sole goal of Economic Monetary Union 
has achieved in bringing Member States closer together on other issues and so it 
achieved wider political purpose. 
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The benefi t of economic integration is ideal for many purposes. To name just few, 
benefi ts of having single currency include: 
- Since the introduction of the euro, infl ation has mostly hovered around or 
below 2%, the reference value of the European Central Bank. 
- Citizens no longer pay expensive charges to change currencies when crossing 
internal borders in the euro area. 
- They no longer pay more for transferring or withdrawing money in another 
euro area country.
- For citizens and businesses, the single currency has meant big savings in 
both time and money.
There are no more exchange-rate risks or transaction costs for cross-border operations 
(European Commission, 2017)Also, the impact of single currency is directly felt by 
European businesses. European market is one of the most att ractive single markets 
in the world. At the same time, it is one of the world’s largest markets as a block with 
reach of over 500 hundreds millions citizens. It is rather lucrative trade market for 
business enterprises. 
Having noted some of the few advantages or benefi ts of having single currency in 
place, it is not a surprise why single currency should not be considered as ideal. In 
fact, given a list of benefi ts it is not surprising to note growing support for the euro 
currency despite crises. In this regard, Eurobarometer surveys show this growing 
strong support for the single currency among citizens living in the euro area, reaching 
72% on average in April 2017(European Commission, 2017).
While the performance of single currency during its fi rst decade is considered to 
be successful by Dermot Hodson “in terms of achieving EMU’s headline goal of 
maintain price stability”, (Hodson, 2015) the economic growth performance in euro 
countries at fi rst decade of euro introduction was ‘disappointed’ with GDP growth 
averaged 2.1% as it may be noted in table below.

Table 1. GDP at 2000 market prices (average annual percentage change)

196-70 1971-80 1981-90 1991-8 1999-2008 2009-2013

Euro Area 5.3 3.4 2.4 1.7 2.1 -0.4

UK 2.8 2.0 2.8 2.8 2.7 -0.1

US 4.2 3.3 3.2 3.7 2.5 1.0

Japan 10.2 4.5 4.6 0.9 1.1 0.4
Source: Commission 2014e.

Euro monetary Mechanism

As indicated above Monetary Union in Europe commenced its journey initially in 
composition of 11 EU members on 1 January 1999. Where as of march 2018, there 
are 19 countries that have joined in the euro zone over years.1 In fact, Euro currency 
for many is more than a mere currency due to its advantages that it off ers such us 
convenience in daily business transaction. The Euro is shared approximately by 340 
1 The countries in the eurozone as of 2018 are: Austria , Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Portugal, 
Slovakia, Slovenia and Spain.
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million Europeans and is second most used currency in the World aft er US dollar. 
Euro is ought to be in the interest of all European citizens. Aft er UK leaves Union, 
“the economies of euro area countries will represent 85% of the total GDP of the EU” 
(European Commission, 2017).
Monetary policy is the responsibility of Governing Council of European Central 
Bank (ECB, 1999). More important than this is having in place sound institutions and 
economic structures. These are essentials for the euro area to prove it sustainable and 
prosperous. This includes having quality and effi  cient economic structures especially 
in euro member states. 
The organization of euro institutional system or monetary policy is regulated by the 
“Treaty on the Functioning of the European Union and the Statute of the European 
System of Central Banks and of the European Central Bank. The Statute established 
both the ECB and the European System of Central Banks (ESCB) as from 1 June 1998. 
The ECB was established as the core of the Eurosystem and the ESCB. The ECB and 
the national central banks together perform the tasks they have been entrusted with. 
The ECB has legal personality under public international law” (Hodson, 2015). The 
Eurosystem comprises the ECB and the NCBs of those countries that have adopted 
the euro. The Eurosystem and the ESCB will co-exist as long as there are EU Member 
States outside the euro area (ECB, 1999).
When taking monetary policy decisions, the members of the Governing Council of 
the ECB do not act as national representatives, but in a fully independent personal 
capacity. This is refl ected in the principle of “one person, one vote” (ECB, 1999).
Main responsibilities of the Governing Council of the ECB include:
• “to adopt the guidelines and take the decisions necessary to ensure the performance 

of the tasks entrusted to the ECB and the Eurosystem;
• to formulate monetary policy for the euro area. This includes decisions relating to 

monetary objectives, key interest rates, the supply of reserves in the Eurosystem, 
and the establishment of guidelines for the implementation of those decisions.

• in the context of the ECB’s new responsibilities related to banking supervision, 
to adopt decisions relating to the general framework under which supervisory 
decisions are taken, and to adopt the complete draft  decisions proposed by the 
Supervisory Board under the non-objection procedure” (ECB, n.d).

The meetings of the Governing Council takes place twice a month, which is held at the 
ECB’s premises in Frankfurt am Main, Germany. “The Governing Council assesses 
economic and monetary developments and takes its monetary policy decisions every 
six weeks. At the other meetings, the Council discusses mainly issues related to other 
tasks and responsibilities of the ECB and the Eurosystem. To ensure the separation 
of the ECB’s monetary policy and other tasks from its supervisory responsibilities, 
separate meetings of the Governing Council are held” (ECB, n.d).
Key element to maintaining price stability is free of political dependence of ECB. 
The foundation of ECB’s independence for the single monetary policy is enshrined 
in the Treaty and the Statute. Article 130 is the assurance of the ECB’s independence, 
which states:
“When exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred upon them by 
the Treaties and the Statute of the ESCB and of the ECB, neither the European Central Bank, 
nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take 
instructions from Union institutions, bodies, offi  ces or agencies, from any government of a 
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Member State or from any other body. The Union institutions, bodies, offi  ces or agencies and 
the governments of the Member States undertake to respect this principle and not to seek to 
infl uence the members of the decision-making bodies of the European Central Bank or of the 
national central banks in the performance of their tasks.”
Other particulars concerning Eurosystem are include but not limited to:
“The ECB's fi nancial arrangements are kept separate from those of the EU. The ECB 
has its own budget. Its capital is subscribed and paid up by the euro area NCBs.
The Statute foresees long terms of offi  ce for the members of the Governing Council. 
Members of the Executive Board cannot be reappointed.
Governors of NCBs and members of the Executive Board have security of tenure:
• NCB governors have a minimum term of offi  ce of fi ve years;
• members of the Executive Board of the ECB have a non-renewable term of offi  ce 

of eight years;
• both can be removed from offi  ce only in the event of incapacity or serious 

misconduct;
• the Court of Justice of the European Union is competent to sett le any disputes.”
“The Eurosystem is prohibited from granting loans to EU bodies or national 
public sector entities. This further shields it from any infl uence exercised by public 
authorities.
The Eurosystem is functionally independent. The ECB has at its disposal all 
instruments and competencies necessary for the conduct of an effi  cient monetary 
policy and is authorised to decide autonomously how and when to use them”.
The ECB has the right to adopt binding regulations to the extent necessary to carry 
out the tasks of the ESCB and in certain other cases as laid down in specifi c acts of 
the EU Council” (ECB, n.d).
The accountability framework also is regulated by the provisions of the Treaty and 
ECB Statute. Primarily the ECB is accountable to the European Parliament as well 
as it reports on regular basis to the Council of European Union. The refl ection of 
accountability is noted in Article 284 paragraph 3 which states:
“The European Central Bank shall address an annual report on the activities of the ESCB and 
on the monetary policy of both the previous and current year to the European Parliament, the 
Council and the Commission, and also to the European Council. The President of the European 
Central Bank shall present this report to the Council and to the European Parliament, which 
may hold a general debate on that basis.
The President of the European Central Bank and the other members of the Executive Board 
may, at the request of the European Parliament or on their own initiative, be heard by the 
competent committ ees of the European Parliament.”
Whereas, Article 15 paragraph 3 of the Statute states:
“In accordance with Article 284(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, 
the ECB shall address an annual report on the activities of the ESCB and on the monetary 
policy of both the previous and the current year to the European Parliament, the Council 
and the Commission, and also to the European Council” Offi  cial Journal of the European 
Union, 2012).
Having stated some basic governance structure of Economic and Monetary Union, 
yet, there are at least few weaknesses of the EMU governance structure to allow euro 
to operate as good as it should be. In this regard, at least three weaknesses may be 
identifi ed as noted in a European Commission refl ection paper:
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First, the governance of the EMU is still unbalanced in many ways.
Second, the institutional architecture of the EMU is a mixed system which is 
cumbersome and requires greater transparency and accountability.
Third, the common interest of the euro area is still not suffi  ciently represented in 
public debate and decision-making (European Commission, 2017).

European Economic Integration

Since its creation the European Economic Community, the original idea and purpose 
of euro integration was to create an area in which freedom of movement would be 
no longer an issue for “people, goods, services, and capital” (Lindberg, 1963). The 
fundamental of any integration is political. This political motivation is expressly 
stated in Treaty establishing EEC signed in Rome in March 25, 1957, ‘an ever closer 
union among the European people. Similarly provision concerning EU integration is 
embodied in TFEU.

Lessons learned from euro crisis

Since the Euro crises few years have passed many challenges persists in Eurozone 
countries. Many of Eurozone countries are struggling to recover from euro crises 
negative impact on high level of unemployment, to high level of public debts and 
many austerity measures having been imposed. Despite the fact that the idea of 
single currency constantly is supported and even growing support as it is considered 
to be an added value for Eurozone countries, euro countries’ economies remain 
incomplete, “with less integration at EU level hampering its ability to support fully 
the monetary policy and national economic policies” (European Commission, 2017).
Nevertheless, a learned lesson is that integration of EU should continue by 
strengthening its architecture and there should be no complacency about the journey 
of Euro. The determination of Union led by European Commission is noted in the 
Five President’s Report of June 2015 where it calls for concrete steps with forward 
looking towards strengthening European Monetary Union. 
A lesson learned is not a fundamental division of what should be done, while perhaps 
waiting till another crisis occurs. What is needed for European Union in general and 
Eurozone in particular is a “shared understanding of the challenges and of the way 
forward” (European Commission, 2017). But how to proceed from this point there 
are opinions among member states. This looks like lessons are not learned fully. In 
this regard, “some argue that more solidarity is the way forward to tackle the legacy 
of the crisis, some insist on the necessity to strengthen responsibility of the Member 
States as a prerequisite for further progress” (European Commission, 2017).
The eff ect of slow economic development has vastly contributed to number only few 
concrete lessons learned. Among those agreed measures the production of the White 
Paper on the future of the Europe in 1 March 2017 is a milestone step (European 
Commission, White paper on the future of Europe, 2017). This paper highlights 
the signifi cance of preserving strong euro and the role it carries for the future of 
the 27 EU member states. To be more precise, the paper provides fi ve scenarios 
concerning the future of Europe. These scenarios include: “carry on, nothing but 
the single market, those who want more do more, doing less more effi  ciently, doing 
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much more together”(European Commission, White paper on the future of Europe, 
2017). Likewise, in signing the Rome Declaration of 25 March 2017 Member States 
reaffi  rmed their commitment to completing the EMU. What is clear is that there is no 
single solution to the euro crises where one may take it as tool kit and apply to the 
Economic of Monetary Union. All the above common understanding, political will 
and support of all EU levels is needed.  
So what are hard lesson has the Eurozone learned during the crises? Worth pointing 
out that the occurrence of euro crises did not happen in the euro area. It was only 
latt er one that the crises aff ected the euro area. The global crises that stared in 2007-08, 
forced euro area countries to take harsh measures, in terms of using the tax payer’s 
money to support national banks fi nancially and avoid the peril of a total collapse. 
Investments almost collapsed due to shortage of issuing credits. This collapse of 
investments lasted several years, at least till 2013 where the level of real GDP in the 
Eurozone was still 3.5% lower than in 2008 (European Commission, 2017).
On top of the lessons learned could be considered that to address the weaknesses 
of the still young currency, a determined response was needed. In this context, the 
following Economic and Monetary Tool Box in four key areas is a product of lesson 
learned by EU institutions.

The toolbox of the Economic and Monetary Union today

The measures adopted at the height or in the aftermath of the crisis and now in place include:

ECONOMIC UNION: FINANCIAL UNION: FISCAL UNION:

D E M O C R A T I C 
ACCOUNTABILITY 
AND STRONG 
INSTITUTIONS:

Stronger coordination 
of economic and fi scal 
policies within the 
European Semester

Various rescue funds 
leading to the European 
Stability Mechanism

Stronger regulation 
and supervision of 
fi nancial institutions 
and fi nancial markets

Intensifi ed dialogue 
with European 
Parliament, national 
Parliaments

Specifi c procedure 
to detect and correct 
m a c r o e c o n o m i c 
imbalances

Stronger surveillance 
of annual budgets and 
greater focus on debt 
trends

Deposits protected up 
to 100 000 euro

Recent or ongoing steps following the Five Presidents’ Report include:

Greater focus on euro 
area priorities

Further risk reduction in 
the banking sector European Fiscal Board New start for EU 

social dialogue

National Boards to 
monitor productivity 
developments

Greater fi nancing 
options for fi rms through 
capital markets

Steps towards 
simplifying fi scal rules

Steps towards 
strengthened external 
r e p r e s e n t a t i o n 
in international 
institutions

European Pillar of 
Social Rights

European Deposit 
Insurance Scheme

Source: European Commission - Refl ection Paper on Deepening the Economic and 
Monetary Union, p. 32
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Is Europe Standing at Crossroads?

Almost two decades have passed since the introduction Euro as a single currency. Yet, 
according to Otmar Issing the Euro is at the crossroads. Likewise, since the collapse of 
fi nancial markets, though some member countries of Eurozone went through harsh 
fi nancial reforms, one cannot with full confi dence argue that European monetary 
union is in bett er profi le.  According to Otmar Issing, “much more ambitious reforms 
are still needed. Unemployment has risen to record levels and, notwithstanding some 
recent improvement, remains very high in a number of countries. Some governments 
have become so heavily indebted that they depend on the European Central Bank's 
purchase of bonds to protect them from substantial increases in interest rates that 
would threaten their solvency” (Otmar, 2017).
Central to Otmar Issing argument is that Euro cannot survive unless European 
Union changes. It outlines that alarm bell is ringing aft er 10 years of euro fi nancial 
crises. The presumption is that unless European Union takes concrete steps to 
address pressing problems, but regarding how this may be overcome, there are few 
suggestions. A popular suggestion is “to create a fi scal union” which in practice 
would mean sharing taxpayer’s money from richer countries to those who are in 
troubled fi nancial diffi  culties. This suggestion is most probably unable to have its 
eff ect of changing due to its sovereignty issue. In fact, to take place this change, it 
requires a change of EU treaty. 
Likewise, it touches taxpayers of national governments, and spreading their taxpayer’s 
money triggers accountability to their voters through their national parliaments. 
Another view presented by Otmar Issing is, “the only way forward is for countries 
to introduce tough reforms to boost growth and employment, combined with fi scal 
discipline” (Otmar, 2017).
It is suggested also that a stronger EMU also requires institutions that take account 
of the general interest of the euro area, make the necessary proposals and act on 
its behalf. To be more precise, the suggestion: “a new balance could be established 
between the Commission and the Eurogroup” (European Commission, 2017). 
The value-added of the euro is also questioned in broad sense by components of 
European Commission (European Commission, 2017).
Worth pointing is that not all discussants on this issue holds the same view. The 
European Commission on December 2017 presented a road map for deepening 
European Union’s Economic and Monetary Union (European Commission, Press 
Release, 2017). Based on the point of view, the Europe has never been bett er recovered 
from 2008 fi nancial crises. To European Commission, “deepening the Economic and 
Monetary Union (EMU) is a means to an end: more jobs, growth, investment, social 
fairness and macroeconomic stability” (European Commission, Press Release, 2017). 
In order to address pressing problems resulting from euro fi nancial crisis, there have 
been important institutional reforms to strengthen Europe's EMU in recent years but 
its architecture remains incomplete. Therefore, in eyes of the EU Commission single 
currency means protects and opens opportunities to Europeans. In the meantime, 
strong and stable euro area is key to EU member states. 
The road map presents ‘window opportunity’ for deepening Economic and Monetary 
Union that includes four main initiatives:
1. “A proposal to establish a European Monetary Fund (EMF), anchored within the 
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EU's legal framework and built on the well-established structure of the European 
Stability Mechanism (ESM). In recent years, the ESM has played a decisive role in 
safeguarding the stability of the euro area by assisting Member States to regain 
or maintain access to sovereign bond markets. The EMF would build on the ESM 
architecture, with its current fi nancial and institutional structures essentially 
preserved, including when it comes to the role played by national parliaments. 
It would thus continue to assist euro area Member States in fi nancial distress. In 
addition, the EMF would provide the common backstop to the Single Resolution 
Fund and act as a last resort lender in order to facilitate the orderly resolution 
of distressed banks. More rapid decision-making in cases of urgency and more 
direct involvement in the management of fi nancial assistance programmes are 
also foreseen. Over time, the EMF could also develop new fi nancial instruments, 
for instance to support a possible stabilisation function. The European Parliament 
and the Council are invited to adopt this proposal by mid-2019”.

2. “A proposal to integrate the substance of the Treaty on Stability, Coordination 
and Governance into the Union legal framework, taking into account the 
appropriate fl exibility built into the Stability and Growth Pact and identifi ed 
by the Commission since January 2015. In 2012, the 25 signatory Member States 
legally committ ed to incorporate the substance of that Treaty into Union law fi ve 
years aft er its entry into force, which corresponds to 1 January 2018. The European 
Parliament has also called for this. The proposal incorporates into Union law 
the main elements of the Treaty in order to support sound fi scal frameworks 
at national level and is fully in line with existing rules defi ned in primary and 
secondary legislation. The European Parliament and the Council are invited to 
adopt this proposal by mid-2019”.

3. “A Communication on new budgetary instruments for a stable euro area 
within the Union framework sett ing out a vision of how certain budgetary 
functions essential for the euro area and the EU as a whole can be developed 
within the framework of the EU's public fi nances of today and tomorrow. The 
Communication discusses four specifi c functions: a) support to Member States 
for structural reforms through a reform delivery tool and technical support at 
the request of Member States; b) a dedicated convergence facility for Member 
States on their way to joining the euro; c) a backstop for the Banking Union, 
through the EMF/ESM, to be agreed by mid-2018 and made operational by 2019; 
and d) a stabilisation function in order to protect investments in the event of 
large asymmetric shocks. The Commission will present the necessary initiatives in 
May 2018 in the context of its proposals for the post-2020 Multiannual Financial 
Framework. The European Parliament and the Council will then be invited to 
adopt these proposals by mid-2019. For the period 2018-2020, the Commission 
is also proposing to strengthen the Structural Reform Support Programme, by 
doubling the funding available for technical support activities, thus reaching 
€300 million up to 2020. The Commission is also proposing to test the new 
reform delivery tool in a pilot phase. To that end, it proposes targeted changes 
to the Common Provisions Regulation governing the European Structural and 
Investment Funds (ESIF) in order to extend the possibilities to use part of their 
performance reserve in support of agreed reforms. The European Parliament and 
the Council are invited to adopt these latt er two proposals in 2018”.
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4. “A Communication spelling out the possible functions of a European Minister 
of Economy and Finance who could serve as Vice-President of the Commission 
and chair the Eurogroup, as is possible under the current EU Treaties. By bringing 
together existing responsibilities and available expertise, this new position would 
strengthen the coherence, effi  ciency, transparency and democratic accountability 
of economic policy-making for the EU and the euro area, in full respect of national 
competences. Reaching a common understanding on the role of the Minister by 
mid-2019 would allow sett ing it up as part of the formation of the next Commission. 
The Euro group could then also decide to elect the Minister as its President for 
two consecutive terms in order to align both mandates” (European Commission, 
Press Release, 2017). 

Having said this, one wonders what the future of the EURO currency is (Matt hĳ s, 
2015). There are several interesting and important views in response to this question. 
Dominating view among pro euro currency scholars is that euro crisis, is a good 
momentum to take deep structural reforms as opposed to the other view that do 
not support this idea as for them the problem with euro crisis is more than having 
structural reforms. In other words, euro crisis cannot be overcome by undertaking 
structural reforms measures.  
McNamara argues that the currency of euro is diff erent from other currencies 
around the world. She argues that stability of euro requires minimum institutional 
and political prerequisites. McNamara argues that markets, “need political authority 
to create stability... the lack of governance will hurt the euro going forward more 
than its objectives shortcomings as an optimum currency area or a set of fl exible 
markets” (Matt hĳ s, 2015). McNamara calls for more political will in order to save 
euro currency where she believes that “Eurozone must be transformed into a truly 
embedded currency area” (Matt hĳ s, 2015).
Another interesting view on euro crisis is of the Erik Jones where he argues that euro 
crisis is not a euro crisis but “a crisis of single market”, Erik Jones in his arguments 
views that political elites who opted for market integration and liberalization 
cross border banking “they failed to build common institutions to ensure fi nancial 
stability” (Matt hĳ s, 2015). This view supports the idea of having a fi nancial union 
that would have capacity and culpability of ensuring fi nancial stability. Moreover, 
the same institution would be serving as a common safeguard against any risk 
provoking fi nancial crisis as a result of economic and monetary integration. It goes 
without sayings that according to this view, failure to have such sound institution in 
place, euro crisis risk of facing another fi nancial crisis. In short, Euro is at cross road 
without having proper institutions safeguarding it. 

Conclusion

Apparently, the occurrence of euro zone crisis is a refl ection of Europe’s Economic 
and Monetary Union (EMU) defi ciencies. This brought to the fore front that when 
EMU was being designed, there were no clear institutional structures that would be 
able to cope in a cohesion manner with all defi ciencies that may occur.  In fact, as 
discussed above one may list several facts EMU institutional structure is far from 
being perfect in terms of avoiding another euro crisis unless we see shift ing policy 
changes. As Giancarlo Corsett i stated, “the consensus view was that the member 
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states of the Union would be able to reach agreement and cooperate on how to create 
the common currency institutions over time”.
It is clear that euro crisis provoked a great deal of tensions between states of euro 
area and European Monetary Union where monetary decisions taking into account 
the welfare of the Union as a whole. 
Despite the euro crisis, the popular support in favor of single currency is quite strong. 
Euro currency has great advantages from economic purposes, thus for European 
Commission as highest institution of the European Union deepening economic 
and monetary union is necessity to further complete the architecture of European 
integration. Likewise, further institutional reforms are needed to complete and 
strengthen the EMU. 
Clearly, a debt crisis is still present in the euro area especially in those countries that 
were bailed out. Nevertheless, debt crisis disappear when a country's debt falls within 
minimum accepted standards of public debt formula. However, we demonstrate the 
existence of a fi scal externality that limits individual countries incentive to reduce 
their debt. 
Despite all, the support in favor of the single currency should be considered as 
ideal. Given a list of benefi ts it’s not surprising to note growing support for the 
euro currency despite the crises. In this regard, Euro barometer surveys show this 
growing strong support for the single currency among citizens living in the euro 
area, reaching 72% on average in April 2017.
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Incorporating technology to enhance teaching and learning in High School

Orgeta  Sota

  Abstract

The purpose of this research was to analyze the usefulness and the impact that the use of 
technology had on the teaching and learning process. Data was collected using technology 
surveys which determined the exact use of technology by both teachers and students and 
also its use in general. The sample for this research involved English teachers  from “Miti 
Zoi Zaka” High School and 93 selected students who were taught by them. The results of the 
research showed that the level of technology use by teachers and students depended by the 
profi ciency of its use in the classroom by the teachers themselves. 
During the progress of the research, it was also found that the frequency of use of technological 
tools by the teachers that took part in the study was rather low. The results also showed that 
in order for the integration of technological tools in the classroom to have a positive infl uence 
on the students’ learning by eff ectively increasing in this way, their motivation, achievements, 
and their att itude towards learning, schools must pre-handedly have a training program set 
up. 
In this respect, an example of integration must be created, in which teachers can relate on to do 
their part well when it comes to the proper implementation of technology in their classrooms. 
To achieve this, they must be provided regular training and assistance from professionals in 
this area and also extra time for practice to reach the right profi ciency in its use.
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 Introduction

Nowadays, there are only a few aspects of our life that aren’t infl uenced by technology, 
especially when it comes to education. Since the beginning of this century, teachers 
have had and continue having a diffi  cult challenge in front of them, because not only 
must they be able to implement diff erent teaching strategies by the support of new 
technology, but they must also be able to successfully integrate this technology into 
the curriculum.
In the past, many educators simply presented their students with a unit about 
keyboarding or provided them with electronic encyclopedias and dictionaries 
and thought that they were integrating technology in this way. In fact, the proper 
integration of technology cannot be achieved by just introducing a unit and providing 
basic means. To achieve a successful integration of technology in education, it must 
not be viewed as an independent activity, but as a tool that is used to eff ectively 
enhance teaching and learning. 
Another important fact is that just the idea of using technology in their learning 
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seems att ractive to students. However, this is not the main reason why technology 
should be integrated in the curriculum, but the fact that students are able to perform 
bett er and be more actively engaged in activities that they enjoy doing. The present 
generation of children live in an age where continuously improving high technology 
not only provides the necessities, but also increases their productivity. If teachers, in 
return, can focus on this high level of interest, the results will show a great deal of 
improvement on all subject areas.
The teachers in this study were willing and ready to add technology in their 
lesson plans and started giving their students assignments that required creating 
presentations using PowerPoint with the help of an LCD projector, creating videos 
and using computers to access the Internet for collecting the desired information. 
The excitement about the use of technology could be seen in all the classrooms that 
took place in the study, both from the students and the teachers. Unfortunately, aft er 
the fi rst two weeks aft er the beginning of the study, the use of technology in the 
classroom began to decrease quickly and a return to the traditional teaching methods 
could be seen. Students still continued to use some basic programs like Word for 
their writing assignments and a few minor projects but the overall use of technology 
was left  behind. Aft er the decrease in technology use, the student achievements, in 
some cases, were also starting to fall.
A few decades ago, technology changed at a rate that was not as rapid as today. 
Therefore, people had the right amount of time to get accustomed to the changes 
they encountered regarding the use of technology. Today, technology advances at a 
rapid pace and the time period that it’s needed to adapt to these new changes just 
gets longer and longer, especially in education. In order to provide today’s needs 
the curriculum must be constantly updated and changed, and the time needed to 
adapt to these changes must be greatly reduced in order for them to be eff ective. A 
key factor in achieving is raising the teachers’ awareness about technological society 
(Minton, Minton, 1987).
What is the real meaning of technology integration in education? Maybe, defi ning what 
it is not could be helpful. It couldn’t just be spending a lot of money on technological 
equipment. Technological concepts cannot be eff ectively integrated into the curriculum 
without teacher training and practicing. It is not just about replacing 30 minutes of 
reading with 30 minutes of computer time. It is not a set of activities that have nothing 
to do with the subject matt er that is being taught either. Nor, is it a program created 
by teachers that cover special interests that do not even fi t in the curriculum area. 
Defi ning what technology integration is and is not, is the fi rst step in deciding how and 
if it is right for your school and class (Dockstader, 1999).
On the other hand, defi ning what technology integration in education is could 
also be helpful. The integration of technology in education is the use of technology 
concepts and equipment in an eff ective and effi  cient way in general areas to give 
the opportunity to students to learn how to use technological tools in a benefi cial 
and meaningful way. New meaning is added to technological tools and concepts 
when it comes to integrating them into the curriculum. The integration is the process 
of implementing technology in a way that improves and increases the student’s 
achievements in learning while also making them become more actively engaged 
in the lesson. The use of technological concepts and equipment must also refl ect 
the way which the business world is using technology for. Another key concept in 
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understanding the defi nition of technology integration is that the curriculum must 
control the technology use and not the other way around. Finally, a good technology 
integration requires the organization of teaching goals supported by technology into 
a well coordinated plan (Dockstader, 1999).
Nowadays, teachers have the great opportunity to have access to a variety of 
technological tools that can bring great improvement into their teaching. The Internet 
is part of these technological tools, which has brought new ways for students to do 
their research, because by accessing it they can fi nd and endless variety of topics 
available and a vast amount of information. Furthermore, it gives the opportunity 
to teachers and students to stay connected with other teachers and students from all 
over the world by using services such as email and other related media. 
Another advantage of technological tools is that it can be helpful also to students 
with special needs. For example, a read aloud program could be of great help to with 
reading diffi  culties. This is also one of the main reasons why the government should 
begin to fund more the use of these tools in schools around the country. 

1.1 Problem Statement
The problem, in this case, stands in the fact that despite teachers today have access 
to many technological tools for use in their classrooms, they don’t possess enough 
training to achieve a successful integration of these tools. The teachers should take 
into consideration the fact that if they spend the right amount of time learning how 
to use the technological equipment such as the Smart Board, the Internet, email and 
many others, their students will also greatly benefi t from their use. The improvement 
in students’ achievement, their active engagement in the classroom, and more 
importantly, their motivation to learn, are some of the main advantages the teachers 
will experience if they take some extra time to practice and plan using technology.
At fi rst, some of the teachers may have their doubts about the use of technology. But, 
the technological tools mentioned in this study proved that they can be very useful and 
benefi cial in the teaching process but also in effi  ciently altering the students’ achievements. 
In this way, the doubts that teachers might have at fi rst can be eliminated easily if frequent 
training is provided to them, but also by constant practice by the teachers. This leads to 
the correct implementation of these tools and to maximum effi  ciency in the teaching 
process by also being greatly benefi cial to the students and their learning.

1.2 Purpose of the Study
The purpose of this study was to demonstrate the value and effi  ciency of implementing 
technological tools into the teaching and learning process. The increasing use of 
technological systems in everyday life is becoming more and more important. In 
order for the students to be prepared for the rapid changes that are expected to come, 
the educational system must provide the right experiences that are applicable not 
only for today but also for the future. In other words, this means that the curriculum 
that is taught in schools must not refl ect only the technology of the past, but it must 
be rather far-sighted and perceptive in order to meet the needs of rich technological 
environments that the students will experience in the future. These rapid changes 
are also the reason why educators, in order to be coherent, must change their 
teaching style appropriately. By learning how to use correctly these technological 
tools, the students will be bett er prepared to face the challenges of their present and 
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future education, but what’s more important, the will be bett er prepared for their post-
graduating years. One of the main aims of the study was also to have a positive infl uence 
on low achieving students, in their motivation and achievements. This doesn’t mean 
that by the help sustained by the great number of options that this technology off ers, the 
students will experience immediate positive changes in their learning. To achieve this, 
teachers must take part in rigorous training and practice to eff ectively mix the use of 
technology with their traditional teaching style for the best results.

1.3 Research Questions
Considering the fact that the use of technology in education possesses a wide 
variety of information in itself as a topic, many questions were raised about it that 
the researcher asked to the students and teachers in order to gather data for this 
study. The relevant information was narrowed down by the researcher by focusing 
on the key aspects of the study. Therefore, the study was based on the research 
questions listed below:
1. What are the doubts that teachers have about the implementation of technology 

in their classrooms?
2. How does the use of technology in the classroom benefi t the students and their 

learning?
3. What levels of expertise are needed for teachers to make an eff ective use of 

technological tools?
1.4 Hypotheses
The researcher’s expectations for the study were that the teachers would use 
adequate teaching strategies and that their management skills would already be at 
a high professional level. Another expectation was that the teachers would give it 
their best eff orts to make an eff ective implementation of technological tools in their 
classrooms by frequent learning and practice. 

2. Literature Review

Technology has brought continuous development in every aspect of our life, 
including businesses, schools, and also our own private life.Before technology 
was introduced in education, students were mostly taught based on the theory of 
absorption. Based on this theory, children were viewed as passive learners who 
studied just by memorization and drills. Using this method, students were not 
encouraged to think about how to solve problems for themselves, but just to restate 
a previous fact or theory learned before. Today, researchers and educators disagree 
with that approach and believe children construct their own knowledge as they 
interact with their environment (Cohen, D. 1991).

2.1 Children of the Digital Age
Nowadays students have access to many websites that allow them to send emails, 
stay connected on social networks, communicate with their friends, fi nd information 
easily. In addition to this, more and more schools and businesses are gaining access 
to Internet. Many public schools across the nation are using technology to improve 
effi  ciency in teaching and also student learning with tools like laptops, projectors, 
Internet, email, smart boards, etc. The use of these tools has brought, in this way, a 
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new and rich approach to learning. Somehow, education has changed from the boring 
pencil and paper to a new and exciting activity that most students look forward to. It 
is important, however, that teachers have at least basic knowledge in operating basic 
soft ware that is available in all computers. Most teachers also allow students to use 
the Internet as a vast source of  information for their projects and assignments. 
Findings about the proper integration of technological tools in the classroom are 
somewhat confusing. Some of the studies that used larger samples than a hundred 
students and time limits of more than a school year found notable diff erences between 
the integration of technological tools and the control groups. Other comparable 
studies regarding size and duration found no signifi cant diff erences. Studies that 
used smaller samples and smaller time periods also had confl icting results. (Among 
other studies, see Dugger and Meier, 1994; Graves and Allen 1989).
However, technology is just a tool that the teacher uses to facilitate the student’s 
understanding and enhance the learning process and should complement what the 
teacher really does.The digital age is not about technology itself, it is about what 
teachers and students are doing with it to improve their skills and capabilities 
(Basset, P. 2005).
Teachers should also fi nd ways to stimulate creative thinking and have students 
develop original works through individual and group projects and other forms of 
authentic learning. Research is showing that these students are independent, possess 
a thoughtful learning style, and are self-motivated by the interaction of technology 
and the ability to use it in new and creative ways to express themselves. This might 
explain why even at a young age, students are able to use computers successfully, 
exploring a variety of online sites, communicate in diff erent ways with each other 
and also learn effi  ciently (Shelly, G., Cashman, T., Gunter, G., Gunter, R. 2007, p. 17).
Nowadays technological tools are more accessible than ever for both teachers and 
students to use. The question that arises is: Are technological tools really enhancing 
the teaching/learning process?We  can say, in this case, that diff erent barriers do exist, 
like the way that technological tools have been implemented into diff erent school 
systems and that the schools themselves were held responsible for acquiring them 
from their own budget. 
Most of the previous research has focused on how technology eff ects students, but 
more att ention should be paid on the eff ects that technology has on teachers and the 
way they teach (Coley, R. 1997).

2.2 Learner - Centered Technology
Furthermore, many researchers state that the use of computers in the classroom 
is an important teaching aid that can enhance student learning and make it more 
individualized. In order for the integration of these tools to be eff ective in all subject 
areas, teachers need to use the proper teaching methods or approaches.
When using a computer, even the simple word processor is a very useful tool 
for teaching, given the facility it provides for sorting, editing and maintaining 
information (Haydn, T. 2013). Yet, how many teachers are aware of the range of ways 
in which the word processor might be of use in helping students to do well in any 
subject? Used in the right way, this program can be a way of gett ing students beyond 
the use of copy and paste from websites, and to ensure that students have to think 
about, work and arrange the information they have accessed on the internet. Haydn 
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goes on to say that new technology rarely provides teacher-proof solutions to the 
challenges of teaching topics and ideas eff ectively. It usually takes time and thought 
to consider exactly how best to integrate new technology applications.  
On the other hand, when using computers students also tend to be more motivated to 
work on a certain text or project by reading, decoding and also analyzing information 
(Andrews, 2003). What causes this motivation? As mentioned before, technology applies 
everywhere in our society and is part of our everyday life. Therefore, by the use of daily 
routine technological tools, the teaching and learning process is also greatly improved.

2.3 Learning Through Technology
As reported by Rockman et al. (2002), computer use not only improves the 
utilization of successful learning strategies but also enables students to transfer the 
knowledge across diff erent disciplines. This is believed to happen because students, 
in this way, are involved in engaging and focused activities, interact with each other 
about their work, practice problem solving through project-based activities, which 
usually involve more critical thinking and fi nd information regularly, decode it, and 
communicate it properly.  
One important feature that computers off er are the interactive programs. These 
programs allow them to see and explore concepts, ideas and opinions they might 
have in diff erent angles using a variety of representations. In the fi eld of science, 
for example, students learn new concepts and theories by exploring them with 
simulations, watching videos and creating content on their own to represent their 
thinking about the subject. Through the use of technology, students see content in 
many diff erent forms as it comes alive with videos, links to defi nitions, presentations, 
additional information, and many more. These examples illustrate how interactive 
technology can be used to improve student achievement by providing a variety of 
means and methods for learners to understand diffi  cult concepts. Students learn 
more when they use technology to create content new content on their own, rather 
than just fi nding content designed by others. Therefore, students demonstrate higher 
engagement in the classroom, improved effi  cacy in learning, att itudes towards 
school, skill development when they are engaged in creating new projects. This, on 
the other hand, includes communicating ideas about the material they are currently 
studying by creating reports, graphical ordering of data, PowerPoint presentations, 
etc (Hammond, L., Zielezinski, M., Goldman, S. 2014, p.9).

2.4 Using Technology to Improve Learning Skills
Many authors have writt en about the way technology is used to improve learning 
skills in students. Guernsey and Levine (2015) wrote that, used in the proper way, 
technology tools can be used to promote literacy effi  ciently. The use of digital books 
can be an important means of achieving this. The way they develop language, 
the words that they know, leads to bett er reading and literacy skills. But that is 
something that doesn’t only happen when students are reading a print book; those 
kinds of social interactions can happen around media of all kinds. The worries about 
social interactions, students gett ing isolated from society, and all those worries about 
technologies have been important ones for the early learning fi eld. But over the last 
fi ve years or so, we’re seeing a bit of change in this regard. 
Meanwhile, Allen, R. (2008) explains some other educators are att empting to use the 
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power of technology to increase literacy learning for struggling students, but does 
using technology really make a diff erence? An initial statement of the research on 
the current generation of technology use to improve literacy provided interesting 
results.
Stanford University education professor Michael Kamil, however, an advocate of 
technology’s role in the classroom, notes that the evaluation “Eff ectiveness of Reading 
and Mathematics Soft ware Products: Findings from the First Student Cohort” found that 
technology didn’t  signifi cantly infl uence student performance. However, according to 
Kamil, that’s not necessarily a bad thing: “The important aspect, from my perspective, 
is that these were classroom programs that replaced about 10 percent of instructional 
time. What that means is that since there was no diff erence, the soft ware programs 
were as good as the teacher.” Such fi ndings, Kamil explains, could mean a shift  from 
teachers using technology as merely an addition to using it as a means of instruction. 
Now, Kamil notes, new and improved technology is coming out and that makes the 
option of classroom technology even bett er and stronger, especially for students who 
are having a hard time struggling to read and write. He points out in speech recognition 
technology, such as Carnegie Mellon University and the University of Pitt sburgh’s 
research-based Reading Tutor project or programs such as Pearson’s Quick Reads, as 
examples of tools that can improve students’ reading fl uency.
On the other hand, digital tools encourage students to be more invested in their 
writing too, facilitate collaboration, share their projects with others, and encourage 
personal expression. Because it is easy to edit using digital tools, students are able 
to revise their writing more oft en than they did years before they had access to 
computers (Beth, B. 2013).
Another advantage of digital tools, according to Haas (2014), is that they can 
enhance the face-to-face classroom experience. Incorporating technology in the 
classroom doesn’t make the role of the instructor outdated – it’s just the opposite: 
technology gives the opportunity to extend the teacher’s role as a facilitator to att ract 
students’ att ention and keep them engaged. These technological tools also allow 
greater opportunities for the students to collaborate in their writing assignments and 
for educators to provide feedback in an eff ective and immediate manner. Using a 
digital platform, continues Haas, insures that students are interacting with assigned 
material. Using digital tools gives a teacher the confi dence that all the students 
will be engaged in class for two reasons. The fi rst one is that the price of a required 
textbook might increase and, because of this, the students might not have purchased 
it, or they’d purchase a similar used copy from somewhere else and it would be the 
wrong version. But with a digital platform, students have to purchase access because 
most of their graded work will be turned in there. The second reason for using these 
digital tools is that the digital content itself is interactive, instead of assigning pages 
from a book and hoping that the students will read them.
According to Davey and Davis (2014), technology has changed the way learners 
relate to information and, in doing so, changed the way they read. Traditionally, 
the writer guides the reader along and shapes comprehension based on the order of 
information and events. With the emergence of hypertext and the Internet, authors 
have given over much of that control to the reader.
Reading from online material, the readers become the determiner of reading 
sequences by following their interests and, in doing so, shaping their comprehension. 
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Unfortunately, online reading oft en becomes an independent event because 
classroom teachers prefer to leave online instruction to the technology teacher or to 
create independent assignments utilizing the Internet, while the technology teacher 
focuses on literacy skills rather than guiding students in content-area reading on the 
Internet (McNabb, 2005).
In addition to infl uencing reading comprehension, technology also aff ects reading 
strategies and the contextual information the reader can access. Reading strategies are 
the “ mental operations involved when readers approach a text eff ectively and make 
sense of what they read” (Barnett , 1998, p. 1) and include determining word meaning 
and predicting, inferring, and distinguishing between main ideas and supporting 
details. Pre-reading activities such as brainstorming help readers develop successful 
strategies and lead to greater comprehension. 
Furthermore, Sun et al. (2005) acknowledges that, acquiring contextual information 
from the Internet can also aff ect a readers comprehension, interest, and motivation, and 
includes knowing about the author’s background, background of the sett ing for the text, 
and learning historical information about when the story was writt en or takes place.
Technology-enhanced reading materials allow the reader greater access to contextual 
information through hyperlinks, Internet searches, source materials, and additional 
readings (Lorett a, 2002; Marino, 2009).
Diff erent reading strategies also emerge from the incorporation of technology 
with reading. Note-taking, an external strategy, is essential for critical reading and 
enhances reader comprehension, and has been linked to test performance. Taking 
notes represents a form of external storage of information, and learners’ ability 
to eff ectively access their notes reveals much about their comprehension of the 
material. Traditionally, notes are taken down in a ‘notebook’ and are used to study 
from at a later date. The access to notes in a notebook is mostly linear, leaving the 
student to reread notes and turning them into an abbreviated version of the original 
text, along with their reactions and questions. Notes taken electronically can have 
a much diff erent form. Good note-takers both produce high quality writt en notes 
and relate the topics within the notes to other pieces of important information. By 
encoding notes in this way, the new material is integrated with previous knowledge 
and internalized. Relationships with electronic notes can take the form of links, 
images, quoted passages and also videos, enhancing the learners’ encoding and 
understanding of the text (Kiewra, 1989).
On the other hand, students’ writing skills can be greatly enhanced using the proper 
technological tools. A meta-analysis of experimental and quasi-experimental studies 
of eff ective writing instruction by Graham & Perin (2007) identifi ed 11 elements found 
to be eff ective in teaching high school students to write well and also to use writing 
as a way to learn. Word processing was found to have a moderate eff ect size of .51 in 
general, which jumped to .70 when low-achieving were considered. Student report 
that the lack of keyboarding skills can diminish the benefi ts of word processing, 
since hunting and pecking can interfere with thinking (Dalton & Hannafi n, 1987).
When most of us were in school, assignments were given; we then brainstormed, 
outlined, draft ed, and refi ned our work, fi nally handing it to our teacher. If we were 
lucky, we got a good grade. If we got a good grade, we might bring it home for our 
parents to read. Our teachers and parents represented our primary audiences and 
determiners of the worthiness of our work. More authentic writing experiences have 
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replaced that. Now students solve problems, do their own investigations, and create 
original work that has the potential to reach a much wider audience because of its 
value and the ability to post it online (Calkins, 1994).
While writing for a broader audience about meaningful topics that have a profound 
eff ect on writers, it also creates a more complex writing environment where mentoring 
can play an important role. Electronic mentoring relationships off er greater fl exibility 
in the type of relationship form and how it’s utilized (Bierema & Merriam,2002), while 
still off ering the traditional benefi ts of a mentoring relationship: improved academic 
skills; and support for new behaviors, att itudes and ambitions (Guetzloe, 1997).
Some students may prefer using a slide show tool such as Keynote for the Mac or 
PowerPoint for their notes and refl ections. The advantage of a hypertext tool is that 
the slides can be moved around. Imagine having a series of pages with questions, 
visuals, and notes on key points and audio fi les for each of several sources. Each slide 
of the PowerPoint is a ‘card’ containing the pertinent information. Review slide shows 
can incorporate all the slides organized by concept, question, source, or some of the 
slides about one topic. Synthesizing questions can be inserted to organize the slides. 
Slide collections from diff erent sources can be merged. Each student in a group can 
create a slide show on one source and then contribute to the combined slide show. 
Creating slides to share encourages students to develop a thorough understanding 
of the content and provide the opportunity to compare ideas from diff erent sources, 
invoking higher levels of comprehension and synthesis (Davey & Davis, 2014).

2.5 Barriers to the Use of Technological Tools
Technology constantly off ers advanced tools that give the opportunity to create new 
and improved models for teaching that are also considered as the best way to teach 
students nowadays, but they change regularly. In this way, teachers struggle to keep 
themselves and also their students updated with the latest changes. Other barriers 
to using technological tools in education include teacher’s lack of time, training, and 
support; limited access; high costs of equipment; lack of vision for technology use 
and assessment practices that may not refl ect what is learned with technology (U.S. 
Congress Offi  ce of Technology Assessment, 1995). In particular the lack of teacher 
training and expertise is a major barrier to using the computer and other related 
technological equipment.
However, with proper training, technological tools can be quite eff ective in the 
classroom. By having knowledge about computers, teachers can become less 
anxious, and their att itudes about computers improves with technology training 
courses. Having the right time allows teachers to experiment with new technologies, 
to share these experiences with other teachers, to prepare and organize lessons using 
technology, and to att end technology courses and meetings (Barron & Goldman, 1994). 
Learning how to use new technology includes the time the teacher needs to achieve 
the right abilities for using the computer as a personal tool and also as an educational 
tool. Teachers need to improve their skills outside their routine school day so they 
can focus on teaching and training objectives during school day. Aft er teachers have 
achieved these skills and also the proper knowledge about using technological tools 
in the classroom, they need time to transfer them into the curriculum. Training can 
be done in many forms, such as in-services, collaborative learning and professional 
development. Whatever methods are used, teachers need time to learn at their own 
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pace and with their own methods (Brand, 1998).
A major problem that has been encountered regarding technology in schools is that 
many schools can’t aff ord to have full time school-level administrators, considering 
that this is an important step in having technology work in schools. Furthermore, 
training and support may not always be planned or may not meet the needs of the 
teachers. Sometimes, the training may focus only on the way the equipment is used 
and not the importance of how to integrate the technology into the curriculum, and 
the administrators that we mentioned earlier, help to ensure that doesn’t happen. 
These school-level computer administrators collaborate with the classroom teacher 
using the technological tools available, even during lessons. They also hold aft er-
school classes for teachers on any matt er regarding the use of these technological 
tools that might not be clear to them.
As a matt er of fact, integrating technology into the curriculum is quite diffi  cult. On 
the other hand, when teachers see how technology can benefi t their students and 
also themselves, they are more and more interested to be part of the technology plan. 
Schools need to meet the vision of new technologies with planning and leadership. 
Teachers must be included in this process and by understanding the curriculum, 
fi nd ways of incorporating technology into their lessons. Most of the times, the need 
to be kept in line with new technology changes is not communicated to teachers. 
In order to be eff ective,  technology must be ingrained into the broader education 
reform movement that includes teacher training, curriculum, student assessment 
and a school’s capacity for change (Roschelle et al., 2000). Teachers have the task of 
keeping themselves updated with new methods of learning, new changes and new 
technology, and they need to prepare themselves and also their students to cope with 
these changes. Schools should do their part and help in this preparation through 
professional development and training courses.
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Cloud Computing

Ornela Hysko
Abstrakt

Që kur teknologjitë përfshirë internetin, web browser-at, serverat e virtualizuara, dhe 
soft ueret open source janë kombinuar kanë sjellë një grup mundësish për të marrë më 
shumë produkte nga kompjuterat.Termi cloud computing është përshkrimi konçiz i këtyre 
teknologjive të kombinuara.“Cloud” në termin cloud computing është një metaforë për 
burimet kompjuterike (computing resources , hardware dhe soft ware) që kompanitë dhe 
përdoruesit aksesojnë pa qenë e nevojshme që të dish ekzaktsisht, se ku ndodhen fi zikisht të 
lokalizuara hardueri dhe soft uerët.Cloud Computing zvogëlon koston duke ndarë burimet e 
ruajtjes se informacionit.Cloud computing  është një forme biznesi me arkitekturë fl eksibël 
dhe të fuqishme kompjuterike që shërben për të ofruar shërbime universale për përdoruesit 
nëpërmjet internetit 
Një nga barrierat kryesore që i bën organizatat dyshuese për adoptimin e Cloud Computing 
është padyshim siguria. Ndërkohë që shumë çështje të sigurisë prekin njëlloj si organizatat që 
përdorin burimet kompjuterike në mënyrë tradiconale ashtu edhe Cloud Compuitng.

Hyrje

Cloud Computing është një mënyrë e re e ofrimit të shërbimeve kompjuterike. Ruajtja 
dhe përpunimi i të dhënave nuk bëhen në makina të veçanta brenda organizatës, 
por  ato ruhen dhe përpunohen në qendra të dhënash të shpërndara dhe që kanë 
kapacitet  shumë  të  lartë. Në këtë lloj modeli, konsumatori nuk e ka idenë se ku 
janë ruajtur të dhënat e tĳ , por ai mund ti aksesojë ato nga interneti në çdo moment 
,pavarsisht vendodhjes së tĳ  gjeografi ke.
Cloud computing është një model shumë tërheqës për organizatat pasi është shumë 
elastik eleminon kostot për blerjen, vënien në punë dhemirëmbajtjen e infrastrukturës. 
Bazohet në  modelin “pay as you go”, përdorimin e shërbimit vetëm per kohën që 
të nevojitet. Studime të  ndryshme nga Gartner(2011) tregojnë  se Cloud Computing 
është  prioriteti kryesor për shefat ekzekutiv të informacionit.
Cloud Computing është ende në hapat e para të zhvillimit të tĳ ,pavarsisht mundësive 
të shumta që na ofron .Zhvendosja në cloud është vendimtare për organizatat, por 
kjo zhvendosje duhet bërë me kujdes . Organizatat duhet tëkuptojnë se cilat do të 
jenë përfi timet dhe sfi dat, sidomos për aplikimet që janë  më  kritike. Ka shumë 
çështje që mund te fl asim , por siguria  është ajo që mbetet parësore.Në momentin 
që një  organizatë zhvendoset në cloud , ajo humbet autom atikisht  kontrollin mbi 
të dhënat  e saj. Edhe nëse  cloudin e përdorim për  përpunimin e të dhënave dhe jo  
ruajtjen e tyre , përsëri të dhënat duhet të dalin nga perimetri i brendshëm i sigurisë.
Mekanizmat që  një organizatë përdor për mbrojtur të dhënat e saj  mund  të rezultojnë 
të padobishme  në cloud.Një ndër çështjet kryesore që  pengon disa organizata për 
të adoptuar Cloud Computing është siguria. Vitet e fundit janë bërë shumë përpjekje 
për të adresuar problemet e sigurisë në mjediset cloud, klasifi kimin e kërcenimeve 
dhe analzën e riskut. Për fat te keq,  kompleksiteti i arkitekurës cloud, sjell  probleme 
sigurie të  niveleve të ndryshme dhe nuk egziston një zgjidhje e vetme.
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                                  2)-Çfarë është Cloud Computing?

Burime të ndryshme japin përkufi zime dhe interpretime të panumërta për cloud 
computing.Termi "cloud computing" në vetvete ka të ngjarë të vĳ ë nga diagramet 
e rrjetit në të cilin format cloud janë përdorur për të përshkruar disa lloje rrjetesh, 
si internetin apo rrjetet e brendshme. Disa i referohen cloud computing si një set 
aplikacionesh të ofruara në formë shërbimesh i kombinuar me qendrën e të dhënave 
të hardwer-it dhe soft ware-it që ofrojnë aplikacionin. Disa burime  të tjera thonë se 
cloud computing është më shumë një model biznesi sesa një teknologji specifi ke apo 
shërbim..
Kompani të ndryshme po ofrojnë një paketë shërbimesh ndaj kompanive të tjera 
që duan të përdorin burimet kompjuterike të kësaj kompanie për operacionet 
tradicionale të IT-së si ruajtjen e të dhënave apo operacioneve tradicionale.

3)- Llojet e cloudeve

Cloudet kryesisht perceptohen dhe shfaqen si shërbime kompjuterike publike, por 
në fakt ka dhe modele të tjera në varësi të vendndodhjes fi zike të tyre dhe mënyrës 
së shpërndarjes e qëllimit që ato kanë. Në këtë aspekt, duke iu referuar mënyrës së 
shërbimit cloudet mund të klasifi kohen në 4 modele shpërndarjeje:
Private Cloud ose ndryshe njihen edhe si Cloude të brendshme. Janë të   krĳ uar për tu 
përdorur nga një kompanie e vetme. Një Cloud privat mund të ndërtohet dhe menaxhohet 
nga vetë kompania ose nga te tretë. Përfi timi kryesor nga ky lloj Cloudi është se ka një shkallë 
më të lartë të kontrollit ndaj të dhënave, disponushmerisë së tyre dhe sigurisë. Disavantazh i 
private cloud është se kanë kosto fi llestare të lartë krahasuar me modelet e tjera.
Public Cloud është   forma më e përhapur e Cloud Computing. Sipas këtĳ  modeli janë 
ofruesit e shërbimit (CSP) që ofrojnë burimet e tyre për përdorim nga konsumatorët. 
Janë CSP-të që përballojnë kostot e vënies dhe mbarjtjes në punë të infrastrukturës së 
nevojshme. Sipas këtĳ  modeli shumë përdorues ndajnë burimet midis tyre, kjo i bën 
ata më pak të kushtueshëm. Përgjegjsitë e secilës palë janë të mirëpërcaktuara. Siguria 
dhe kontrolli mbi të dhënat janë problematikat kryesore që lindin në Cloudet publike.
Community Cloud  Kemi të bëjmë me Community Cloud atëherë kur disa kompani 
që kanë kërkesa të ngjashme vendosin të ndajnë infrastrukurën e tyre. Duhet të arrĳ në 
marrëveshje midis tyre dhe të vendosin politika të përbashkta. Mund të menaxhohet 
nga të tretë ose nga vetë kompanitë .Duhet theksuar se ne Community Cloud kostot 
janë me të larta se në Cloudet publik.                                                                                                                       
Hybrid Cloud   Infrastrukutra që përdoret nga Hybrid Cloud është kombinim i dy 
ose më shumë cloudeve (public, private, community) që vazhdojnë të jenë entitete 
më vete, por që bashkëveprojnë duke ofruar një teknologji të shumëfi shtë. Psh një 
kompani mund të përdor një Cloud privat dhe në momentin që do ti nevojiten më 
shumë burime një Cloud publik, ose mund ta përdor Cloudin privat për të dhena më 
të rendesishme dhe Cloudin publik për veprimtari të tjera.
                                         

4)-Modelet e shërbimet

Shërbimet që ofrohen nga Cloud Computing mund të ndahen në tre klasa duke u bazuar 
në nivelet e ndryshme të abstraksionit.Shërbimet e ofruara mund të klasifk ohen si :
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Soft ware as a Service(SaaS) Model në të cilin soft ueret u ofrohen si shërbim përdoruesit, 
të cilët mund ti aksesojnë me anë të internetit.Ky model aplikacionesh i ofruar, i njohur 
si SaaS mundëson që përdoruesit të mos kujdesen fare për mirëmbajtjen e programit 
(instalim, update, ndryshime versionesh etj.) dhe as për testimin dhe funksionimin 
e tyre.Kryesisht ato soft uere që kryejnë një detyrë specifk e që nuk ka nevojë të 
ndërveprojnë me sisteme të tjera. Konsumatorët që nuk dëshirojnë të zhvillojnë vetë 
soft e për një detyrë të caktuar mund të përfi tojnë nga SaaS.Ka disa përfi tme që vĳ në 
nga përdorimi i SaaS. Në radhë të parë është kostoja më e ulët sesa blerja në mënyrë 
tradiconale e soft uereve. Pëfi time të tjera janë familjarizimi me world wide web, staf 
më i vogël, marketing më i mirë për krĳ uesit e ketyre aplikacioneve, për aq kohe 
sa këto jane të disponueshme në rrjet.Ka edhe raste kur perdorimi i SaaS nuk është 
zgjidhja më e mire. Shpesh ka organizata që kryejnë një detyrë specifi ke dhe e kanë të 
pamundur të gjejnë një SaaS që u përshtatet atyre. Gjithashtu në vende të caktuara ka 
ligje që nuk lejojnë që të  dhenat të hostohen në një vend tjetër.
Platform as a Service(PaaS) PaaS ndryshe nga SaaS ofron të gjitha burimet e 
ndryshme për të zhvilluar aplikime direkt në internet ,pa qenë nevoja për të 
shkarkuar ose instaluar..PaaS u lejon zhvilluesve të programeve të krĳ ojnë e të 
vendosin aplikacione në server pa pasur nevojë të dinë më parë burimet HW, numrin 
e procesorëve, memorien e brendshme apo të jashtme që zënë aplikacionet që ata 
përdorin apo zhvillojnë . Gjithashtu, shumë modele programimi dhe shërbime 
të specializuara si :aksesimi i të dhënave, mënyra e autentikimit dhe pagesa, janë 
paketa të cilat mund ti përdorë lehtësisht zhvilluesi në dobi të tĳ . Google AppEngine 
është një shembull i PaaS, e cila ofron mundësinë e zhvillimit dhe hostimit të 
aplikacioneve Web,e që zakonisht shkruhet në një gjuhë programimi si Python dhe 
Java. Gjithashtu Windows Azure është një shembull tjetër kësaj platforme. Ndërtimi 
i këtyre platformave përfshin edhe shërbimin e-mail, chatin e hyrje në shërbime të 
tjera. Slogani i tyre është: Fokusohu në aplikacionin tënd, të tjerat na i lër neve.Ky 
është një shembull i mirë i asaj çfarë ofron platforma si një shërbim. 
Infrastructure as a Service (IaaS) Ofrimi i burimeve të virtualizuara (ruajtja e të dhënave, 
llogaritja, komunikimi ose proçesimi) sipas nevojës apo kërkesës, njihet si Infrastructure 
as a Service, IaaS. IaaS  lejon konsumatorët të marrin  “ me qera “ .Kjo infrastrukturë bën 
të mundur që sipas nevojave të kompanisë  kërkesave, sigurimin e serverave të cilët 
mundësojnë zgjedhje të sistemeve të operimit dhe paketës së programeve që nevojiten. 
Kjo infrastrukturë shërbimesh është e pozicionuar në shtresën e fundit të sistemit të 
Cloud Computing.  Cloud Service Provider-at mund të matin sesa burime janë përdorur 
dhe në këtë mënyrë konsumatorët  paguajnë  aq sa kanë konsumuar,asgjë më shumë.
Teknologjia bazë e përdorur është virtualizimi. Ideja bazë e virtualizimit është që 
burimet e një kompjuteri fi zik të mund të ndahen midis shumë makinave virtuale, në 
mënyrë të tillë që të arrihet efi çencë maksimale.Figura më  poshtë tregon një shembull të 
virtualizimit ku kemi disa   makina virtuale që ndajnë të njëjtën pajisje fi zike. 
                         

 5 )-Karaskteristikat thelbësore të Cloud Computing

Cloud Computing ka disa karakteristika që bëjnë atë të veçantë.
On demand self-service:Shërbimet kompjuterike si email, aplikimet, network, 
serverat mund të përdoren pa qenë nevoja e ndërveprimit me cdo Cloud Service 
Provider (CSP). Konsumatorët e shërbimeve në cloud kërkojnë të aksesojnë 
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burimet dhe për të plotësuar kërkesat e mëdha, cloud duhet të lejojnë kontrollin 
e vetëshërbimeve të serviseve në mënyrë që konsumatorët mund t‘i kërkojnë, t’i 
rregullojnë, t’i paguajnë dhe t’i përdorin këto shërbime pa ndërhyrjen e operatorëve 
apo personave të tjerë të specializuar.
Broad network access: Shërbimet Cloud janë të aksesueshme nëpërmjet internetit. 
Sipas kësaj cdo pajisje me akses në internet (PC, PDA, smartphones) mund të aksesojë 
këto shërbime pavarësisht vendodhjes se tĳ  gjeografi ke.
Resource pooling: CSP-të zotërojnë një “bashkësi” burimesh, të cilat u vihen në 
dispozicon shumë përdoruesve në të njëtën kohë. Keto shërbime përfshĳ në përvec 
të tjerash hapësira ruajtëse, procesorë, makina virtuale etj. Kjo karakteristikë bën të 
mundur krĳ imin e ekonomive të shkallës.
Elasticitet i lartë: Cloud computing japin iluzionin e burimeve të pafundme 
kompjuterike në dispozicion të kërkesave të konsumatorit. Shërbimet Cloud mund 
të ofrohen në mënyrë të shpejtë dhe elastike. Janë të aft a tu pershtaten nevojave të 
përdoruesve, duke u rritur ose zvogëluar shumë shpejt.  Prandaj shumë përdorues 
e presin krahëhapur cloudin, për të siguruar burime në çdo kohë e sasi.Marim një 
shembul lpër një organizatë  që merret me e-commerce dhe publikon  nje produkt  të 
ri të shumëpritur apo për një rrjet social që po përjeton rritje të madhe të  përdoruesve, 
burimet kompjuterike mund të shtohen në  pak kohë, pa qenë nevoja për të blerë 
hardware apo soft ware të rinj, të cilët më pas mund  të lihen të pashfrytezuar 
plotësisht.
Measured service: Matja dhe faturimi për përdorim .Përdorimi i burimeve në Cloud 
Computing mund të matet, kontrollohet dhe raportohet duke ofruar transparencë 
për të dy palet, ofruesit dhe konsumatorët. Fakti që mund të matet sesa një përdorues 
konsumon bën që pagesa të bazohet në të ashtuquajturin parimi “pay as you go”, që 
nënkupton  që konsumatori duhet të paguajë vetëm për aq orë sa e përdor shërbimin, 
duke i dhënë mundësinë     përdoruesit që ti lërë të lira burimet në momentin kur ato 
nuk janë të nevojshme e të mos paguajë për këtë kohë. 

6)-Përfi timet kryesore nga Cloud Computing

Ekzistojne përfi time të llojeve të ndryshme që lindin si pasojë e zhvendosjes   nga 
përpunimi dhe ruajtja brenda kufi jeve fi zike të kompanisë  në Cloud.    
Përfi time fi nanciare: Këto përfi time janë më të dukshme për cloud-et publike. 
Elasticiteti i lartë i Cloud Computing përshtatet më së miri me uljet dhe ngritjet 
që një biznes përjeton gjatë  jetës së tĳ . Fakti që një konsumator i ndan  burimet 
kompjuterike dhe më shumë të tjerë bën që kostoja e paguar nga  ai te jetë më  e ulët 
dhe e bazuar në modelin “pay as you go”, dmth paguaj vetëm për aq  sa përdor.
Kur një kompani blen hardware ose soft ware ajo bën shpenzime kapitale, ndërsa kur 
këto i “huazojmë” në Cloud kemi të bëjmë me shpenzime operacionale. Të ndërtosh 
infrastrukturen tënde IT, e cila shpesh mund të lihet e pashfrytëzuar plotësisht, ka 
kosto jashtëzakonisht më të lartë sesa të përdorësh aq burime sa të nevojiten dhe 
kur të nevojiten. Gjithashtu kosto të tjera përbën dhe menaxhimi dhe suporti. Kur 
gjithcka e ke te bazuar në infrastrukutrën tënde IT, nevojitet staf i specializuar për 
mirëmbajtjen dhe suportin.
Përfi time teknologjike: Dy nga karakteristikat kryesore të Cloudit të përmenduara 
dhe më sipër janë on demand self-service dhe elasticiteti i lartë. Duke qenë se shërbimet 
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e Cloud Computing janë web-based, aksesi ndaj tyre nuk varet nga kompjuteri 
specifi k, gjithcka ju nevojitet është një web-browser, PDA ose një smartphone.
Një tjetër përfi tim që vjen si rrjedhojë  e përdorimit të cloudit është fokusimi në 
aktivitetitn kryesor të biznesit , duke mos qenë  nevoja të merreni vazhdimisht me 
probleme të IT, duke ua lënë këtë personave   që gëzojnë ekspertizë të lartë në këtë 
fushë. Kjo vlen sidomos për bizneset e vogla ose të mesme.Ka edhe përfi time të 
tjera si psh ato mjedisore, jo rralle herë Cloud Computing  konsiderohet si “green” 
computing ose miqësor ndaj mjedisit. Arsyeja kryesore e kesaj është  ndarja e 
burimeve. Ofruesit janë duke përdorur gjithnjë  e më tepër  qendra të dhënash(data 
centers) moderne  dhe efi cente nga pikëpamja e konsumit të energjisë. Gjithashtu 
virtualizmi i severeave lejon më pak shpërdorime.
                                           

7)-Siguria e informacionit

Në ditët tona janë të lidhura në internet kompjutera nga shumë vende të botës, nga 
çdo kontinent  përfshirë Antraktidën.Pavarsisht vendodhjes gjeografi ke, dhe në çdo 
moment të ditës  individët ashtu si dhe organizatat  kanë akses ndaj një sasie shumë 
të madhe informacioni në internet.
Bashkë me aksesin e lehtësuar vjen dhe risku më i lartë. Risqe të tilla si humbja, 
vjedhja, ndryshimi, keqpërdorimi i informacioneve është gjithmonë i pranishëm. 
Informacioni i ruajtur në mënyrë elektronike dhe i disponueshëm në rrjet është më i 
rrezikuar sesa i njëjti informacion i printuar në letër dhe i kyçur diku.
Qëllimi kryesor i sigurisë së informacionit është të mbrojë privatësinë integritetin 
dhe disponueshmërinë  e të dhënave të një organizate.
Privatësia e informacionit -Në momentin kur  informacioni lexohet ose kopjohet 
nga dikush i cili nuk është i autorizuar për një gjë të tillë kemi të bëjmë me humbje 
të privatësisë. Për disa lloje informacionesh privatësia është një atribut shumë i 
rëndësishëm, p.sh të dhëna kërkimore, regjistrime mjekësore, të dhëna strategjike të 
një kompanie, informacione mbi një produkt te  ri etj. Në disa raste ekzsistojnë dhe 
kërkesa ligjore për të mbrojtur privatësinë, psh në banka, spitale, agjensi që u ofrojnë 
shërbime të veçanta individëve.
Integriteti i informacionit- Informacionet mund të modifi kohen në mënyrë të 
paautorizuar, një gjë e tillë njihet si humbje e integritetit. Përpjekjet për të ndryshuar 
informacionet mund të jenë të qëllimshme  ose si pasojë e gabimeve njerëzore. 
Ka fusha të caktuara  ku integriteti i të dhënave është esencial si psh transfertat 
elektronike të parave, kontrolli i trafi kut ajror, kontabiliteti etj.
Disponueshmëria e të dhënave  është e lidhur ngushtë  me aksesin ndaj këtyre të 
dhënave. Të dhënat duhet  të jenë të disponueshme në çdo kohë. Për organizatat 
dhe individët , aktiviteti i të cilëve bazohet tërësisht ose pjesërisht në burime të 
aksesueshme përmes internetit, disponueshmëria është kritike. Në momentin që 
nuk mund të aksesojmë rrjetin ose shërbime të caktuara në rrjet kemi të bëjmë më të 
ashtuquajturin denial of service .
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