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Anticorruption and institutional cooperation: some thoughts on the Albanian 

reality

Ardita Shehaj (Lafe)

Krisela Hackaj

Abstract

The fi ght against corruption is one of the fi ve main conditions in Albania's journey towards 
the European Union. Despite the continued reform of the legal framework on corruption, the 
level of judicial punishment remains at very low levels, particularly for passive and active 
corruption of senior offi  cials. There are too many tools to fi ght corruption but not all of them 
are eff ective becasuese there are several factors that have their own impact. One of this tools is 
the institutional cooperation.  The ways of inter-institutional cooperation to fi ght corruption 
and their insuffi  ciency are two of the elements that will be analyzed in this paper. An overview 
of the legal and institutional framework related to anti-corruption policies are presented 
for providing a full analysis of inter-institutional cooperation and relevant conclusions to 
increase the effi  ciency of anti-corruption policies in Albania.

Keywords: Corruption, tools, institutional cooperation, memorandum of understanding, 
anticorruption strategy.

Introduction

Corruption is one of the most important factors that prevents the development of 
democratic institutions, slows economic development and makes governments 
less sustainable. Diff erent studies aim to measure and evaluate the causes and 
consequences of corruption and its various forms. In democratic societies where 
the rule of law functions, corruption is a controlled phenomenon. The main role of 
institutions is to reduce the insecurity of citizens through the creation of sustainable 
structures for decision-making. Institutions should cooperate to regulate and 
facilitate the daily activity of citizens and should approve laws, bylaws, regulations, 
memorandums of understanding, codes of ethics, etc. Good governance is based on 
people's trust in the state, integrity, transparency, rule of law, separation and balance 
of powers, coordination between agencies, and involvement of all key actors. All 
these elements are instruments to fi ght corruption. Also other elements that could 
infl uence the prevention of corruption are cross-cutt ing strategies, memorandums 
of understanding and increased public awareness for denouncing corruptive cases. 

1. Literature review

Corruption is a phenomenon that is found in all environments, in all systems and 
regimes. Amundsen (1999) states that corruption "... eats into the cultural, political 
and economic fabric of society, and destroys the function of vital organs". Studies 
of the World Bank defi nes corruption as "... the abuse of public power for private 
benefi t". Transparency International provides another defi nition of corruption as "the 
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misuse of an entrusted power for private gain". The shorter defi nition of corruption 
includes "abuse of authority, bribery, favouritism, extortion, fraud, patronage, 
theft , deceit, malfeasance and illegality" (Caiden, 1997). The broader defi nition of 
corruption refers to the use of one's offi  cial position for personal and group gain 
and that includes unethical actions such as bribery, nepotism, patronage, confl ict 
of interest, shared loyalty, infl uence-peddling, misuse or stealing of Government 
property, favors, embezzlement, fraud, extortion, misappropriation (AAPAM, 1991).
There are numerous theories about the impact of corruption on the economy. Some 
authors who have studied this phenomenon many years ago think that corruption 
can improve effi  ciency and help economic growth. Leff  (1964) and Huntington 
(1968) described corruption as a lubricant for the severity of the government. Other 
authors have treated corruption as a tax paid to bureaucrats to get more effi  cient 
services. Mauro (1995) and Lambsdorff  (1999) found that corruption is an obstacle 
to investment and it reduces the economic growth. The high level of bribes to 
civil servants ultimately reduces the productivity of public investment (Tanzi and 
Davoodi, 1997). Mauri (1998) shows that corruption, together with other forms of 
institutional ineffi  ciency, leads to low levels of economic growth. Tanzi (1998) added 
that corruption reduces public revenues and increases public spendings.
But despite all corruption defi nitions or fi ndings of diff erent studies on the eff ects 
of corruption, UNDP's Anti-corruption Practice Note (2004) notes that “The negative 
impact of corruption on development is no longer questioned. Evidence form across the globe 
confi rms that corruption disproportionately impacts the poor. Corruption hinders economic 
development, reduces social services, and diverts investments in infrastructure, institutions 
and social services. Moreover, it fosters an anti-democratic environment characterized by 
uncertainty, unpredictability and declining moral values and disrespect for constitutional 
institutions and authority. Corruption, therefore, refl ects a democracy, human rights and 
governance defi cit that negatively impacts on poverty and human security”. 

To reduce and fi ght corruption there are diff erent kinds of instruments. For example, 
Brinkerhoff 1 developed a conceptual framework for the analysis of anti-corruption 
1  Brinkerhoff , Derick W. ―Political Will for Anti-Corruption Eff orts: An Analytical Framework.‖ 

Figure 1: Political will for anti-corruption reforms (Brinkerhoff  2000)
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eff orts that considers the particular indicators of political will and context, or 
environmental factors. He contends that the framework presented in the fi gure 
below maps the growth of political will for anti-corruption initiatives. While not all 
elements of such a framework will apply to all contexts, the approach is useful for 
understanding possible steps to expedite the formation of national dialogue on the 
issue of anti-corruption eff orts. 

2. Methodology

This study aims to present how inter-institutional functions in the fi ght against 
corruption in Albania. The research is based on the analysis of public information, 
reports and strategies, as well as reports of international institutions. We have 
considered two of the main instruments currently used for the coordination and the 
regulating of institutional relations in the fi ght against corruption: (i) Memorandums 
of Understanding (MoU) and (ii) the Cross-Sectoral Anti-Corruption Strategy 2015-
2020, which is the public policy for combating corruption. This strategy is based 
on three approaches which are the preventive, the punitive and the awarness 
raising approach.The analyses of the 72 MoU and Strategy is completed with a brief 
description of the legal and institutional framework.

3. Legal and institutional framework
 
Penal legislation is the main weapon in the fi ght against corruption in Albania. The 
penal legislation of the Republic of Albania, in accordance with Conventions and 
Recommendations given by international partners, considers corruption as criminal 
off ens and penalizes public offi  cials with criminal sanctions. Albanian legislation 
recognizes as criminal off enses of corruption 22 diff erent off enses, 6 of them are 
off enses that consist in granting and obtaining illegal benefi ts. The legislation, which 
envisages corrupt activities and their respective penalties, is greatly expanded and 
has undergone many amendments over the years.
The Criminal Code of the Republic of Albania, approved by the Law no. 7895, 
27 January 1995, considered only activities as crimes of corruption: i) Asking for 
bribery (Article 259); and ii) Accepting bribery (Article 260). But in 2004, the Code 
was amended by foreseeing various forms of corruption such as: active corruption 
and passive corruption of those who exercise public functions (articles 244 and 259); 
the corruption of senior state offi  cials or local elected offi  cials (articles 245 and 260); 
active and passive corruption of judges, prosecutors and other functionaries of 
justice bodies. Also, the Criminal Procedurial Code approved by Law no. 7905/1995, 
regulates the procedures for bribery and corruption investigations. Besides the 
Criminal Code, there are several other legal instruments which provide punishments 
for corrupted activities of public servants. Here we can mention Law no. 10192, 
dated 3.12.2009  'On the prevention and control of organized crime and traffi  cking through 
preventive measures against property'; Law no. 9917, dated 19.5.2008 "On the prevention of 
money laundering and terrorist fi nancing"; Law no. 9754/2007 "On criminal responsibility 
of legal persons", which provides the criminal responsibility of legal persons when the 
off ense was committ ed on behalf of a legal person or for the benefi t of a legal person 

Public Administration and Development 20 (2000): 239-252. 
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through its organs or representatives. Also, Law no. 9643, dated 20 November 2006 
"On Public Procurement" has anti-corruption provisions. Other laws that are closely 
related to the declaration of wealth of public offi  cials are Law no. 9049/2003 "On assets 
declaration", Law No. 9367 "On the prevention of confl icts of interest”  and the latest law 
approved by the Assembly which helps to prevent corruption is Law No. 60/2016 
"On the protection of whistelblowers". In addition to all the legislation adopted by the 
Assembly, Albania has also adhered to many international conventions dealing with 
the fi ght against corruption. Some of them are the Council of Europe Conventions: 
like the Conventions "On Corruption" (2001), and the Convention "On Civil Right 
and Corruption" (2000). In 2006, Albania became a member to the United Nations 
Convention against Corruption (UNCAC).
The institutional framework of the anticorruption is grouped as follows:
1. Institutions that prevent corruption
2. Institutions that investigate corruption
3. Institutions that judge corruption

The prevention of corruption  The investigation of corruption The judgme nt of corruption 

The National Anticorruption 
Coordinator is currently the 
Minister of Justice and is 
responsible for setting up an 
oversight and enforcement 
mechanism for the anti-corruption 
strategy. This mechanism aims 
to coordinate the work for the 
implementation of the strategy, 
through further development 
and adoption of the action plan, 
monitoring the implementation 
of the action plan and public 
reporting on the progress of its 
implementation.

The Prosecutor's Offi ce is a 
constitutional body whose 
organization and functions are 
regulated by the Constitution 
of the Republic of Albania and 
its organic law. The Prosecutor 
Offi ce carries out investigations, 
defends public interests, helps 
the judiciary, and guarantees 
law enforcement. Regarding the 
criminal offenses of Corruption, 
the General Prosecutor's Offi ce 
is the competent body for the 22 
corruption offenses provided by 
Albanian legislation.

Courts are responsible for 
the judgment of 18 criminal 
offenses of corruption. There 
are 37 courts, 29 fi rst instance 
courts and 8 appeals courts in 
the territory of the Republic of 
Albania.

The High Inspectorate of 
Declaring Assets and Confl ict 
of Interest administers the asser 
declaration, fi nancial obligations, 
exercises direct control, collects 
data, conducts investigations and 
administrative inquiries about 
the claims of persons who have 
the legal obligation to declare 
private interests. HIDACI 
cooperates with audit bodies 
and other structures responsible 
for combating corruption and 
economic crime.

The Prosecution Offi ce of 
Serious Crimes pursues issues 
that are subject to the Court of 
Serious Crimes. The Prosecution 
Offi ce of Serious Crimes e is 
responsible for investigating 4 
criminal offenses of corruption.

The Court of serious crimes 
is organized and function based 
on the provisions of Law no. 
9110 dt.24.07.2003 "On the 
organization and functioning of 
the Courts of Serious Crimes." 
This court (fi rst instance and 
appeal) is an important link of 
the judicial power which has 
under its jurisdiction 4 criminal 
offenses of corruption. 
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General Directorate for Prevention 
and Money Laundering is the 
Financial Intelligence Unit of 
the Republic of Albania and the 
responsible authority for the 
prevention of money laundering 
and fi nancing of Terrorism, 
established in 2001 in accordance 
with the legal provisions of law 
no. 8610, dated May 17, 2000 
"On the prevention of money 
laundering".

Joint Investigation Units (JIUs): 
Established in 2009 through a 
Memorandum of Understanding 
between 6 institutions: the 
General Prosecutor's Offi ce, the 
Ministry of Interior, the Ministry 
of Finance, the State Intelligence 
Service, the High Inspectorate 
of Asset Declaration and High 
State Audit. The purpose of 
the JIU was the creation of 
specialized investigative teams 
to work in close co-operation 
to investigate corruption and 
fi nancial crime. JIUs have the 
jurisdiction to investigate over 
44 criminal offenses that are 
widely recognized as fi nancial 
and economic crime. 18 
criminal offenses are "related 
to corruption" according to the 
defi nition used by the system of 
consolidated statistics.

The Supreme Court is 
responsible for the judgment of 
all criminal offenses (including 
22 offenses of corruption) when 
carried out by the President of 
the Republic, the Prime Minister, 
the members of the Council of 
Ministers, the Deputies, Judges 
of the Constitutional Court and 
Judges of the High Court.

High State Audit: is the highest 
institution of economic and 
fi nancial control, which helps to 
improve the management of the 
Government and other public 
entities through the auditing 
process. 

State Police: Under the central 
directorate of fi nancial and 
economic crime at the State 
Police, a specialized anti-
corruption sector investigates 
36 criminal offenses. These 
include, inter alia, 22 corruption 
offenses.

Anticorruption focal points 
act as intermediaries between 
the National Anticorruption 
Coordinator and the institution 
where they work for anti-
corruption policies and reforms.

The Service of Internal Affairs 
and Complaints is an institution 
directly subordinated by the 
Minister of Internal Affairs, with 
full organizational, functional 
and managerial independence 
from the structures that controls 
and oversees. This service is 
organized at the central and local 
level and has two functions: 
(i) investigation of criminal 
offenses and, (ii) inspection.

4. Tools to fi ght corruption
4.1 The National Strategy against Corruption
One of the instruments analyzed is this study is the "Cross-cutt ing Strategy against 
Corruption 2015-2020". The strategy was approved by the Council of Ministers in 
2015 and has a fi ve-year timeframe and a budget of 12 million Euros needed for 
its implementation. Its goal is to have "Albanian institutions with a high level of 
transparency and integrity that have the trust of citizens and guarantee quality and 
non-corrupt service". With the decision of the Council of Ministers, in July 2015, the 
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Government nominated as National Anti-Corruption Coordinator (until 2017) the 
Minister of State for Local Issues, (from 2017) the Minister of Justice, as the institution 
responsilbe for the  coordination and implementation of this Strategy. To facilitate 
the implementation and monitoring of the Strategy, the Coordinator established the 
Anti-Corruption focal point at each institution involved in the Strategy. A number 
of institutions at central and local level, as well as independent institutions, are 
engaged in Preventing and Combating Corruption. 40 focal points in line ministries, 
8 in independent institutions, and 12 in the local institutiona are part of the network 
of anti-corruption focal points. They coordinate, monitor and report periodically 
on the implementation of the Action Plan. They act as intermediaries between the 
National Coordinator against Corruption and the institutions they represent. The 
description of their duties has been prepared, but this document has not yet been 
approved by a normative act. 
The Action Plan of the strategy has a three year duration (2015-2017) and contains 191 
measures, of which 143 Preventive Measures, 26 Measures with a Major Objective of 
Punishing Corruption, and 22 Awareness Measures. For each measure are identifi ed 
the responsible institution or institutions. The implementation of 83 measures out 191 
(or 43% of the total) requires the co-operation of the responsible institution with one 
or more institutions. For 57% of the measures is responsible only one institutiton. In 
this respect, the success of the the implementation of Strategy depends on the inter-
institutional cooperation. The strategy itself, identifi es as one of its key challenges the 
lack of trust or inter-institutional co-operation. As an answer to this challenge, the 
implementation of 22 out of 26 measures in the part of the punitive measures is based 
entirely on cooperation between two or more institutions. This includes, for example, 
measures like "Improving cooperation between law enforcement institutions in 
criminal prosecution and criminal punishment of corruption" or "Review of legal 
framework for criminal prosecution of economic and fi nancial crime". The rest of 
the measures (4 of them) are the responsibility of a single Institution.
The success of implementing the Strategy depends on institutional cooperation. 
For illustration we are bringing the example of the implementation of the measure 
"Enabling permanent electronic access of law enforcement agencies to state 
databases”. This measure should be implemented by the National Coordinator 
against Corruption in cooperation with the General Prosecutor's Offi  ce, the State 
Police, the Ministry of Internal Aff airs, HIDACI, General Directorate for Preventing 
Money Laundering and the National Agency of Information Society. Based on the 
2016 Monitoring Report of the Strategy, it results that since June 2016, the General 
Prosecutor's Offi  ce has access to the following databases: a) Information Security 
Management System; b) National Licensing Center; c) Agency for legalization, 
urbanization and integration of informal areas; d) Electronic Registry of Civil Status; 
e) Customs Database; f) The Notary's Register; g) In the address system database; h) 
Register of the General Directorate of Customs.
It is noted that the inter-institutional co-operation between independent institutions, 
government and other dependent institutions is necessary for the proper 
implementation of the measures of the strategy.  The European Commission, in 
the Progress Report of the 2016, recommends strengthening the capacity of all key 
institutions involved in the Strategy. The same report also highlights the insuffi  ciency 
of inter-institutional cooperation and information exchange and also the lack of 
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human and fi nancial resources especially for law enforcement institutions.
4.2 Memorandum of understanding 
Based on article 100 of the Constitution and point 5 of Article 24 of Law no. 90/2012, 
"On the Organization and Functioning of the State Administration", the Council of 
Ministers, with a special order, regulated the cooperation procedures in the state 
administration institutions. Article 24 of Law 90/2012 foreesees the establishment 
of working groups and joint units for the purpose of inter-institutional cooperation 
in the state administration. While Article 25 provides that the coordination and 
exchange of information in the state institutions is carried out on the basis of the 
relevant procedurial law. Pursuant to Article 3 of Law 90/2012, based on the principle 
of co-operation, the institutions cooperate with other in order to achieve the legal 
objectives entrusted to them. Some measures and/or policies require inter-institutional 
coordination based on mutual understanding and exchange of information between 
relevant institutions, while others require more institutional engagement, which 
implies coordination of actions. The Memorandum of Understanding is a well-
defi ned document that clearly sets responsibilities for each of the institutions that 
signs it. It serves as a mechanism that strictly defi nes the requirements and specifi es 
the services that parties will provide, to whom they will provide these services, in 
order to facilitate the communication between the parties, etc. The memorandums 
of understanding or cooperation are a tendency of the recent years. In order to 
analyze the institutional cooperation in the fi ght against corruption are analyzed 72 
memorandums signed between the most important institutions in the fi ght against 
corruption. 
Based on Law 119/2014 "On the Right to Information", memorandums of understading 
are considered as public information, which should be made available to citizens without 
a request for public information and should be published on the institutions' websites. 
But not all the analysed memorandums were published on the websites. Only 23 
memorandums signed by key institutions involved in preventing and fi ghting corruption 
were published online, 43 others were provided through a request for public information. 
11 memorandums were collected from meetings conducted with representatives of the 
institutions. For the purpose of research, the sample of memorandums analyzed consists 
of 72 memorandums of the period 2004-2017 signed by seven most important institutions 
which are: the National Anti-Corruption Coordinator, the High Inspectorate of Assett  
Declaration and Confl icts of Interest, the High State Audit, the General Prosecutor's 
Offi  ce, the Tax Department, the State Police and the General Directorate for the Prevention 
of Money Laundering. As illustrated in the table below, nearly half of the memorandums 
are signed between the Government and the independent or constitutional institutions.

   Table no. 1: Signed memorandums between institutions
Memorandums No. %
Ministries – Indipendent/Constitutional Institutions 39 54
Indipendent Institutions - Constitutional Institutions 13 18
NGO – Indipendent/Constitutional Institutions / Ministries 11 15
Others 6 8
Constitutional Institutions - Constitutional Institutions 3 4
Total 72 100

   Source: the author    
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Memorandums of Understanding signed between state institutions, but also those 
signed between an institution and a non-governmental organization have almost 
the same content and have the same template modelt. At the beginning of each 
memorandum are described the parties that sign it, and then is mentioned the 
relevant legislation that regulates the scope of activity of each of the parties. The fi rst 
article of the memorandum explains the objective and the way the institutions will 
cooperate with each other. Through the memorandum, the parties agree and specify 
in detail the respective contributions as well as the joint contributions. Responsible 
persons, who will serve as contact points are appointed for each institution. In some 
memorandums it is also foreeseen the time until this memorandum is valid, as well 
as the fact that this cooperation may be terminated at any time by prior notifi cation 
of the parties. 34 of 72 MB or 47% of them are signed to facilitate the exchange of 
information or to provide access to respective databases of institutions. While the 
rest of the MoU are signed to strengthen inter-institutional cooperation in the fi ght 
against organized crime and terrorism, to prevent organized crime, to create joint 
investigative units or even increasing the level of cooperation with civil society in 
the fi ght against corruption. 11 MoU are signed between various institutions and 
civil society organizations, with the focus of exchange of information on various 
corruption cases or engagement of audit experts. It is recognized an intensifi cation 
of the use of MoU among institutions that prevent corruption. 

5. Conclusions

There are several tools to fi ght corruption, including institutional cooperation 
that in the case of Albania is materialized through cross-sectoral anticorruption 
strategy or signing memorandums of understanding. The study showed that both 
of these instruments are insuffi  cient to fi ght corruption. The measures foreeseen in 
the anti-corruption strategy are general and the fact that there are not measurable 
indicators makes diffi  cult the analysis of the impact of institutional co-operation 
in reducing corruption. From the analyses of the memorandums of understanding 
resulted that memorandums are like “gentleman agreements” and are not legally 
biding instruments. Most of them are signed between institutions just to exchange 
information and to provide access to state databases and not to foresee strict measures 
to fi ght corruption. 
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Abstract

Important research on social movements is being conducted in various disciplines 
including sociology, politi cal science, history, economics and communicati ons. The fi eld 
of social movements is thriving and contributi ons are being made from diverse camps. 
Circumstances are usually not ideal for collecti on acti on by movement groups. The extent 
of repression by social control agents and the power positi on of challenging groups play 
an important role in determining whether movements materialize. Social accountability 
it is refl ected in the organization’s verifi able commitment to certain factors such willing 
compliance with employment, health and hygiene, safety and environment laws, respect for 
basic civil and human rights. The notion of social movement, like most notions in the social 
sciences, does not describe part of "reality" but is an element of a specifi c mode of constructing 
social reality. The social movement is the form of collective behavior which satisfi es least well 
the fi rst defi nition of it. These episodes are less fl uid than the other forms, and do not change 
as oft en as other forms do. Furthermore, as can be seen in the history of the labor movement 
and many religious sects, a social movement may begin as collective behavior but over time 
become fi rmly established as a social institution. The main condition for social movements 
to take shape is the consciousness that we are entering a new type of social life were society 
must be defi ned in a more global and radical way today, as a new culture and a fi eld for new 
social confl icts and movement. The central debate must oppose the concepts of strategy and 
social movement, only the debate between these confl icting images of social life can give back 
to society the vitality it seems to have lost. 

Keywords: society, movements, reality, collective behavior, debate, accountability.

Introduction

Social accountability is defi ned as an approach toward building accountability 
that relies on civic engagement, in which it is ordinary citizens and/or civil society 
organizations that participate directly or indirectly in exacting accountability. The core 
goals of promoting poverty reduction and eff ective and sustainable development, 
it addresses fi ve fundamental questions: - what is social accountability; - why is it 
important; - what are its core features; - what are the key applications; and - what are 
the factors that underpin its success. In a public sector context, social accountability 
refers to a broad range of actions and mechanisms that citizens, communities, 
independent media and civil society organizations can use to hold public offi  cials and 
public servants accountable. Collective behavior refers to social processes and events 
which do not refl ect existing social structure  (laws, conventions, and institutions), 
but which emerge in a "spontaneous" way. Collective behavior might also be defi ned 
as action which is neither conforming (in which actors follow prevailing norms) 
nor deviant (in which actors violate those norms). Collective behavior, as form of 
action, takes place when norms are absent or unclear, or when they contradict each 
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other. Scholars have devoted far less att ention to collective behavior than they have 
to either conformity or deviance. Social mechanisms to be eff ective on the long 
run need to be institutionalized and linked to existing governance structures and 
service delivery system. The linkages between the concept and other key issues 
such as governance, gender, participation, empowerment and rights. Ultimately, 
the eff ectiveness and sustainability of these mechanisms is improved when they are 
institutionalized and when the state's own internal mechanisms of accountability are 
rendered more transparent and open to civic engagement.

Creation of collective power

Every day, millions of people around the world collaborate. We join, share, and 
cooperate with others from diff erent countries and backgrounds, across organizations 
and industries. The world continues to advance because people are problem solving, 
innovating, and collaborating to make things happen. Some collaborations may 
be unintentional; others are quite deliberate. Some succeed; others fall short of 
their goals. The study of collaboration may be about working together, but it isn’t 
necessarily about working as one.
Social movements galvanise civil society actors to create collective power, visible 
in public demonstrations, grassroots work and policy advocacy. Social movements 
gain power by building a critical mass of engaged participants who recognise their 
common interest in taking action. The underlying orientation is one of solidarity 
rather than divide and rule. Their legitimacy comes in part from their mass appeal, 
and their ability to draw together large numbers of people with a commonality 
of purpose regardless of diverse interests. Movements have been successful 
despite these diffi  culties and numerous achievements have been secured. Among 
others, participatory budgeting, public expenditure tracking, monitoring of public 
service delivery, investigative journalism, public commissions and citizen advisory 
boards. These citizen-driven accountability measures complement and reinforce 
conventional mechanisms of accountability such as political checks and balances, 
accounting and auditing systems, administrative rules and legal procedures. 
Evidence suggests that social accountability mechanisms can contribute to 
improved governance, increased development eff ectiveness through bett er service 
delivery, and empowerment. While the range of social accountability mechanisms 
is wide and diverse, key common building blocks include obtaining, analyzing 
and disseminating information, mobilizing public support, and advocating and 
negotiating change. Social movements seek change on behalf of sections of society 
that are excluded, marginalised or powerless, to collectively voice common interests 
and promote inclusive participation in society. Movements mobilize masses around 
equal access to and control over resources; fair access to basic services such as clean 
water or healthcare; access to markets or decent working conditions; and greater 
representation in local politics ‒ that is, ideas that give movement constituents new 
forms of political and social identity (Fernando, 2012). 
Organized collective action challenging the status quo—a social movement— 
requires leadership that goes far beyond a stereotypical charismatic public persona 
with whom it is oft en identifi ed. Unable to relyon established bureaucratic structures 
for coordination, evaluation, and action, such action depends on voluntary 
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participation, shared commitments, and ongoing motivation. Movements must 
mobilize under risky conditions not only because well resourced oppositions oft en 
resist their eff orts, but also because the undertaking itself is fraught with uncertainty 
about how—and whether—it can happen in the fi rst place. The capacity of a social 
movement for eff ective action depends largely on the depth, breadth, and quality 
of leadership able to turn opportunity to purpose.  Motivation, and action because 
emotions are the medium through which we experience value, they provide us with 
vital information about the way we ought to live our lives as well as the motivation 
to live them in that way. To understand motivation— that which inspires action—
consider the word emotion and their shared root word motor, to move. Psychologists 
argue that the information provided by our emotions is partly physiological, as when 
our respiration changes or our body temperature alters; by cognitive because we can 
describe what we feel as fear, love, desire, or joy; and partly behavioral, as when we 
are moved to advance or to fl ee, to stand up or to sit down. 
Leadership is an evolving discipline. Many say leadership is about people. They say 
a leader’s job is to develop people’s sense of belonging to their group. Others say 
leadership is about productivity. They think a leader’s job is to get people to work 
together. Some others say leadership is about purpose. They feel a leader’s job is to 
drive people’s commitment to the goals of the organization. We believe leaders need 
all three factors to be eff ective. As One collective leadership takes into consideration 
People + Purpose + Productivity. The term “collective leadership” describes the 
choices that individuals, leaders, and organizations make about how they interact to 
achieve common goals. Why is it important to have alternative models of leadership? 
Strategies must be executed by people, aft er all, and not all people are the same. The 
timeless challenge of leadership is that you cannot get large groups of people to 
behave As One if they do not identify with each other as a unifi ed group or team. 
Your people will not achieve their full potential if they have diff erent interpretations 
about how they are supposed to work together (Cornel.1994). Your organization will 
not be as successful as it can be if your people are not committ ed to the organization’s 
goals and to achieving the specifi c required tasks for which they are responsible. 
Collective power allows us to communicate the emotional content ofour values, 
is not talking "about" values; rather, embodies and communicates those values. 
It is through the shared experience of our values that we can engage with others; 
motivate one another to act; and fi nd the courage to take risks, explore possibility, 
and face the challenges we must face. Collective power understood as a leadership 
art, is thus an invaluable resource to stem the tides of apathy, alienation, cynicism, 
and defeatism. Stories, strategically told, can powerfully have sense of urgency, 
hope, anger, solidarity, and the belief that individuals, acting in concert, can make a 
diff erence.

Types of Social Confl icts

There is an almost general agreement that social movements should be conceived 
as a special type of social confl ict. Many types of collective behavior are not social 
confl icts: panics, crazes, fashions, currents of opinion, cultural innovations are not 
confl icts, even if they defi ne in a precise way what they react to. A fi rst and easily 
perceived category of social confl ict is the competitive pursuit of collective interests. 
In its most extreme form, it opposes individual groups who want to maximize their 
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advantage son a market. Opposed to the fi rst type is the reconstruction of a social, 
cultural, or political identity. Here the opponent is defi ned more as a foreign invader 
than as an upper class, a power elite, or management. The actor defi nes himself as 
a community whose values are threatened by invasion or destruction. (Prentice-
Hall,1973).
Apolitical force aim changing the rules of the game, not just the distribution of relative 
advantages in a given organization. These representations of truth, production, and 
morality depend on the capacity of achievement, of self-production, of a given society. 
Society is opposed to community, because a collectivity which has a high capacity 
to act upon itself and to transform itself  if is necessarily divide between leaders or 
ruling groups, which impose savings, deferred gratifi cation patt erns, abstract ideas, 
and moral principles and at the same time identify their own interests with these 
universal principles, and "people" or "masses" which are both subordinated to the 
control of cultural values by ruling groups and eliminate domination and to identify 
themselves with these cultural values. 
From a social confl ict theorist/marxism point of view social class and inequality 
emerges because the social structure is based on confl ict and contradictions. 
Contradictions in interests and confl ict over scarce resources between groups is 
the foundation of social society, according to the social confl ict theory (Engels & 
Marx, 1848). Primitive communism is represented by the societies of pre-history and 
provides the only example of the classless society. From then all societies are divided 
into two major classes master and slaves in ancient society, lords and serfs in feudal 
society and capitalist and wage laborers in capitalist society. Weber argues that 
classes develop in market economies in which individuals compete for economic 
gain. He defi nes a class as a group of individuals who share a similar position in 
market economy and by virtue of that fact receive similar economic rewards. Their 
economic position will directly aff ect their chances of obtaining the things defi ned as 
desirable in their society 
This central confl ict is endless and cannot be solved. If the masses win, they transform 
an active society into an immobile, reproductive community; if the elite imposes 
its identifi cation with values, it transforms the "self production of society" into 
private interests and entrepreneur to speculation or privileges (Berkeley: University 
of California Press, 1983). A complete typology of confl icts should elaborate a 
classifi cation of "historical" confl icts, parallel with the one which has been presented 
for "social" confl icts. Diachronie confl icts belong to the same categories as synchronie 
confl icts. They are locate data certain level of social life, and they are off ensive order.

Crowd

A crowd is a large number of people who gather together with a common short term 
or long-term purpose. Sociologist Herbert Blumer developed a popular typology of 
crowds based on their purpose and dynamics. The four types he distinguished are 
casual crowds, conventional crowds, expressive crowds, and acting crowds. A fi ft h 
type, protest crowds, has also been distinguished by other scholars.
Casual Crowd  - A casual crowd is a collection of people who happen to be in the 
same place at the same time. The people in this type of crowd have no real common 
bond, long-term purpose, or identity. An example of a casual crowd is a gathering of 
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people who are waiting to cross the street at a busy intersection in a large city. True, 
they are all waiting to cross the street and to this degree do have a common goal, 
but this goal is temporary and this particular collection of people quickly disappears 
once this goal is achieved. In fact,  Erich Goode thinks that casual crowds do not 
really act out collective behavior, since their behavior is relatively structured in that 
it follows conventional norms for behaving in such sett ings.
Conventional Crowd -  A conventional crowd is a collection of people who gather for 
a specifi c purpose. They might be att ending a movie, a play, a concert, or a lecture. 
Expressive Crowd - An expressive crowd is a collection of people who gather 
primarily to be excited and to express one or more emotions. Examples include a 
religious revival, a political A large number of people who gather together with 
a common short-term  points out that the main purpose of expressive crowds is 
belonging to the crowd itself. Crowd activity for its members is an end in itself, not 
just a means. In conventional crowds, the audience wants to watch the movie or 
hear the lecture; being part of the audience is secondary or irrelevant. In expressive 
crowds, the audience also wants to be a member of the crowd, and participate in 
crowd behavior—to scream, shout, cheer, clap, and stomp their feet. A conventional 
crowd may sometimes become an expressive crowd, as when the audience at a movie 
starts shouting if the fi lm projector breaks. 
Acting Crowd - As its name implies, an acting crowd goes one important step 
beyond an expressive crowd by behaving in violent or other destructive behavior 
such as looting. A an intensely emotional crowd that commits or is ready to commit 
violence—is a primary example of an acting crowd. (Wohlstein 1983).
Protest Crowd - Individual and collective behaviors within gatherings, 
demonstrations, and riots, a fi ft h type of crowd is the protest crowd. As its name 
again implies, a protest crowd is a collection of people who gather to protest a 
political, social, cultural, or economic issue. 

Social Movements

Social movements in the United States and other nations have been great forces for 
social change. At the same time, governments and other opponents have oft en tried to 
thwart the movements’ eff orts. To understand how and why social change happens, 
we have to understand why movements begin, how they succeed and fail, and what 
impact they may have. To begin this understanding, we fi rst need to understand what 
social movements are. To reiterate a defi nition already presented, a social movement  
may be defi ned as an organized eff ort by a large number of people to bring about 
or impede social, political, economic, or cultural change. Defi ned in this way, social 
movements might sound similar to special-interest groups, and they do have some
things in common. But a major diff erence between social movements and specialinterest 
groups lies in the nature of their actions. Special-interest groups normally work 
within the system via conventional political activities such as lobbying and election 
campaigning. In contrast, social movements oft en work outside the system by 
engaging in various kinds of protest, including demonstrations, picket lines, sitins, 
and sometimes outright violence. The eff orts of social movements amount to “politics 
by other means,” with these “other means” made necessary because movements lack 
the resources and access to the political system that interest groups typically enjoy 



21 

(Gamson, 1990). For social movements to arise, certain political, economic, or other 
problems must fi rst exist that prompt people to be dissastisfi ed enough to begin 
and join a social movement. These problems might include a faltering economy; a 
lack of political freedom; certain foreign policies carried out by a government; or 
discrimination based on gender, race and ethnicity, or sexual orientation. In this 
regard, recall that one of the essential conditions for collective behavior in Smelser’s 
value-added theory is structural strain, or social problems that cause people to be 
angry and frustrated. Without such structural strain, people would not have any 
reason to protest, and social movements would not arise.
Less than a generation ago, the Internet did not exist; cell phones did not exist; and 
Facebook, Twitt er, and other social media did not exist. When activists organized a 
rally or march, they would typically publicize it by posting fl yers (which were mass 
produced at some expense by using a mimeograph machine or photocopier) on trees, 
telephone poles, and campus billboards, and they would stand on campuses and city 
streets handing out fl yers. Sometimes phone trees were used: one person would call 
two people, each of these two people would call two other people, and so forth. Activists 
would also contact the news media and hope that a small story about the planned rally 
or march would appear in a newspaper or on radio or TV. Once the event occurred, 
activists would hope that the news media covered it fully. If the news media ignored it,
then few people would learn of the march or rally. This description of protest 
organizing now sounds quaint. As the news story about high school protests in 
New Jersey that began this chapter illustrates, a single Facebook page can ignite a 
protest involving hundreds and even thousands of people, and other social media 
and smartphone apps enable us to announce any event, protest or otherwise, to 
countless numbers of potential participants. Although social movement scholars 
have begun to consider the impact of the electronic age on social movement activism 
and outcomes, the exact nature and extent of this impact will remain unclear until 
much more research is done.
Although the many past and present social movements around the world diff er
from each other in many ways, they all generally go through a life cycle marked by
several stages that have long been recognized (Blumer, 1969). The major types of 
social movements are reform movements, revolutionary movements, reactionary 
movements, self-help movements, and religious movements. For social movements 
to succeed, they generally must att ract large numbers of participants. Recruitment 
by people in the social networks of social movement sympathizers plays a key role 
in transforming them into social movement activists. Four major stages in the life 
cycle of a social movement include emergence, coalescence, institutionalization or 
bureaucratization, and decline. Social movements may have political, cultural, and 
biographical consequences. Political consequences seem most likely to occur when 
a movement engages in disruptive protest rather than conventional politics and 
when it has a single-issue focus. Involvement in movements is thought to infl uence 
participants’ later beliefs and career choices.

Conclusions

Social accountability as an approach toward building accountability in which it is 
ordinary citizens and civil society that participate directly or indirectly in exacting 



22 

accountability core goals of promoting poverty reduction and eff ective development. 
Charismatic movements originate in social systems that are undergoing great 
stress and are unable to meet the needs of a signifi cant number of people and 
charismatic leaders are paramount hecause their extraordinary personal qualities 
lead people in stressful situations to treat them as if they possess superhuman 
powers. Collective behavior refers to a miscellaneous set of behaviors that are 
relatively spontaneous and engaged in by large numbers of people. Several types 
of collective behavior exist, including crowds, riots, disaster behavior, social 
movements, rumors, and fads and crazes. The early contagion theory emphasized 
that crowds unduly infl uence individual behavior to be violent and irrational, 
but more recent theories emphasize that collective behavior is much more
predictable and rational. Social movements have been important agents for 
social change. Common types of social movements include reform movements, 
revolutionary movements, reactionary movements, and self-help and religious 
movements.  Explanations of social movements address both micro and 
macro factors. Important issues at the micro level include the question of 
irrationality, the importance of relative deprivation, and the impact of social 
isolation. Macro theories address the social, economic, and political conditions
underlying collective behavior. Two of the most important such theories are Smelser’s 
structuralstrain theory and resource mobilization theory.  Most social movements 
go through a life cycle of four stages: emergence, coalescence, bureaucratization, 
and decline. Decline stems from several reasons, including internal divisions 
and repressive eff orts by the state. Social movements have political, cultural, and 
biographical consequences. Research fi nds that movements are more successful in 
the political arena when they use more rather than less protest and when they focus 
on a single issue rather than multiple issues.
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Preface

The legal norm notion has a central place in the theory of law. All other types of 
important theories, puts legal norms or it into the notion of the right or fully identify 
the right with the notion of the legal norm, as is the case with various variants of 
normative theories, normative-sociological theories and those integral-legal or legal 
norms. However, it is very diffi  cult, even impossible, to imagine the notion of right, 
without the legal norm. The legal norms most commonly are defi ned as the rule of 
human behavior, which is protected by the state apparatus. In other words, the legal 
norm is a social norm. 
This is an exclusive social norm, rule of human behavior in society, in order to 
achieve a defi ned objective and this rule is oriented at the awareness and will of 
the people, created by the state and society, and always sanctioned by the state. 
This is the normative or imperative meaning with which is defi ned "not to have to 
endure". The second primary meaning of the legal norm is its indicative meaning, 
by which is defi ned "what is, what is happening, that is (objective reality)". Legal 
norms according to diff erent criteria are distinguished by other social norms (social 
rules). Among them, what is most noticeable is the state sanction, which is most 
commonly used to distinguish legal norms from social ones. Therefore, to become a 
legal norm - a social norm, it is not so important whether or not that state creates it, 
but it is important that the state cares about its implementation. The state sanction is 
an external criterion for the mentioned distinction. 
Since the time of founding of the state and of the law and until the end of the 
19th century, the punishment was the only criminal sanction against the off ender/
perpetrators of criminal acts1. However, it is much more diffi  cult to distinguish 
legal and social norms based on content. That distinction could fi rst be felt with 
intuition rather than rationally explained because a similar social relationship can be 
regulated at the same time with legal norms as well as with other social norms. The 
legal norm is an inseparable part of the normative element of the legal system and it 
is a fundamental element of the legal system.

1. Types of norms

Norms, can be divided into two main groups, technical and social. The fi rst, regulate 
people's behavior in their relationships with nature, while social norms regulate 
mutual relationships between people. Social norms are divided into material 
(economic) and ideological (voluntary). These the last, are divided into legal, 
political, moral and religious norms2. Legal norms3 are divided into general, and 
special norms4.
1  Ismet Saliu, “Penal Right Law, Background”,  Pristina 2003, pg.426.
2  Omari L. (2004) "Principles and Institutions of Public Law", Eighth Edition, Tirana, Pg.183.
3  The other group of authors makes the division of legal norms into: conditional and non-
conditional norms, general legal norms and special legal norms.
4  The other group of authors makes the division of legal norms into: conditional and non-
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The general legal norm is the rule that is addressed to all citizens in the state territory. 
These legal norms belong to an indefi nite number of cases, therefore, it includes all 
persons who are or can be found in the same situation, arranged in advance with a 
norm. For example, the norms "killing is prohibited ", "all citizens have to pay taxes", 
etc.
The special legal norm is that rule which is addressed to a particular group of citizens, 
not all of them, while some authors think that a particular norm regulates only one 
particular case. For example, " "X person, for the committ ed off ense is sentenced to 
8 months in prison". The norm in question, indeed viewed in detail, is an individual 
legal norm, because it solves or regulates only a concrete case that is unrepeatable. 
While, the special legal norm is dedicated to a particular group of citizens.
Legal norms are concretized - in regulating certain social relationships, according 
to specifi c branches of law. According to the general opinion that exists in the legal 
literature, the legal norm, regardless of the form in which it is expressed (law, sub-
legal act, custom, etc.) consists of three elements or constituent parts: hypothesis, 
provision and sanction. 
There are many cases where a legal norm, as expressed in a separate article of a law, 
contains its three elements. However, it must be assumed that the norm does not 
always correspond to the text of a law article, and in most legal norms the hypothesis 
is not explicitly expressed, but implicitly, derives logically from the content of the 
norm itself5. Also, an article may contain at the same time some legal norms as well 
as constituent elements of the legal norm are sometimes expressed in several articles.
Among the three elements of the juridical norm, the provision is its essential and 
indispensable element, while the legal norm is a rule of conduct that is expressed 
precisely in the provision.

2. Methods of implementation of general norms for concrete cases.

The legal norm by sanctioning certain relationships between people and by 
regulating these relationships requires its implementation6. When a subject is in a 
certain situation, for which he considers that it is principally regulated by a general 
norm and for which there is no individual norm, he is obliged to apply such norm 
for the given situation or is authorized to act as he thinks is in his own interest. In 
other words, his behavior may be regulated by the given norm, either in the form of 
a legal obligation or in the form of legal authorization (subjective right, respectively 
power6.) 

Here are two possible situations; the fi rst, though rare, may happen that the general 
norm is clear and there is no need to individualize and materialize with the individual 
norms so that the relevant entities begin to behave accordingly. They are, therefore, 
obliged or authorized to behave in a direct way to the general norm, and if a dispute 
arises about its implementation, the special norm must be created. But in spite of 
this, most of the general norms are not suffi  ciently precise, so it is necessary that 
through the individual norm be materialized and individualized. This is the second 
conditional norms, general legal norms and special legal norms.
5  Omari L. (2004) "Principles and Institutions of Public Law", Eighth Edition, Tirana. Pg. 357.
6 Fuga (Latifi ) J. (2001) “Civil Right Law, Background Part”, Tirana,  pg.24.
7 The dogmatic method is the main and specifi c method by which law science is generally studied. 
It clearly defi nes the accuracy of the legal norm and proves that by means of the legal norm is 
determined the man's behavior for the relevant time by not looking at the other features of the 
norm.
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situation, where the general norm can not be applied directly to the concrete case, 
but rather concreteized and individualized by individual norms. In this second part, 
the individual norm is applied directly, whereas the general norm is applied during 
its creation.
No matt er what the situation is, there is always the possibility of applying two 
diff erent methods for solving it, ie. for the implementation of the general norm for the 
concrete case. The fi rst case is the notions of jurisprudence, respectively the formal-
law school of interpretation. The interpretation of the law as a basic criterion protects 
the principle of legality against any kind of subjectivism that leads to arbitrariness. 
In accordance with this method, a small logical operation is suffi  cient to prove that 
a general norm is the case of a concrete case and this operation is a deduction (from 
a special to a general one). Here, then, the one who applies the general norm in the 
concrete case deals exclusively with the inner meaning of the norm, respectively the 
system
 of law as a relevant intellectual phenomenon, and there is no need to refer to what 
is out of the norm, respectively to the right.
This method in practice has been shown to be inadequate, because in a large number 
of cases it is possible to interpret and apply the wrong rule, ie. to the non-fulfi llment 
of the purpose of the law. 
The second method is the induction method applied by all the sociological schools 
of interpretation, ranging from the jurisprudence of interest to the school of free 
law. According to this method - is initiated by the social reality and the purpose of 
the right to be realized, respectively the role of the right in society, and given the 
situation and the concrete purpose, it is required in the legal system that general 
norm which this purpose fulfi lls best.
When this is discovered or found, then it can be applied directly or based on it a 
special or individual norm is created. 
Apparently, none of the methods would be good if applied separately ie, excluding 
one another. The right method relates to the linkage of one method to the other, 
because if the deduction impoverishes the right and thus narrows its role, induction 
can only lead us to the free interpretation of the law, which, as we know, leads to 
insecurity and other adverse consequences. 
But in spite of the application of the deduction and induction method, in both cases 
it is necessary to verify, fi rst - indeed there is a general rule that regulates such a case, 
and secondly - what is this norm, respectively is it accurately expressed, what is its 
fair meaning? These two things are related and present nothing but two aspects of 
the same thing. Because if it is not known how to accurately express the norm that is 
considered to apply to the concrete case, then it is not known that this is regulated by 
the general norm. In order to verify whether a case is regulated by a general norm, 
two types of actions should be performed; respectively two types of methods should 
be applied.
-  The fi rst type represents the methods by which the existence of their true 
norms and meanings is verifi ed. This will solve the legal issues (quaestio iuris). 
These actions, respectively the method, are merely mental - the norms that come into 
consideration based on previous knowledge are collected, submitt ing to the detailed 
research of the meaning, and by the dogmatic method they are interpreted.
- The second type of actions pertains to factual issues, i.e. the corresponding 
events, respectively the real state of occurrences (quaestio facti), which are solved by 
the respective real methods. 
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3. Determination of the general norm

The determination of the general legal norm is done by applying the dogmatic 
method, however, pure dogmatic method can not be applied. In the framework of 
the dogmatic approach, the sociological method of interpretation should also be 
applied, because the norm is not abstractly interpreted, in general, it is independent 
of the concrete case to which it should be applied. The rule is that, any norm varies, 
with the meaning given to the concrete case, even to the smallest extent. 
The investigation of factual issues during the application of the norm accurately 
determines the concrete case, during which the sociological method is applied, 
and on the basis of its precise recognition, the fairness of the general norm of that 
case is determined (verifi ed). This is also one of the reasons why legal issues (the 
interpretation of the norm) and the facts (the defi nition of a concrete case) must be 
solved together, of course, by exercising both types of actions together.
However, as it is known, in advance of the detailed interpretation of the norm, it 
should be roughly assigned to the right. In other words, on the basis of the recognition 
of general, positive-legal norms, fi rst, it is approximately determined, which of the 
norms, or what norms, can regulate the relevant case, and then we turn to the closest 
interpretation.
Here, in advance, it is required recognition of the right, which more fully and more 
accurately, providing assistance, and of course, it is legal science. At any given 
moment, she must accurately know the state of positive-legal norms and their precise 
meaning. 
Their meaning in terms of order is abstractly assigned, rarely assigned to the concrete 
case. But science is only auxiliary but not obligatory. The unprofessional can not rely 
on science or even on his own acquaintances. The state body can only be served, 
but it is obligatory for all matt ers to be solved independently from the beginning by 
consulting with science.
Determination of the general norm to the concrete case practically exercised in two 
stages. First, we need to have a fuller picture of the law as a whole, which should 
be tailored to determine in a relatively quick manner the norms that come into 
consideration and to apply in the concrete case, then these norms are more closely 
interpreted by the dogmatic approach.

4. Interpretation of the general norm

The Interpretation represents the second phase of applying the legal norm. Through 
interpretation we clarify the legal norm. By clarifi cation it is possible to prove "rratio 
legis" - the correct meaning of the legal norm. Interpretation is exercised as an activity 
or daily work of offi  cials in state bodies in an unconscious way and in particular by 
lawyers. In order to practice interpretation, at least two parties are needed, which 
may involve more than one subject. One party is the norm writer (lawmaker) and 
through it makes known the inside of his own psyche, while the other side of this 
domain is revealed, knows and interprets it. On one hand we have the righteous 
creator; on the other hand we have the interpreter. Since interpretation is a rather 
complex process, then we must serve the material signs that enable this broadcast 
through the Meaning of Codes. During this phase we should be careful in analyzing 
three important things:
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- The creator of the right through the norm expresses the meaning that he dedicates 
to other subjects, even through various signs,
- The subject that exerts interpretation, clarifi cation of the norm, accepting or even 
assigning a mean of the norm
- The meaning that we can certify or assign according to the signs or the meaning 
Code
There is scientifi c opinion that the subject of interpretation is only general legal acts, 
writt en sources of law because in this relation, special acts represent the application 
of the right. 
Once determining which general norm regulates the relevant case, and then we begin 
its interpretation. The result of the interpretation can be positive, i.e. it is determined 
which relevant norm really belongs to the given case and negative, since it can be 
established that it is not relevant to the case in question or it is not entirely clear 
whether it belongs to it or not. In this case, we begin the interpretation of the norm 
or other norms that will apply to the case. This is done until a norm that regulates the 
case is found or it is verifi ed that the case is not regulated at a general rate (represents 
a legal vacuum or a non-jurisdictional case, which is not the case). Regarding the 
legal gap Prof. L. Omari underlined: "Study in detail of the system of law, is of great 
importance to the state legislative activity, helping the relevant state bodies to fi ll 
gaps in existing law to repeal the outdated laws, to prepare and issue new laws.7 "

5. Legal Sylogies

Upon the time when the legal and factual aspects are reviewed/considered, ie. when 
the precise interpretation of the meaning of the norm has been done and the facts in 
the concrete case have been accurately verifi ed, which should be sett led on the basis 
of a general rule, then we make a comparison between the facts, which are foreseen 
at the norm interpreted and those that have been verifi ed in the relevant reality.
If it is considered that the relevant facts are correct (those which are provided in 
the norm as a condition for its implementation) by passing to the fi nal stage, or so-
called legal silogizm. At this conclusion, the highest (praemissa major) assessment is 
made by the legal norm itself, the lower assessment (judgment) (praemissa minor) 
is the assessment of the existence of the facts provided for in the norm, while the 
conclusion is that the legal norm is to be applied to the relevant case. For example, 
the general legal norm is "Everyone who has income is obliged to pay tax, whoever 
kills will be punished, etc”.
The assessment regarding the verifi cation of the factual situation that corresponds 
to the legal norms is: The X-peron has income; Y-person killed the person Z. The 
conclusion is X is obliged to pay the tax; Y is punished with a life sentence. In 
conclusion, the general legal norm applies to the concrete case, which is foreseen in 
the hypothesis, either of the provision or the sanction. Without legal syllogism it is 
impossible to apply the general legal norm.
Legal silogism as a strict logical procedure, and ensures the correct implementation 
of the legal norm. Of course, the condition for it is that the respective legal and 
factual8. Issues should be resolved in advance.

8  It is surprising the fact that it does not provide certainty and accuracy in the solution, which is 
unacceptable as an idea, because of the uncertainty of the notions whether the relevant facts enter 
the relevant norm or vice versa, and whether the norm applies when the facts are certifi ed. In such 
cases, of course, it is not the guilty of silogizmism, but premature legal and factual solutions. 
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6. Individual norms, as the application of the general norm

Some general legal norms apply through legal silogysm, without the issuance of any 
individual norm, which would characterize the general norm. At such a conclusion 
each subject would reach for itself without any special act. This happens when the 
overall legal norm is quite concrete and precise and there is no need for that, to be 
concretized by the individual legal norm. For example, for general legal norms such 
as "killing is forbidden", "everyone has the right of free movement", etc., no individual 
norms are required for their implementation. Each responsible entity self-expels the 
conclusion that the legal norms belong to him and must behave accordingly.
However, if the general legal norm is not suffi  ciently concrete and precise, then, it 
is necessary to be more concrete and precise, and as discussed above, it may not 
be accurate in order to be implemented in more than one case. In this situation, 
the competent subjects issue the respective individual norm, which governs the 
concrete case. Thus eg. with the individual legal norm is defi ned, how much will pay 
someone tax according to proven incomes, or which will be the punishment rate for 
committ ing a criminal off ense when the general norm enables diff erent punishment 
rates for several cases of the same off ense, etc.
In such cases the general norm is applicable by the behavior of the relevant subjects 
only aft er the respective individual norm is created.
Special penal norms that containing fi gures of criminal off enses and the amount 
of punishment, as a rule, consist of two parts: a) article and b) penal sanction. The 
defi nition of penal-legal norms of the Penal Code is done on the basis of the article 
and the sanction, while it does not contain the hypothesis that there are some criminal 
laws that is expressed in the words "Whoever intentionally kills a man.9"
In the Penal Code of the Republic of Albania methods of implementing specifi c 
norms on human traffi  cking it is characterized by a non-harmonization with the 
general principles deriving from criminal law10.

Conclusions

- The justice system consists at all legal norms in force in a country and is divided 
into groups according to the character of social relations they regulate.
- Every legal norm is carried out according to the behaviors of the subjects and the 
behavior must be precise so that it can be easily accomplished. 
- The facts that the subject considers to require the application of any general legal 
norm impede the search for and certify what the norms mean.
- With the help of interpretation we can determine the meaning of the legal norm, no 
matt er where it is, in the general or individual act.
- Syllogism is presented as a common fundamental logical form to every application 
of the law. The application of the right is based on a silogizmism in a defi nite and 
sustainable form, which draws the legal conclusion from the logical connection of 
the two premises.

9  Elezi I., S. Kaçupi & M. Haxhia (2006) “Commentary of the Penal Code of the Republic of 
Albania” Tirana. Pg. 22.
10  Tota N. (2018) "Traffi  cking in Human Beings. Penal - juridical Aspects, Comparative and 
Criminological ", Tirana. Pg. 140.
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Legal-criminal oversight into criminal sanctions for the juvenile

PhD (C.) Mensur Morina
 South-East European University

Abstract

The subject of study in this work are the criminal sanctions, respectively measures 
and punishments that can be enunciated to juveniles who have committ ed 
criminaloff enses, and the measures and criminal off ences that have been enunciated 
to the juveniles in the Basic Court in Gjilan, during 2006-2007, 
In this study we were focused mainly in the legislation that shapes the fi eld that has 
to do with juvenile off enders of criminal actions against whom there were enunciated 
diversity and educative measures, and punishments. 
This work represents the outcome of a work that investigates and addresses the 
measures imposed on juveniles, the meaning, types, bodies, and the procedures 
imposed of the measures against these juveniles, including the execution of these 
measures within the territory of Gjilan region. 
The nature of juvenile criminality is an integral part of general criminality, as a 
result of insuffi  cient studying of the factors, but also the inadequate treatment of 
juvenile perpetrators, unfortunately, is resulting in the increasing number of juvenile 
delinquents. 
The study of imposition and execution of these measures is in the special social 
and scientifi c interest, because these measures are integral part of theoretical and 
practical work, especially with the start of applying the Juvenile Penal Code, and 
subsequently the approval of Juvenile Justice Code. 
The key purpose of selecting this topic is the recognition and studying of fundamental 
issues that have to do with measures and penalties, the nature, the importance, 
the purpose, and also for the opportunities of imposing these measures against 
juvenile off enders in the region of Gjilan, and the impact that these measures have in 
improving, rehabilitating, and preventing recidivism in the youth. 
This work also deals with the comparative aspect of regulation of this fi eld, besides 
Republic of Kosovo’s legislation, and the legislation of other countries in region such 
as Albania, Croatia, and Bosnia and Herzegovina. 

Keywords:  measures, penalisations, juveniles, juvenile delinquency, justice code, 
court.

1. Understanding the penal actions for the juvenile offenders
 
There is a special legislative order, national and international, for a special treatment 
of the juveniles, as a result of the rapid development and bio-psychological changes 
that happen in this phase of life development, and this special treatment is intended 
to defend the juveniles that are charged for criminal actions, their trial and sentence, 
and also for creation of optimal conditions for re-education during the sentenced 
period. 
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Treatment of juvenile off enders charged with criminal off enses with our new criminal 
legislation is established with Justice Code for juveniles in Kosovo1, which includes 
provisions of criminal nature materials of criminal procedures, and the execution of 
criminal measures and sanctions against the juveniles.
In our criminal law – the juvenile are considered the people who at the time of doing 
the criminal action are between age 14 and 18 years old.2

In the criminal law, juveniles are divided into two groups:
The fi rst group includes juveniles that have done criminal action between the ages 
14-16. These in the criminal law are called the young juvenile. Against this category of 
the juveniles can be imposed only diversity or educative measures. The punishment 
isn’t allowed at all, no matt er what off ense they have caused.3

The second groupincludes juveniles who during the commitment of the criminal 
off ense have been between 16 and 18 years-old. Against this category basically are 
imposed diversity and educative measures. But, in specifi c cases assigned by the law, 
juveniles can be punished.4

Juvenile Justice Code for juveniles recognizes another group of people, respectively 
makes another age based diff erence, and that is the category of people between age 
of 18-21, and this category is also known as Young Adult5, and against this category 
the disposition of this code can be imposed, if these people have committ ed their 
criminal off ense between this age.6

2. The legal basis regulating the punishments for criminal offenses by 
juveniles

 
The measures and punishments applied for the juveniles are provided in article 7 of 
Juvenile Justice Code.7The measures that can be imposed lawfully and legislatively 
against the juveniles are: diversity and educative measures.8

The purpose of these measures consists in drawing att ention of the juveniles for the 
fact of committ ing a criminal off ense, and their treatment with the goal of rightful 
education, rehabilitation, and development.9 Meanwhile the punishments that can be 
imposed on juveniles according to article 7 Juvenile Justice Code are: fi nes, sentence 
on working for public general benefi t, and jailing for the juveniles.

3. Historic development of the punishments for criminal offenses by 
juveniles

 
The historical development of the human society brings up to light various forms 
of treatment for the juveniles. In the beginning, around here circulated the so-called 
objective responsibility, and quite later came the penal responsibility for the juvenile 
criminal off ender that began to be judged, not only by the aspect of manifestation 
1 JuvenileJusticeCode, Decret nr. DL-039-2010, date 28.07.2010.
2 KosovoCriminalCodeforadults, article 2, UNMIK Regulation nr. 2004/8, April 20th 2004.
3 IsmetSalihu, E drejta penale për të mitur, Prishtinë, 2005, p.30.
4 Same as the previous.
5 JuvenileJusticeCodearticle 2 paragraph 1 subparagraph 1.5.
6 JuvenileJusticeCodearticle 4 paragraph 2.
7 JusticeCodeforMatures, article 7, Decret nr. DL-039-2010, Offi  cialGazett e, Prishtina 2010.
8 Same as previous, article 7.1.
9 IsmetSalihu, E drejta penale për të mitur, Prishtinë, 2005, p.30.
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of the harmful consequence for the outside world, but also based on the motives 
of criminal action. However, despite all that has been mentioned above, it’s clear 
the fact that “juveniles for the reasons that they yet haven’t achieved the necessary 
biopsychic maturity, throughout the history of the humanity, have enjoyed a special 
treatment, soft er treatment and even were privileged in the criminal law”.10

Thus, the historical sources prove that in the Roman law kids up to 7 years-old, 
were considered criminally irresponsible, and this was because of the fact that 
their biopsychic development doesn’t provide them opportunity to understand the 
importance of committ ing the action and the consequences of that action.  This law has 
sanctioned the fact that responsibility for the juveniles began at the age of seven. But, 
this responsibility could be applied only excluding, and only when the person was 
judged that considering their biopsychic development, they could’ve understood the 
degree of criminal act that they have committ ed. This type of responsibility could be 
applied only to the persons that haven’t passed age of ten, when we can start talking 
about unlimited criminal responsibility. However, it should be mentioned that in 
all cases, their young age, was taken in consideration as a remising circumstance. 
As this type of circumstance, this was taken into consideration even if the age of 
criminal off ender was between 14 and 18, and in some cases, even up to age of 25.11

In the Medieval Law, when it came to the dispositions by which the treatment of the 
juveniles, there existed a very colourful law situation.
In early medieval times there was an att empt to not be taken in consideration the 
reduced responsibility (imputable) of the juveniles, because the criminal off enses 
by the persons below maturity age limit were treated as casual or non-intentional, 
practically just like the actions taken by the babies, or their caretakers, who for the 
below maturity age limit paid the expenses of the damage that was made by them.12

In this course, we can conclude that during the medieval period when it comes 
to the juvenile penal responsibility, there didn’t exist specifi c law dispositions for 
juvenile criminal off enders, but the torture used on them as a punishment was in 
small doses.13

The issue of juvenile criminal responsibility began to be treated seriously in the 
latt er part of 18th century. This is the phase of social humanity development where 
the position of juvenile criminal off enders began to refl ect visible improvement. 
Bearing in mind the fact that this advancement of the position of juveniles certainly 
was the result of infl uenced ideas of CesareBekarie (1738-1794), who is the fi rst 
that applied the institution “discernimento” by which he established the criteria 
of punishment for the juveniles aged between 12 and 14.14 In this course, among 
the fi rsts is the Criminal Code of Toscana (1786), part of which drawing up was 
CesareBekarie himself, who determined the new criteria for fi nding the criminal 
responsibility of the juveniles. According to this code, toward a child up to age of 12 
there couldn’t be any punishment imposed. Toward the juveniles between age of 12 
and 14 there punishment could be imposed only if they were criminally responsible, 
but, they were usually punished with light measures as a result of their young 

10 IsmetSalihu, E drejta Penale pjesa e përgjithshme, p. 423
11 AzemHajdari, Kriminaliteti i të miturve në Kosovë 2001-2003, Prishtina, 2005, p.38
12 AzemHajdari, citedwork, p. 40
13 IsmetSalihu, E drejta Penale pjesa e përgjithëshme, Prishtina, 2005, p.424
14 AzemHajdari, citedwork, p. 40
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age.15 According to this code, persons starting age 14 were considered criminally 
responsible every time and they were charged and punished, but persons aged 14-18 
were mostly punished with light measures compared to the adult criminal off enders. 
“Discernimento” institution later was incorporated in French Criminal Code (1791), 
and Napoleon Criminal Code (1810), and in a series of criminal codes of other 
European countries. Napoleon Criminal Code treated people as juveniles up to the 
age of 16, and considered them criminally responsible only if they had capabilities 
to understand the weight of the action they did and control their behaviour. But, 
according to this code, even in the cases when the juvenile persons were considered 
criminally responsible, because of their young age, they were usually punished 
with light sanctions. For the juveniles that possessed the necessary psychic skills to 
understand the weight of the commited action, Napoleon Criminal Code anticipated 
special criminal-legislative measures, purposes of which were their improvement 
and re-education. 
In the beginning of 20th century, under the infl uence of ideas from the sociological 
school, in the criminal law in larger number were adapted the larger number of 
special measures against juvenile criminal off enders, while adult were considered 
only the people that were aged 18. Up until the age of 14 the individual were 
considered children and were criminally irresponsible. Meanwhile between age 
14 and 18 they were considered juveniles. In the ‘30s of the 20th Century, in most 
criminal legislations of European countries, for the juvenile criminal off enders 
were predicted educational measures as specifi c criminal punishment measures.16 
In the later phases of social humanity development, when it came to the treatment 
of the juveniles, we can see the infl uence of tendency to punish the juveniles only 
with educational measures. This tendency puts in the background the possibility 
of sentencing punishment, leaving the possibility that it can be sentenced only for 
very heavy criminal off enses, and only to the individual close to the adult age, 
and only if they were criminally responsible. Aft er the appearance of educational 
measures as specifi c criminal sanctions dedicated to the juvenile criminal off enders, 
the fi rst courts for the juveniles appeared. This type of court was fi rstly established 
in Chicago (1899). But, that type of court for juveniles, later were established in 
many countries in Europe. Now, almost every modern country have established the 
specifi c court for the juveniles which take cases that have to do with juvenile criminal 
off enders. Procedures on these courts diff er from the procedures that happen against 
the adult criminal off enders.17 In the modern times, the tendency that the juveniles be 
separated entirely from the criminal code is in constant rise, specifi cally the criminal 
legislation, so-called “general”, and for the fi ght of criminal actions of the juveniles 
the new laws are being drawn up. A similar tendency is present in Kosovo too. To 
argue this that was mentioned above, suffi  ces to mention the fact that in Kosovo the 
Criminal Code for the Juveniles is already drawn up, which is expected to advance 
the position of the juveniles toward the compliance with the international standards 
that refer to this issue.18

15 CessareBeccarie, O zlocinama i kaznama, Zagreb, 1989, p. 112-117
16 IsmetSalihu, Vepra e cituar, ps.424-425.
17 Sameplace, fq.425
18 AzemHajdari, Vepra e cituar, p.42
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4. Types of sanctions for the juveniles

There are a lot of measures and sanctions for criminal off ences by the juvenile. In 
these punishment measures are included:
• Diversity measures
• Educational measures
• Additional supervision measures
• Institutional measures19

Comparative overview of criminal sanctions for the juveniles
1. Criminal sanctions of the juveniles according to the Albanian Criminal Code

Position of the juveniles according to the Albanian Criminal Code

Albanian Criminal Code of 199520, despite the fact that it treats matt ers that are 
related to the juveniles, including the issue of their treatment, it doesn’t succeed to 
regulate and treat this problem to the degree that the nature of the matt er needs, 
specifi cally to the degree that this issue is regulated in the modern countries with 
respective criminal code.
In all honesty this code, just like the Kosovo Criminal Code contains a very few 
disposition that are referred to the juvenile criminal off enders, respectively it contains 
dispositions of general nature and tri article that the problem of juvenile criminal 
off enders treat a bit diff erently from the adult criminal off enders.
One of the provisions of the general nature is the one that deals with general 
responsibility. In this course, in the article 12 paragraph 1 of this code is writt en: “The 
criminal responsibility is everyone that in the time of the criminal off ense was 14 years old”21. 
So, this paragraph clarifi es that to do a criminal off ense, under the circumstances 
determined by law, criminally responsible is considered the individual who at the 
time was 14 years old. On the other hand, this provision also regulates the criminal 
responsibility of the juveniles (14-18 years old), but without get into the details of 
regulating this matt er. Furthermore, this code doesn’t classify the juveniles into 
young ones and adult once, the way that criminal codes regulate the problem of 
juvenile off enders. 
The second provision of the general nature is included into article 46, indent 1, where 
it mentions medical and educational measures.22 According to this provision, the 
medical measures can be sentenced by the court against irresponsible individuals that 
have committ ed criminal off enses, while the educational measures can be sentenced 
against the juveniles that are excluded from the punishments or because their age 
they don’t have criminal responsibility. Special provisions which in a more detailed 
way regulate the matt er of juveniles treatment into the criminal law, are those that 
have to do with educational measure of putt ing the juveniles into an educational 
institution (article 46, indent 3), with the sentence of jail time for juveniles (article 
51), and the one that is referred to the exclusion of the juvenile from the punishment 
19 JusticeCodeforAdults, Decret nr. DL-039-2010, Prishtinë 28.07.2010.
20 CriminalCode of the Republic of Albaniawaspublished in the Offi  cialNotebook of the Republic 
of Albania, Nr.1 and 2, Tirana, 1995 andsteppedintofunction in the sameyear.
21 Same, p20.
22 Same.
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(article 52). It is considered that the above-mentioned provision contain a multitude 
of defi ciencies about the treatment of the juveniles, more specifi cally about the issue 
of treatment that should be provided the juveniles in the criminal code.
So, when it comes to the educative measures of putt ing the juvenile in educative 
institution, the law doesn’t precise the obligations of the juveniles, which are the 
institutions where the juvenile should be sent to execute this sentence, and not even 
the limits of its timeline. Also, the provision of article 51 which refers to jail sentence 
for the juveniles isn’t clarifi ed as much as it’s needed. This is because of the fact that 
in this provision in a precise way the timeline of the sentence should have been 
mentioned, the timeline which, based on our opinion, shouldn’t be longer than the 
limit of ten years.
The provision that puts the position of the juveniles in a more content way is the 
one described in the article 52, where it’s mentioned the exclusion of the juvenile 
from the sentence. This provision predicts the opportunity that the juvenile will 
be excluded from the sentence in the cases when the criminal off ense happened in 
specifi c circumstances, and also in cases when the juvenile, before the committ ing 
the off ense, was known for a good behaviour. In these cases, the judge has been left  
with the possibility to decide sending the juvenile in the educational institutions. 
This provision as results, for a certain nuance, facilitates the position of the juveniles 
in comparison with adult criminal off enders. 
It is considered that, in light of eliminating the above-mentioned defi ciencies, it 
would have been bett er to analyse the statements that contain criminal codes of 
certain modern countries, acts which have been issued lately with the support of 
international bodies and renowned international experts, more specifi cally that 
the matt ers that have to do with the juvenile criminal off enses be regulated with a 
specifi c criminal code. 23

2. Criminal sanctions of the juveniles according to the Croatian Criminal Code
Croatian Criminal Code of 1997 that stepped in function in year 199824, similarly to 
criminal codes of a few modern states approved recently dedicated very litt le space 
for the matt ers that have to do with the juvenile criminal off enders. This comes from 
the fact that the similarly with those codes, this code too with the solutions that 
it off ers has left  the possibility that the matt ers related to this category of criminal 
off enders be regulated with a special law. In this course, especially comes to the eye 
the provision of article 11 of this code, which refers exactly the matt er of applying 
this code against criminal off enders. Based on this provision, against the juvenile 
criminal off enders is applied this code, unless with a special law of juvenile off enders 
isn’t specifi ed otherwise. Another provision that mentions the treatment against 
juvenile criminal off enders is the one in article 93, which mentions the jail sentencing. 
Paragraph 5 of this article states that, under certain circumstances with a special law, 
against the juvenile criminal off enders can be imposed jail sentence, which by the 
purpose, content, timeline, and the way of execution represents a special punishment 
of taking away the freedom. As can be seen in the above-mentioned provisions, this 
code barely, to not say at all, handles the treatment of juvenile criminal off enders, or 
bett er say the matt ers that would determine a favourable treatment for the criminal 
off enders of this category comparing to adults. On the other hand, the matt ers that 
23 AzemHajdari, Kriminaliteti i të miturve në Kosovë 2001-2003, Prishtinë, 2004, p.57-60.
24 ThisCodewasissued in Offi  cialGazzett e of Republic of Croatiam “NarodnaNovia”, br.110, 
Zagreb, 1999.
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have to do with the treatment of juvenile criminal off enders in a detailed manner, are 
regulated with the Juvenile Criminal Code. This law classifi es the juveniles into the 
young juveniles – where are included the juveniles who in time of committ ing the 
criminal off ense were between age of 14 and 16, and the adult juveniles where are 
included the juveniles who in time of committ ing the criminal off ense were between 
age of 16 and 18.
Based on this law, toward the juvenile criminal off enders can be imposed educative 
measures, juvenile jail, and institutional measures. The law specifi es that with the 
sentencing of criminal sanctions, the court should take into consideration the degree 
of juvenile’s development, the weight of criminal off ense, the health condition, 
educative degree, etc. This law specifi cally regulates the matt er of jailing the juveniles, 
which, as a special type of punishment, can be imposed only to the adult juveniles 
who have committ ed criminal off ense for which the jail term of 5 or more years is 
expected. With this law, it’s determined that against the juveniles who are sentenced 
to educative measures, specifi cally the juvenile jail could be sentenced also to the 
institutional measures, among which are: obligation to psychiatric cure, deportation 
of foreigner, suspending driver’s licence, etc. Also, provisions about the procedures 
of juveniles included in this law mention the special treatment that juvenile enjoy 
comparing to adults. Therefore, article 45 previews that a procedure against the 
juveniles for all criminal off enses can be commenced only by the authorized state 
body, meanwhile article 48 previews that the juvenile cannot be sentence in absence.25 
Based on this law, the purpose of sanctions against the juveniles is the protection 
of juveniles, and removing them from the criminal path. About the treatment of 
the juveniles also speak the provisions that refer to execution of criminal sanctions 
against the juveniles. This matt er, especially comes into consideration with article 
102, in which it’s specifi ed that the purpose of jail sentence for juveniles is securing the 
development of responsibility feeling of the sentenced juveniles and the adaptation 
of him/her that aft er the sentence to live and behave according to the law and life 
necessities for a social life.

3.Criminal sanctions of the juveniles according to the Bosnia&Herzegovina 
Criminal Code
Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, year 199826, in Head VI treats the matt ers 
that have to do with the juvenile criminal off enders. In this course, in article 71 of 
this code is determined that against the juveniles who in the time of criminal off ense 
commitment weren’t at the age of 14, couldn’t be applied criminal sanctions, because 
in correspondence of provisions in this head, they are treated as children. Based on 
this code, criminally responsible individual is considered one at the age of 14. This 
code, the individuals between age of 14 and 18 considers juveniles, and divides them 
into:
• Young juveniles (14-16 years old) and
• Adult juveniles (16-18 years old)
According to this code, against the young juveniles can be imposed only educative 
measures, meanwhile against the adult juveniles, beside educative measures, in 
special circumstances previewed in the law, can be imposed even the jail sentence 
25 Same, p.32.
26 Thiscodecameintofunction the sameyear (1998). For more look at Kazneni Zakon Federacĳ eBosne 
i Hercegovine, FederalnoMinistarstvoPravde, Sarajevo, 1998.
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(article 92).27 What treatment does this code provides to juvenile criminal off enders 
is proven by the types of educative measures that it had planned as a possibility 
to be imposed against the juveniles, some of which are: disciplinary measures, 
extended supervising measures, and institutional measures, among which specially 
are mentioned: regular school-going, engagement to work in organizations of 
humanitarian or local social nature, changing the institution of residence, curing in 
the fi eld of applied provisions, etc.
For the treatment that the juvenile children enjoy in the criminal code of Bosnia and 
Herzegovina, a proof is also article 93, which regulates the jail issue for the juveniles 
– as a special way of punishment that can be imposed to juvenile crime off enders. 
About the issues of treatment toward juvenile crime off enders can be found also in 
article 99, which mentions the institutional measures against juveniles. According 
to this article, beside educative measures and jail sentences for the juveniles, there 
can be imposed also the institutional measures, where some of them are: obligation 
of curing the alcoholics and narcotics, obligation of psychiatric cure, and dispatch 
to other correction facilities. To understand the position of the juveniles in Criminal 
Code of Bosnia and Herzegovina, a good proof is the intention that is planned to be 
achieved while imposing and enforcing criminal actions against them. According to 
this code, the intention of educative measures, jail sentencing for the juveniles, and 
institutional measures, is off ering protection and help to juvenile criminal off enders, 
while imposing supervision over them, making them professionally competent while 
developing their professional responsibility, all this while providing the rightful 
education and development for them.28 Finally, it can be concluded that when it 
comes to the treatment of juvenile crime off enders, Criminal Code of Bosnia and 
Herzegovina, has managed to regulate these issues in a quite advanced way.

The data about criminal sanctions of juveniles enunciated by the basic 
court in gjilan during the period 2006-2007

Information about juveniles for the year 2006 found during the 
research in the Basic Court in Gjilan

 
During the research about this issue in the Basic Court in Gjilan29 the information 
of juvenile crime defenders were secured, including the information about the 
sanctions imposed on them in region of Gjilan.30 We are mentioning region of Gjilan 
because here are included also the measures imposed against the juveniles from 
other municipalities of this region, such as: Vitia, Kamenica, Novobërdo (the places 
where the juveniles are from).
27 Kazneni Zakon Federacĳ eBosne i Hercegovine, FederalnoMinistarstvoPravde, article 92, 
Sarajevo, 1998.
28 AzemHajdari, Kriminaliteti i të miturve në Kosovë 2001-2003, Prishtina, 2004, p.64.
29 Upuntil the issuing of the lawaboutcourts, Law Nr. 03/L-199, existed a wholeotherstructure of 
courts, so there wereMunicipalCourts, DistrictCourts, and the Supreme Court, meanwhileaft er the 
approval of the newlaw there are 7 BasicCourts, oneAppealCourt, andOne Supreme Court, as a 
result in thisoversightwork it can be encourt in the names of courtswith the oldlaw, andwith the 
newlawtoo, depending to whichwe are referring.
30 BasedonArticle 9 paragraph 2 subparagraph 2. The BasicCourt in Gjilan with the residency 
in Gjilan isestablished in the territory of Gjilan, Kamenica, Novobrdo, Ranillug, Partesh, Vitia, 
Kllokot, andVëerboc.
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 It should be mentioned also that in court procedures in the Basic Court in 
Gjilan were sentences also the juveniles that have committ ed criminal off enses from 
other places outside the region of Gjilan, such as the juveniles from Bujanoc, Presheva, 
Kumanovo, etc.31 Aft er the sentence took fi nal form from the court, the measures 
and sanctions imposed are taken into consideration, also the responsible institution 
that should overlook, manage, and supervise the imposed sentence. With this we 
want to mention that there are some respective institutions that contribute toward 
education, sanctions, and socialization and re-socialization of these juveniles. These 
institutions are: Courts, Correction Service of Kosovo – Gjilan Offi  ce, The Centre 
for Social Work in Gjilan, Kosovo Police, various entities, engaged psychologists, 
special doctors, pedagogues, family, and the wide society. In this case, we put a 
large emphasis in the Basic Court in Gjilan, where in 2006 we have totally a 339 
juvenile crime off enders place in 214 cases. With this we want to mention that there 
were juveniles in groups, so the criminal off ense was committ ee in a group, and as 
such they were defended in court sessions, and the sentence was imposed in groups 
too. Some phenomenon data for juvenile criminal off enders in 2006 are as follows:
Type of measures and punishments:
• Educational measures taken by the parents 64 cases
• Extensive supervision measures by the parents 50 cases and
• Extensive supervision by the guardians 13 cases
• Court objurgating  118 cases
• Order for public service 30 cases
• Sentence to incompetent Gjilan Court 1 case
• Rested cases 34
• Jail sentence of 8 months 1 case
• Measure of obliged psychiatric treatment in freedom – 2 cases
• The case is dismissed – relative preview – 14 cases
• The case is dismissed – absolute preview – 9 cases
• The case is dismissed – the juvenile has died – 1 case
• Dispatched to the Educative Correction Facility in Lipjan – 2 cases
Division of the juvenilesaccording to sex and nationality – males 2006
During 2006 in the region of Gjilan there were 330 male criminal off enders, based on 
their nationality Albanians were 310, Serbs 19, and 1 juvenile roma.

Division of the juveniles according to sex and nationality – males 2006
Albanians Serbs Roma
310 19 1
Total    330

Table 1. Division of the juveniles according to sex and nationality – males 2006  
This table is refl ected from the evidence in the Basic Court in Gjilan in 2006
In the region of Gjilan there were 9 female criminal off enders, based on their 
nationality: Albanians 6, Serbs 3.
Explanation: As it can been seen from the examples evidenced and illustrated with 
sex division the total number of juvenile criminal off enders in 2006 is 339.
31 Bujanocand Presheva ar municipalities in the Republic of Serbia, whileKumanovois a municipality 
in the Republic of Macedonia, and all of these are borderedwith the Republic of Kosovo (Gjilan 
region).
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 Division of the juvenilesaccording to sex and nationality – females 2006

Division of the juveniles according to sex and nationality – females 2006
Albanians Serbs Roma
6 3 -
Total 9

Table 2.Division of the juveniles according to sex and nationality – females 2006.
Explanation: As it can been seen from the examples evidenced and illustrated with 
sex division the total number of juvenile criminal off enders in 2006 is 339.

Division of the juveniles according to age
In dividing the juveniles according to the age we have the following results: between 
ages of 13 and 16 we have 62 juveniles, meanwhile between ages 16 and 18 we have 
277 juveniles, which in total makes the number of 339 criminal off enders in 2006.

Aged 13-16 Aged 16-18
62 juveniles 277 juveniles
Total 339

Table 3. Division of juveniles by age

Dividing juveniles by residence
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Juvenile Criminal Off enders based on residences
From the total number of juvenile criminal off enses in the Basic Court in Gjilan, 
divided by the residence, we have the following division:
We have 222 juvenile criminal off enders, from Kamenica 53 juveniles, Vitia 58 
juveniles, from Tanusha in FYROM 4 juveniles, from Marec in Prishtina 1 juvenile 
off ender, and from Konqulof Bujanoc also 1 juvenile off ender. So, as can be seen from 
the number divided based on the residence, we have totally 339 juvenile off enders 
who have committ ed criminal off enses based on the evidence from the Basic Court 
in Gjilan in 2006.

Gjilan 222 juvenile offenders
Kamenica 53 juvenile offenders
Viti 58 juvenile offenders
Tanusha –Maqedoni 4 juvenile offenders
Marec –Prishtina 1 juvenile offender
Konqul –Bujanoc 1 juvenile offender
                          Total 339

Table 4. Criminal sanctions of juveniles based on their residence32

The verifi ed criminal sanctions for the juveniles in the Municipal Court in Gjilan 
in 2007
The number of cases divided by the off enses and code
My research treated and included all the evidenced cases of juvenile off enders in 
Evidence Book of Municipal Court in Gjilan. There are many diff erences in the 
number of criminal actions, and also in the type of criminal off enses that were 
committ ed in 2007. Totally in 2007 there were 414 juvenile crime off enses based on 
263 cases that were evidenced in the Evidence Book in Basic Court in Gjilan.
The type of measure and punishment:
1. Ordering for general public work, 35,
2. The case rests because the juvenile was below age of 16, 43,33

32 The divisionwasmade aft ër the researchandextracting the infomrativefrom the evidence in 
BasicCourt in Gjilan.
33 JuvenileJusticeCode, Article 9, paragraph 1, Legal Procedure can not be appliedagainst an 
adultwhoisnow at age of 21 for the criminaloff ensethat he has committ ed at the age of 16.
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3. Educative measures by the parents, 52,
4. Extensive supervision by the parents, 49,
5. Dispatch to educative-correction facility in Lipjan, 19,
6. Court objurgating, 84,
7. The procedure rests, absolute prescribing, 26,
8. The procedure rests as a result of non-putridity, 1 (non-putridity has the meaning 
of contesting procedure,
9. The procedure rests, relative prescribing, 43,
10. The case rests, the juvenile is dead, 1,
11. Case removed from proposition, 24
12. The procedure is separated, 12  (With separation we understand the case when 
the procedure is separated for various reasons, for example one juvenile has escaped, 
the off ense was mate in collaboration with an adult, etc.).
13. Jail sentence 7 months, 1,
14. Juvenile jail sentence 2 years and 6 months, 2,
15. 40 euro fi ne, 1,
16. 100 euro fi ne, 1,
17. Diversity measures, 1,
18. Diversity measure is imposed, working without payment, with general skilled 
basis,2,
19. The accuse is rejected, 2,
20. The case is rested, the juvenile is unfi t to be sentenced, 2,
21. Extensive supervisor care, 7,
22. Released on probation 1 year, 1,
23. The case was rested – the juveniles are above 18 years-old, 3
24. The case is rested because the prosecuting individual has given up from the 
criminal procedures, 1,
25. The case is rested because it does not contain a criminal off ense, 1.
Total 414

Dividing juveniles based on their sex and nationality – males 2007

In 2007 in the Basic Court in Gjilan there were sentenced 400 measures against 
juvenile criminal off enders. Based on the nationality and the sex, the results were as 
followed: Albanians were 391 juveniles, while Serbs were 9 juveniles, with the total 
number being 400 male juvenile criminal off enders. *Explanation – This data were 
exported and formulated aft er the research, study, and evidence in the Basic Court 
in Gjilan in 2007

Dividing juveniles based on their sex and nationality – males 2007
Albanians Serbs
391 9
Total 400

Table 5. Dividing juveniles based on their sex and nationality –males 200734

34 Same.
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Division of juveniles based on their sex and nationality – females 2007
Although numerically in smaller numbers, nor the females in the region of Gjilan 
managed to escape the juvenile sanctions in the Basic Court in Gjilan. This can be 
explained by the numbers that we took in the evidence book of Basic Court in Gjilan, 
which was as follows: There are 13 female juvenile criminal off enders of Albanian 
nationality; and there’s 1 Serbian female juvenile criminal off ender, which means 
that in 2007 there were totally 14 female juvenile off enders that have committ ed 
various criminal off enses.

Division of juveniles based on their sex and nationality – females 2007
Albanians Serbs
13 1
Total 14

 Table 6. Dividing juveniles based on their sex and nationality – females 200735

Explanation: As it can been seen from the tables and the division based on sex and 
age total number of juvenile criminal off enders in 2007 was 414. jjjjj

Division of juveniles based on their age
In 2007 too, we have a division of juveniles based on their age. Between age of 13 and 
16 we have 93 juveniles, while between age 16 and 18 we have 321 juveniles. From all 
this we can conclude that the total number of juvenile crime off enders in 2007 is 414.

Aged 13-16 Aged 16-18
93 juveniles 321 
Total 414

 Table 7. Juveniles divided by age in 2007 yy gg

35 Same.
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It should be emphasized that in 2007 there were 414 criminal off ense by the juveniles, 
but, only 263 of them were sentenced. We’re giving this clarifi cation because there 
were cases when some juveniles were sentenced as a group because the criminal 
off ense was committ ed as a collaboration, and to make things even worse there were 
cases when the sentence was made for two or more criminal off enses.

Division of juveniles based on places of residence

Criminal sanctions of juveniles divided based on their residence in 2007
We’ve mentioned it above that in the evidences of the Basic Court in Gjilan there 
have passed many juveniles from various locations of Anamorava.36 The division 
of juvenile criminal off enders according to their locations (residence) will be shown 
below.  In Gjilan we have 252 juvenile criminal off enders, from Kamenica 62 juvenile 
criminal off enders, from Vitia 95 juvenile criminal off enders, from Kaçanik 2 juvenile 
criminal off enders, from Dobrosin in Bujanoc 2 juvenile criminal off enders, and 
from Konqul in Bujanoc 1 criminal off ender. So, there are totally 414 juvenile crime 
off enders.

Gjilan 252 juvenile offenders
Kamenica 62 juvenile offenders
Viti 95 juvenile offenders
Kaçanik 2 juvenile offenders
Dobrosin –Bujanoc 2 juvenile offenders
Konqul –Bujanoc 1 juvenile offender
                         Total 414 juvenile offenders

 Table 8. Division of juveniles based on places of residence in 200737

Diff erence between criminal off enses committ ed by the juveniles in 2006 and 2007

36 Anamorava is a synonym for the region of Gjilan
37 Same.
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Table 9. Comparison of criminal off enses in 2006 and 2007

Recommendations & Conclusion

What do we recommend, why we recommend it, what shall we do as a society??!!!
Criminality isn’t an occurrence of adults only, oft en in crimes are involved, or criminal 
off enders themselves, are also the juveniles. Criminality has begun to expand aft er 
the last wars, especially aft er World War II. Last decades the criminality has risen 
especially in countries with low economic development.
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The percentage of juveniles involved into criminal actions according to the public 
prosecution, police and courts, is around 5-15%. Furthermore, in some countries the 
percentage of juveniles involved in the general crime is above 30%. This is the case 
in France, Germany, USA, etc. in USA the participation of the juveniles in the general 
numbers of crime, during the period 1996-2000, revolved around 30%. In Kosovo, 
according to the latest data, this number revolves around 10%.38

Everything that can be taken should be done to get out of this fog that has captured 
all of us, as individuals, families, and society.
Initially, the family should be very careful in the education that they give to their 
children. So, the family should be in the level of its obligation, to educate, to school, 
to care, to motivate, to advice, and why not, even to reproach the child, when they 
go beyond the limits of responsibility.
Next comes school, more precisely the absence of pedagogues and psychologists in 
the school. We consider that if there would’ve been those members of staff  in middle 
and high schools in the Republic of Kosovo, the youth would’ve known the address 
where they could’ve found the answers to their answers, and all other taboos and 
dividing walls that the youth creates in their heads.
Coordination and collaboration of all the inter-sectorial factors, and the adequate 
instances starting from the Kosovo Police, Courts, Prosecutions, Correctional Service 
of Kosovo, the Centre for Social Work, social professionals, doctors, sociologists, 
psychologists, directors of respective offi  ces such as Education, Health, etc. with the 
purpose to bett er prevent than to cure our wounds later.
Also, we’d recommend courts and court bodies to harden the measures toward the 
adults that misuse and harm the juveniles around Kosovo. 
In this paper we have tried to off er our opinion too, beside the fi ndings and the 
statistical data that we managed to fi nd with the justice bodies in general, such as 
Basic Court in Gjilan, Correctional Service – Gjilan Offi  ce, and with Representatives 
from the Centre for Social Work in Gjilan, for which we are thankful to them.
Also, we have brought to light the data for the type of measures and punishments 
that were imposed to the juveniles at Basic Court in Gjilan, a court that covers the 
territory of Gjilan region.
The research is based in many sources such as professional and judicial literature 
in order of preparing accurate and crystalized information related to the sensitivity 
and great importance that the treatment of this issue contained itself, information 
without which this work would’ve been paler. 
In the end, we believe that this paper will be a small information and review against 
this large fi eld with many problems and great sensitivity.
It would be a pleasure for us, if someone who’s interested in this fi eld gains needed 
information out of this work, information that would help them in the future, be it 
on the judicial bodies in the region of Gjilan or in republican level, and especially 
scientifi c workers that are engaged with the problems of the juveniles.
The reason for selecting this topic was to alarm for the phenomenon of juveniles 
off enders, who unfortunately is rising, and the danger that expect us if it’s not treated 
in the proper way, when it’s known that more than 50% of the population of Kosovo 
is constituted by the juveniles.

38 AzemHajdari, E drejta e procedurës penale, Prishtina2010, p.343.
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Abstrakt

Ndërmjetësimi si institut i së drejtës zë një vend të rëndësishëm në zgjidhjen e konfl ikteve. 
Kjo metodë alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës 
paraqet një sërë avantazhesh të rëndësishme në raport me zgjidhjen e tyre në sistemin 
gjyqësor. Ai është i udhëhequr nga një sërë parimesh të rëndësishme ndër të cilat parimi i 
konfi dencialitet mbetet zemra e gjithë proçesit. 
Ky parim jo vetëm që i inkurajon palët të fl asin në mënyrë të lirë dhe të sinqertë, por ekzistenca 
dhe respektimi i tĳ  është thelbësor për suksesin e vetë proçesit të ndërmjetësimit. 
Fokusi i këtĳ  punimi do të jetë analiza e parimit të konfi dencialitetit në proçesin e 
ndërmjetësimit.  Në këtë analizë vëmendje të veçantë do t’i kushtohet,  rëndësisë së tĳ  për 
palët në proçes, efektet e këtĳ  parimi, fusha e veprimit të tĳ , subjektet mbi të cilin ai vepron 
duke e krahasuar me rregullat në Ligjin Shqiptar, Ligjin Model UNCITRAL dhe Direktivën 
e BE. 

Fjalë kyçe: Proçes Ndërmjetësimi, Ndërmjetës, Parimi i Konfi dencialitetit, Ligji Model 
UNCITRAL, Direktivë e BE.

1. Vështrim i përgjithshëm mbi metodat alternative të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve

Përballë zgjidhjes gjyqësore të mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve ekzistojnë edhe 
metoda të tjera alternative. Këto metoda janë referuar bashkarisht si Alternativa për 
Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve dhe duhet të konsiderohen së bashku me zgjidhjen 
gjyqësore për zgjidhjen e tyre1.  Të tilla janë: 
Arbitrazhi2, një institut i së drejtës i cili përfaqëson një sistem për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet midis palëve të përfshira në konfl ikt. Palët e përfshira në një 
mosmarrëveshje, bazuar në një marrëveshje të vullnetshme paraprake, përjashtojnë 
juridiksionin gjyqësor dhe i drejtohen gjykatës së arbitrazhit për zgjidhjen e tĳ . Një 
proçes i tillë është konsensual sepse vullneti i palëve është përcaktues duke fi lluar 
që nga caktimi i arbitrave, ligji proçedurial, ligji material i zbatueshëm, vendi i 
1 Manual mbi Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve, 1993, Seksioni i Zgjdhjes Alternative të 
Mosmarrëveshjeve e Shoqatës së Avokatëve të Shtetit të Uashingtonit.
2  Huys and Keutgen, “një formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve e cila është e bazuar në një 
marrëveshje private and të drejton në një vendim i cili ka efektin “res judicata”. Ky vendim 
i tillë është rezultat i veprimit të një ose më individësh, fuqia e të cilëve për të vendour mbi 
mosmarrëveshjen rrjedh nga vullneti i përbashkët i palëve, page 21, para.21.
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arbitrazhit etj.
i. Ndërmjetësimi3 gjithashtu është një tjetër alternativë në duart e palëve 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Referuar qëndrimit që mban ligji shqiptar për 
ndërmjetësimin ai e përkufi zon atë si një veprimtari jashtëgjyqësore. Kjo nënkupton 
që një proçes ndërmjetësimi zhvillohet në mënyrë të pavarur nga sistemi gjyqësor. 
Ky proçes është tërësisht vullnetar si nga pikëpamja e përzgjedhjes së tĳ  si alternativë 
për zgjidhjen e konfl iktit edhe në zgjedhjen e ndërmjetësit dhe deri në pranimin ose 
jo të marrëveshjes së propozuar. Ndërmjetësi në krahasim me një Gjyqtar apo një 
Arbitër nuk ka fuqi të imponojë një zgjidhje për mosmarrëveshjen e palëve.4

   I njëjti qëndrim mbahet edhe në direktivën e Parlamentit Europian dhe Këshillit5 
për institutin e ndërmjetësimit, i cili përkufi zohet si një proçes i strukturuar, në të 
cilën dy apo më shumë palë mbi baza vullnetare kërkojnë të arrĳ në një marrëveshje 
për mosmarrëveshjet e tyre me ndihmën e një pale të tretë (ndërmjetësi). 
ii. Negocimi6 rradhitet si metode alternative e zgjidhjes së mosarrëveshjeve 
i cili mund të paraprĳ ë proçeset si ndërmjetësimi apo Arbitrazhi. Negocimi është 
një proçes ku dy ose më shumë persona kërkojnë të arrĳ në një marrëveshje përmes 
komunikimit. Si rrjedhojë palët mund të realizojnë përfi time të karakterit reciprok 
ose edhe individual7. Në këtë mënyrë negocimi ndodh direkt në mes të palëve, dhe 
nuk kemi përfshirjen e një palë e tretë neutrale. Pra palët kanë një komunikim midis 
tyre dhe përpiqen të arrĳ në një kompromis si dhe raporti midis tyre nuk paraqitet me 
një nivel te theksuar “armiqësie”8. Në situata të tilla palët dinë mirë se çfarë kërkojnë 
nga njëri tjetri dhe përpiqen për të arritur një marrëveshje, nëpërmjet shkëmbimit të 
alternativave, zgjidhjeve me njëri tjetrin pa praninë e një pale të tretë.
Nëse do të krahasonim Arbitrazhin dhe Ndërmjetësimin si metoda alternative 
nga pikëpamja se deri në ç’pikë shtrihet vullneti i palëve, do të konstatojmë se 
Arbitrazhin mund ta përkufi zojmë si një proçes konsensual ndërsa Ndërmjetësimin 
si një proçes tërësisht konsensual. Ky fakt vjen nëse analizojmë në tërësi elementet 
3  Ligji i Republikës së Shqipërisë Nr.10 385, datë 24.2.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen 
e Mosmarrëveshjeve” neni 1 “Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët 
kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), 
për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me 
ligjin”; Ligji Model UNCITRAL (2002) “Ndërmjetësimi është një proçes-pavarësisht se mund të 
evdidentohet me emërtimin ndërmjetësim, pajtim apo ndonjë shprehje tjetër me kuptim të ngjashëm- 
me anë të të cilit palët kërkojnë të asistohen nga një apo disa persoan të tretë (ndërmjetës (at)i), 
në përpjekjen për të aritur një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes që ka lidur mes tyre, e cila 
buron nga një marrëdhënie kontraktuale apo një marrëdhënie tjetër juridike”.
4  MICHAEL J. ROBERTS, "Pse Funksion Ndërmjetësimi "// <htt p://www.mediate.com>.
5  Direktiva  e Parlamentit Europian dhe e Këshillit “ Mbi disa Aspekte e Ndërmjetësimit në Çështjet 
Civile dhe Tregtare” 2008/52/EC Nr. CELEX 32008l0052. “Neni 3 (a) Ndërmjetësimi nënkupton 
një proçes të strukturuar, me anë të të cilit dy apo më shumë palë në një mosmarrëveshje bëjnë 
përpjekje, mbi baza vullnetare, të arrĳ në një marrëveshje për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të 
tyre me assistencën e një ndërmjetësi të referuar apo të emëruar prej tyre. Ky proçes mund të jetë 
iniciuar nga palët ose sygjeruar ose urdhëruar nga gjykata ose parashikuar nga ligji i vendeve 
anëtare”.
6  “Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: Negocimi, Ndërmjetësimi dhe Proçeset e tjera” Goldberg, 
Sander, and Rogers, 2007 Negocimi është përkufi zuar si “komunikim me qëllim bindjen” .
7  Prof. As. Dr. Arta Mandro “RELATIVIZMI” i lirisë së profesioneve të lira në funksion të një 
shërbimi “absolutisht” në të mirë të qytetarëve dhe në përputhje me ligjin: zgjidhjet alternative të 
mosmarrëveshjeve: Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi.
8 Cikël leksionesh Fatos Lazimi “Kuptimi i metodave alternative të zgjidhjes së mosmamrrëveshjes- 
Parimet e arbitrazhit si metodë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes” - Negocimi u shërben interesave 
kontraktuale në situata të izoluara dhe jo me një nivel të theksuar “animoziteti – armiqësie” raporti 
ndëmjet palëve.
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e të dy proçeseve.

Ndëmjetësimi Arbitrazhi

Kontrolli Palët ndërmjetësojnë & 
përcaktojnë rezultatin Arbitrat përcaktojnë rezultatin

Proçes detyrues apo jo-
detyrues.

Jo-detyrues derisa palët nuk kanë 
arritur marrëveshjen Zakonisht detyrues, jo i apelueshëm

Rreziku
Palët janë të lira të bien dakort mbi 
kushtet reciproke të pranueshme 
në vendim

Fitues - Humbës

Asnjanës ose Vendimarrës Ndërmjetësit janë ndihmues që 
palët të arrijnë një marrëveshje 

Arbitrat janë vendimmarrës për 
konfl iktin e Palëve

Proçes Konfi dencial Konfi dencial Konfi dencial

Ndërveprimi i palëve Zhvillim i negociatave 
bashkëpunuese Proçes Kontradiktor

Ndërprerja e proçesit në 
mënyrë të njëanshme

Palët mund të ndërpresin atë në 
çdo moment

Palët nuk kanë të drejtë të ndërpresin 
proçesin e fi lluar.

Proçedura Jo-formal/Fleksibël1 I strukturuar

Impakti mbi palët në 
përfundim të proçesit

Vendos gjithmonë ura 
bashkëpunimi ndërmjet palëve

Jo gjithnjë vendos ura bashkëpunimi 
ndërmjet palëve

Pra duke ju referuar elementeve të marrë në krahasim ndërmjet dy metodave 
alternative vërejmë se vullneti i palëve është i shtrirë në mënyra të ndryshme. Tek 
ndërmjetësimi vullneti i palëve është determinues që nga momenti i vendimarrjes për 
fi llimin ose jo të proçesit dhe deri në pranimin ose jo të marrëveshjes së propozuar, 
duke e përkufi zuar këtë proçes si tërësisht konsensual. Pra tek ndërmjetësimi palët 
mund të ndërpresin proçesin në mënyrë të njëanshme dhe në çdo kohë9 si dhe mund 
të mos e pranojnë marrëveshjen e propozuar�. Ndërsa tek proçesi i Arbitrazhit 
konstatojmë se vullneti i palëve nuk është determinues në të gjithë proçesin. 
Konkrektisht, nëse i referohemi faktit se palët nuk kanë të drejtë të ndërpresin 
në mënyrë të njëanshme proçesin apo në fazën e marrjes së vendimit për të cilin 
palëve nuk i mbetet gjë tjetër veçse ta pranojnë atë, pra proçesi i Arbitrazhit mund 
përkufi zohet si proçes konsensual në krahasim me ndërmjetësimin. 

2. Parimet e Proçesit të Ndërmjetësimit

 Ekzistenca e informalitetit (si proçes jo-formal) apo lënia në dorë të palëve 
për të udhëhequr proçesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve nëpërmjet kësaj metode 
alternative, nuk do të thotë që mbi të nuk veprojnë parime të rëndësishme. Ky proçes 
udhëhiqet nga parime të rëndësishme, cënimi i të cilave mund të cënojë në tërësi 
të gjithë proçesin dhe vetë zgjidhjen e arritur. Ndër parimet të cilat kanë efekt mbi 
proçesin e Ndërmjetësimin mund të përmendim: 

9  Po aty Neni 22.
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Parimi i Konfi dencialitetit2; Parimi i vullnetit të lirë�;

Parimi i neutralitetit dhe paanësisë4; Parimi i barazisë së palëve në proçes5;

Parimi i ligjshmërisë�;

3. Qëllimi dhe rëndësia e parimit të konfi dencialitetit në proçesin e 
Ndërmjetësimit

Zbatimi i parimit të konfi dencialitetit në proçesin e ndërmjetësimit paraqet një rëndësi 
të veçantë në raport me vetë ekzistencën e tĳ . Rëndësia e tĳ  është sanksionuar si në 
legjislacionin shqiptar ashtu edhe në një sërë aktesh të rëndësishme ndërkombëtare.
Në legjislacionin shqiptar ky parim zë një vend të rëndësishëm. Garancia që jep 
zbatimi i tĳ  është i lidhur me faktin se pothuajse të gjitha informacionet e marra 
gjatë këtĳ  proçesi ndërmjetësues nuk mund të përdoren në proçese të mëpasshme 
arbitrazhi apo proçese gjyqësore, pra nuk mund të bëhen publike. Ky parim 
konsiderohet edhe si karakteristë dalluese midis proçeseve të realizuara nëpërmjet 
një metode alternative (ndërmjetësimi) dhe atyre përpara një gjykate të zakonshme. 
Duke trajtuar këtë parim në Ligjin Shqiptar për ndërmjetësimin konstatojmë se ai 
është jo vetëm një tipar i proçesit duke e bërë atë një proçes konfi dencial (në kuptim 
të privatësisë) por ligji e rradhit edhe si një detyrim specifi k ndaj ndërmjetësit10 si dhe 
një të drejtë dhe detyrim për palët në proçes.
Referuar Direktivës së BE fakti që, koncepti i konfi dencialitetit përcaktohet që në 
hyrjen e saj shpreh rëndësinë e këtĳ  parimi për suksesin dhe ekzistencën e proçesit 
të ndërmjetësimit. Në këtë direktivë përcaktohet se “konfi dencialiteti në proçesin e 
ndërmjetësimit është i rëndësishëm dhe prandaj kjo Direktivë duhet të garantojë një shkallë 
minimale përputhshmërinë e rregullave proçeduriale civile në lidhje me, si të mbrohet 
konfi dencialiteti i ndërmjetësimit në çdo proçedurë të mëpashme gjyqësore Civile, Tregtare 
ose Arbitrazhi11”. Në analizë të këtĳ  paragrafi  konstatojmë theksimin e rëndësisë së 
parimit të konfi dencialitetit si dhe mënyrën që kërkohet të aplikohet për të garantuar 
zbatimin e tĳ . Direktiva kërkon që nëpërmjet kristalizimit të disa standarteve të 
garantojë ekzistencën dhe zbatimin e këtĳ  parimi. Këto standarte janë minimale dhe 
të detyrueshme për tu zbatuar. Ekzistenca e tyre nuk i kufi zon vendet anëtare në 
të drejtën e tyre për të vendosur masa më të rrepta për të mbrojtur këtë parim12. 
Qëllimi i ekzistencës së këtyre standarteve është garancia, që i nevojitet palëve që 
janë përfshirë apo që kërkojnë të futen në një proçes ndërmjetësimi, në lidhje me 
përdorimin e informacionit në proçeset e mëpasshme gjyqësore apo të Arbitrazhit, 
në rast të mos arritjes së një marrëveshjeje pajtimi. 
Një akt tjetër është edhe Ligji Model Uncitral i cili ka një rëndësi të veçantë duke 
shërbyer gjithashtu si një ligj model për Ndërmjetësimin, fakt ky që vërtetohet edhe 
nga adaptimi13 i tĳ  nga shumë vende. Ligji Model përbën aktin më të rëndësishëm 
10  Neni 10/3 i Ligjit Nr.10385, datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.
11  Paragrafi  23 i Direktivës 2008/52/EC 21 Maj 2008 të Parlamentit Europian dhe e Këshillit “Mbi 
disa aspkte të ndërmejtësimit në çështjet civile dhe tregtare”.
12  Neni 7 paragrafi  2 i Direktivës 2008/52/EC 21 Maj 2008 të Parlamentit Europian dhe e Këshillit 
“Mbi disa aspkte të ndërmejtësimit në çështjet civile dhe tregtare. “Asgjë në paragrafi n 1 nuk 
përjashton Shtetet Anëtare nga miratimi i masave më të rrepta për të mbrojtur konfi dencialitetin e 
ndërmjetësimit”.
13 Sipas Sekretariatit të UNCITRAL, legjislacioni i bazuar në Ligjin Model është adaptuar në 
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të ndërmjetësimit të miratuar nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtën 
Ndërkombëtare Tregtare.
Duke ju referuar ligjit Model UNCITRAL edhe ky sikundër Direktiva e BE vendos në 
qendër të vëmendjes parimin e konfi dencialitetit. Qëndrimi që mban Ligji Model për 
çështjen e konfi dencialitetit është shpjeguar qartë në udhësuesin14 e tĳ . Rëndësia e 
këtĳ  parimi sipas tĳ  nënkupton faktin se ndërmjetësimi do jetë më atraktiv nëse palët 
do të kenë besim, duke u mbështetur edhe në një garanci ligjore, se çdo informacion 
i lidhur me ndërmjetësimin do të qëndrojë konfi dencial. Pra palët do të jenë të 
lira të shprehin në mënyrë të sinqertë dhe të hapur çdo informacion në lidhje me 
mosmarrëveshjen që janë përfshirë duke u garanatuar se ky informacion nuk do të 
përdoret në proçeset e mëpashme, në rast mosarritjes së një marrëveshjeje pajtimi. 
Mungesa e një parimi të tillë jo vetëm që do të bënte që palët apo përfaqësuesit e 
tyre të rezervoheshin në shprehjen në mënyrë të sinqertë dhe të hapur, por kjo do të 
sillte një pasojë të rrezikshme siç do të ishte anashkalimi i proçesit të ndërmjetësimit 
duke sjellë dështimin tĳ  si metodë alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Vetë 
fakti që proçesi i ndërmjetësimit është një proçes jo-formal i bazuar në vullnetin e 
lirë të palëve ekzistenca e një garancie të tillë e bën atë një proçes më atraktiv dhe 
të besueshëm. Pra parimi i konfi dencialiteti përbën shtyllën kryesore në proçesin e 
ndërmjetësimit, rrit efi kasitetin dhe besimin për aplikimin e tĳ  si metodë alternative 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

4. Cilat janë subjektet mbi të cilët vepron parimi i Konfi decialitetit?

 Proçesi i ndërmjetësimit është përkufi zuar si një proçes privat dhe konfi dencial. 
Ç’ka nënkupton që vetëm pjesëmarrësit në proçes dhe ndërmjetësi duhet të jetë në 
dĳ eni për çfarë thuhet dhe zbulohet gjatë proçesit të ndërmjetësimit, madje edhe nëse 
ndërmjetësimi është i urdhëruar nga gjykata apo i përcaktuar nga ligji ai duhet të 
mbahet larg syve të publikut. Ky parim i rëndësishëm është atraktiv ndaj subjekteve 
që janë të përfshira në konfl ikte të ndryshme. 
 Ata nuk janë të prirur të zbulojnë informacionet që lidhen me mosmarrëveshjet e 

tyre në sy të publikut, apo ti përdoren ato si evidenca më vonë sidomos në proçeset 
gjyqësore apo proçeset e Arbitrazhit të cilat mund të rezultonin në disavantazhin e 
tyre, me përjashtim të qëllimit për zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar nga palët15.
 Madje edhe vetë gjykatat e zakonshme, gjykatat e arbitrazhit apo çdo autoritet 

tjetër shtetëror duhet të respektojnë një parim të tillë16. Kjo nënkupton që nëse palët 
kanë qenë në një proçes ndërmjetësimi i cili ka përfunduar jo në mënyrë të sukseshme, 
dhe më pas të njëjtin çështje e bëjnë objekt gjykimi para gjykatës së zakonshme apo 

juridksionet e mëposhtme: Shqipëria (2011), Belgjika (2005), Provinca Nova Scotia e Kanadasë (2005) 
dhe Ontario (2010), Kroacia (2003), Franca (2011), Honduras (2000), Hungaria (2002), Luksemburgu 
(2012), Mali i Zi (2005), Nikaragua (2005), Sllovenia (2008), Zvicra (2008), Maqedonia (2009), Benin 
(2017), Burkina Faso (2017),  Bhutan (2013), Kamerun (2017),  Republika e Afrikës Qendrore (2017), 
Çad (2017), Komoros (2017), Kongo (2017), Cote D’ivoire (2017), Republika Demokratike e Kongos 
(2017), Guinea Ekuatorilae (2017), Gabon (2017), Guinea (2017), Guinea-Bissau (2017), Maylajzia 
(2012), Mali (2017), Nigeria (2017), Senegal (2017), Togo (2017) dhe në dymbëdhjetë shtete në 
Shtetet e Bashkauara të Amerikës.
14 Komente mbi nenin 9, Rregulla të përgjithshme përsa i përket konfi dencialitetit, faqe 41, Ligji 
Model UNCITRAL Mbi Ndërmjetësimin Ndërkombëtar Tregtar me Udhësuesin për Miratimin 
dhe Përdorimin e tĳ  2002.
15  Çfarë është Ndërmjetësimi?   htt p://www.mediate.com.
16  Neni 20/2 e Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.
Neni 10 paragrafi  3 i Ligjit Model UNCITRAL për Ndërmjetësimin Ndërkombëtar Tregtar (2002).
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Arbitarzhi, këto të fundit edhe nëse palët paraqesin dokumenta të hartuar në kuadër 
të ndërmjetësimit nuk duhet ti pranojnë ato. Veprimi i këtĳ  parimi duke analizuar 
ligjin shqiptar do të shtrihet ndaj të gjithë aktorëve që marrin pjesë në proçes dhe 
konkretisht ndaj:

Palëve të cilat janë përfshirë në një konfl ikt; Ndërmjetësit;

Gjykatave të zakonshme apo Arbitrazhi7 dhe çdo autoriteti 
tjetër shtetëror; Persona të tretë.

Përsa i përket Ndërmjetësit, ndaj tĳ  ekziston jo vetëm detyrimi për respektimin e tĳ  
por edhe detyrimi ti përshkruajë palëve shtrirjen e konfi dencialitetit të ndërjetësimit 
dhe përjashtimet e tĳ 17. Gjithashtu nga pikëpamja e rrethit të subjekteve mbi të 
cilin vepron ky parim Ligji shqiptar përputhet plotësisht qëndrim e Ligjit Model 
UNCITRAL.
Direktiva e BE në raport me subjektet të cilat duhet të respektojnë këtë parim 
përcakton: “Shtetet anëtare duhet të garantojnë që, përveç kur palët kanë vendour ndryshe, 
as ndërmjetësi as ata të cilat janë përfshirë në administrimin e proçesit të ndërmjetësimit nuk 
do të detyrohen të japin dëshmi në proçest gjyqësore civile dhe tregtare ose arbitrazhit përsa i 
përket informacionit që rrjedh ose është i lidhur me proçesin e ndërmjetësimit18” 
Këtu konstatojmë se, të detyruar për të respketuar këtë parim janë ndërmjetësi dhe 
pjesëmarrësit në administrimin e proçesit. Mendoj se, duke qenë se kjo direktivë 
vendos standarte, për të shmangur çdo dyshim apo hamëndësim me rrethin e 
e subjekteve të detyruara për respektimin e këtĳ  parimi duhej të përcaktohej 
shprehimisht edhe “palët e përfshira në konfl ikt”. Sepse në pjesën më të madhe të 
rasteve, për të paraqitur informacionin nga proçesi i ndërmjetësimit në deklaratat 
ose dëshmitë e dokumentuara të proçeseve pasuese gjyqësore ose të arbitrazhit, nuk 
kanë nevojë për një ndërmjetës por ata mund të veprojnë vetë19. Megjithatë mendoj 
se asnjë palë në procesin e ndërmjetësimit nuk do të ishte e interesuar të kufi zohej ky 
parim, duke ju referuar pasojave që ai ka në proçeset e mëpashme.
Në Ligjin Model UNCITRAL në nenin 10 të saj shprehet shumë qartë për rrethin 
e subjekteve të cilat janë të detyruar për të respektuar këtë parim. Konkretisht, 
secila prej palëve në proçesin e ndërmjetësimit, ndërmjetësi dhe çdo person i tretë, 
përfshirë personat që janë angazhuar në administrimin e ndërmjetësimit (…)20. 
Pra në krahasim me Direktivën e BE Ligji Model është më i plotë në përcaktimin e 
subjekteve duke i rradhitur në mënyrë logjike “Palët” të parat.

5. Çfarë informacioni mbron parimi i konfi dencialitetit dhe a është ai një 
parim absolut?

Parimi i konfi dencialitetit ka në thelb të tĳ  garantimin e tërësisë së të dhënave dhe 
rrethanave për proçedurat të cilat duhet të mbeten konfi denciale21. Shtrohet pyetja 
çfarë përfshihet kokretisht në këtë informacion i cili duhet të mbetet konfi dencial? 
Sipas ligjit shqiptar22 konstatojmë se informacioni i cili duhet të mbetet konfi dencial 
17  Jim Melamed “Çfarë është Ndërmjetësimi” htt p://www.mediate.com.
18  Neni 7 Direktiva 2008/52/EC Nr. CELEX 32008l0052 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 21Maj 
2008 “ Mbi disa aspekte të Ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare” .
19 Eidenmüller, H., Prause, M.: Direktiva Europiane e Ndërmjetësimit–Prespektiva për Rregullimin 
Ligjor të Ndërmjetësimit në Gjermani 2008, faqe 2741.
20  Neni 10/1 “Pranimi i Provave të tjera në Proçes” Ligji Model UNCITRAL 2002.
21  Neni 19/1 e Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.
22  Neni 20/1 i Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.
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përfshin:
 Ftesa e njërës prej palëve për të marrë pjesë në ndërmjetësim;   
 Mendimet e shprehura ose sugjerimet e bëra si nga palët edhe nga ndërmjetësi 

gjatë Ndërmjetësimit; 
 Deklaratat ose pohimet e bëra nga njëra palë gjatë procedurës së ndërmjetësimit; 
 Propozimet e bëra nga ndërmjetësi;
 Faktin që njëra nga palët në procedurën e ndërmjetësimit ka shprehur vullnetin për 

të pranuar propozimin e bërë nga ndërmjetësi ose zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
 Një dokument të përgatitur vetëm për qëllim të procedurës së ndërmjetësimit.

Konstatojmë ky informacion përmbledh jo vetëm informacionin e zbuluar nga 
palët apo ndërmjetësi gjatë proçesit të ndërmjetësimit por edhe atë informacion 
i cili i referohet para fi llimit të këtĳ  proçesi (ft esat). Pra, do të përfshĳ ë jo vetëm 
informacionin e bërë të njohur gjatë proçesit por edhe atë që ka të bëjë me thelbin 
dhe rezultatin e tĳ  si dhe të gjitha ato çështje që lidhen me këtë proçes dhe që kanë 
ndodhur para se palët të përfundonin marrëveshjen për ndërmjetësim23. Ashtu siç 
edhe kemi përmendur edhe më lart ky informacion (çdo pohim, fakt i vërtetuar 
apo çdo dokument i përgatitur gjatë proçesit) nuk mund të përdoret në proçeset e 
mëpasshme gjyqësore apo arbitrazhi. Edhe nëse njëra nga palët apo përfaqësuesit 
e tyre i paraqesin ato në kundërshtim me këtë ligj është gjykata apo arbitrazhi i cili 
duhet t’i refuzojë t’i marr ato në evidencë. E rëndësishme është të analizojmë nëse ky 
parim është absolut apo jo? 
Duke e analizuar këtë parim në këtë këndëvështrim konstatojmë së pari është 
vullneti i palëve. Pra, vetë palët me konsensus mund të kufi zojnë këtë parim24. 
Përveç vullnetit të palëve si faktor që ndikon nëse një proçes ndërmjetësimi do të 
jetë konfi dencial apo jo, ekzistojnë edhe faktorë të tjerë të cilët kufi zojnë parimin 
e konfi dencialitetit. Këto elementë nuk janë në vullnetin e palëve për të gjykuar 
nëse do të kufi zojnë parimin e konfi dencialitetit apo jo. Ligji shqiptar i vendos 
këto si rrethana si detyruese, konstatimi i të cilave nuk merr parasysh parimin e 
konfi dencialitet. Madje edhe ndërmjetësuesi kur vihet në dĳ eni të ketyre rrethanave 
nuk mund të mos i bëjë ato publike25. 
Rrethana të cilat kosiderohen si përjashtime nga veprimi i parimit të konfi dencialitetit 
janë:
 Siguria Publike dhe/apo cënimi i interesave themelorë të shtetit26;
 Parandalimi apo ndalimi i dhunës fi zike apo psikologjike ndaj çdo personi, 

veçanërisht ndaj fëmĳ ëve apo personave me aft ësi të kufi zuara;
 Parandalimi apo ndalimi i keqtrajtimit, i dhunës fi zike apo psikike të personave 

me aft ësi të kufi zuara;
 Nëpërmjet bërjes publike të të dhënave dhe/apo marrëveshjes së ndërmjetësimit 

sigurohet zbatimi i kësaj marrëveshjeje.
Pra, nga analiza konstatojmë se parimi konfi dencialitetit nuk është absolut, vërtetimi 
i rrethanave të mësipërme e neutralizon veprimin e tĳ . 
Në direktivën e BE kjo çështje rregullohet në nenin 7 të saj. Sipas saj është 
konfi dencial informacioni “informacioni që rrjedh ose është në lidhje me proçesin 
23  Suela Mëneri “E drejta e Arbitrazhit dhe e Ndërmjetësimit Ndërkombëtar Tregtar” faqe 11.
24  Neni 20 pika 1 i Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” Përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, (….).
25  Neni 19 pika 2, i Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve”.
26 Neni 19 pika 2 gërma (a), i Ligjit Nr.10385 Datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve”.
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e ndërmjetësimit27”. Ky lloj përkufi zimi se cili informacion duhet të konfi dencial 
është i mjaft  përgjithshëm. Sipas një interpretimi të zgjeruar do të kuptojmë të gjithë 
informacionin duke fi lluar që nga momenti në të cilin njëra palë merr iniciativën 
për fi llimin e proçesit dhe gjithçka brenda që ndodh në këtë proçes përfshi edhe 
marrëveshjen e ndërmjetësimit. Përsa i përket nëse ky parim është absolut apo jo. 
Së pari konstatojmë se, vullneti i palëve është dertiminues në këtë çështje “përveç 
kur palët kanë vendosur ndryshe28” pra ata vendosin në do të zhvillojnë një proçes 
konfi dencial apo jo. Gjithashtu aty bëhen edhe përjashtime të tjera nga zbatimi i 
parimit te konfi dencialitetit siç janë rastet:
a) “Kur kjo është e nevojshme në lidhje me shkeljet thelbësore të politikave publike 
të Shteteve anëtare, veçanërisht kur është e nevojshme për mbrojtjen interesin më të 
lartë të femĳ ës ose të parandalojë cënimin fi zik ose psikologjik të personit;
b) Kur zbulimi i përmbajtjes së marrëveshjes që rrjedh nga ndërmjetësimi është i 
nevojshëm për t’a zbatuar ose zbatimin e detyruar të marrëveshjes”.29 
Pra, mund të themi se jo çdo informacion që rrjedh apo që ka lidhje me proçesin 
e ndërmjetësimit mund të mbrohet nga parimi i konfi dencialitetit. Për arsyet e 
mësipërme ky parim nuk mund të konsiderohet absolut.
Edhe në Ligjin Model UNCITRAL30 mbahet i njëjti qëndrim në lidhje me statusin që 
ka informacioni që zbulohet për efekt të proçesit të ndërmjetësimit. Gjithashtu edhe 
përsa i përket faktit se çfarë përfshihet në këtë informacion mbahet i njëjti qëndrim. 
(Duhet të kujtojmë këtu se Ligji Model UNCITRAL shërben si ligj model për të gjitha vendet 
në hartimin e legjislacionit përkatës të tyre në lidhje me institutin e ndërmejtësimit).
Ligji Model përsa i përket rrethanave në të cilat ky parim nuk mund të veprojë 
përmend rastet kur:
   a) informacionin që lidhet me qëllimin e zbatimit të marrëveshjes së ndërmjetësimit 
dhe 
   b) kur zbulimi i këtĳ  informacioni kërkohet me ligj31. 
Tërësia e informacionit që mbetet konfi denciale me përjashtim të situatave të 
mësipërme përfshin faktet, dëshmitë apo provat si dhe çdo informacion duke fi lluar 
që ft esat e deri çdo dokument i përgatitur për qëllime të këtĳ  proçesi32. 
Pra, Ligji Model UNCITRAL mban sërish të njëjtin qëndrim në lidhje me çështjen e 
zbatimit dhe kufi zimit të këtĳ  parimi.

Konkluzione

Sikundër konstatuam edhe më lart parimi i konfi dencialitet përbën zemrën e proçesit 
të ndërmjetësimit. Ky parim i krĳ on besim palëve se nërpërmjet këtĳ  proçesi privat 
do të arrĳ në në një zgjidhje më të shpejtë dhe më efi kase. Është pothuajse një realitet 
se efektiviteti i ndërmjetësimit varet nga pjesëmarrja me sinqeritet në këtë proçes. 
Edhe pse ekzistojnë përjashtime nga ky parim kjo nuk e cënon atë. Por fakti që këto 
27  Neni 7/1 Direktiva 2008/52/EC Nr. CELEX 32008l0052 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 
21Maj 2008 “ Mbi disa aspekte të Ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare”.
28  Neni 7/1 Direktiva 2008/52/EC Nr. CELEX 32008l0052 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 
21Maj 2008 “ Mbi disa aspekte të Ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare”, ” Ndërmjetësimi 
është parashikuar të zhvillohet në mënyrë i cili respekton konfi dencialitetin, Shtetet anëtare duhet 
të garantojnë që, përveç kur palët kanë rënë dakort ndryshe (….)”.
29  Neni 7/1 gërma (a) dhe (b) Direktiva 2008/52/EC Nr. CELEX 32008l0052 e Parlamentit Europian 
dhe e Këshillit 21 Maj 2008 “ Mbi disa aspekte të Ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare”.
30  Neni 9, 10 Ligji Model UNCITRAL Për Ndërmjetësimin Ndërkombëtar Tregtar viti 2002.
31  Neni 9, Ligji Model UNCITRAL Për Ndërmjetësimin Ndërkombëtar Tregtar viti 2002.
32  Neni 10, Ligji Model UNCITRAL Për Ndërmjetësimin Ndërkombëtar Tregtar viti 2002.
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përjashtime janë të detajuara në mënyrë strike tregon për rëndësinë që ka ai për 
proçesin. Pra, një proçes ndërmjetësimi në mungesë të parimit të konfi dencialitetit 
nuk mund të konsiderohet një proçes ndërmjetësimi. 
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Abstrakt

Ky punim paraqet një investigim empirik të lidhjes mes punësimit dhe rritjes ekonomike në 
Shqipëri për periudhën (1990-2017). Kampioni i analizuar është marrë nga databazat e Bankës 
Botërore (2018) dhe metoda e përdorur është regresioni i katrorëve më të vegjël për seritë 
kohore. Në thelb, ky punim vlerëson elasticitetin e punësimit në lidhje me rritjen ekonomike, 
e matur si ndryshimi në përqindje i produktit të brendshëm bruto dhe hendekut të rritjes 
ekonomike, e matur si diferenca mes GDP-së reale dhe asaj potenciale. Ekzaminimi i hendekut 
të prodhimit buron nga pritshmëritë makroekonomike të cilat shprehin se kur prodhimi 
real rritet mbi prodhimin potencial, atëherë një ekonomi e caktuar është mjaft ueshëm e aft ë 
për të krĳ uar më shumë vende pune (Seyfried, 2011). Rezultatet sugjerojnë se efekti i rritjes 
ekonomike në punësim është pozitiv, i.e., koefi çenti i elasticitetit të punësimit është pozitiv. 
Megjithatë, konkludohet se elasticiteti i vlerësuar është i ndjeshëm ndaj specifi kimit të modelit 
dhe matjes së rritjes ekonomike. 

1. Hyrje

Ky punim kryen një investigim empirik të lidhjes mes rritjes ekonomike dhe punësimit 
në Shqipëri. Një numër i teorive të rritjes ekonomike, përfshirë teritë ekzogjene dhe 
endogjene të rritjes ekonomike (shiko Romer, 2012; Barro & Martin-i-Sala, 2004; 
McCandelles, 2008; Ljungqvist & Sargent, 2012) pohojnë se rritja ekonomike (e 
vlerësuar si rritja e GDP-së) çon në rritjen e nivelit të punësimit apo uljen e shkallës së 
papunësisë. Punësimi është jo vetëm një parametwr i rëndësishëm socio-ekonomik 
i një vendi të caktuar por përbën gjithashtu një aspekt të rëndësishëm lidhur me 
dinamikën dhe stabilitetin e të gjithë faktorëve të tjerë të zhvillimit ekonomik. Në 
terma të tjerë, punësimi përbën një nga faktorët kryesorë të prodhimit (Solow, 1956; 
Swan, 1956). Romer (2012) argumenton se punësimi përfaqëson një urë lidhëse midis 
forcës punëtore, kapitalit dhe prodhimit, duke funksionuar kështu si një tregues 
multidimensional i një njësie ekonomike. 
Në këtë punim, pyetja kërkimore i referohet ndikimit të rritjes ekonomike në 
punësimin agregat. Gjatë 20 viteve të fundit, ekonomia në Shqipëri është rritur jo 
në të njëjtin hap, drejtim dhe jo në të njëjtën kohë me punësimin. Një vëzhgim i tillë 
vihet re në Figurën (1).  Për shembull, teksa punësimi rritet me rreth 1 pikë përqindje 
në vitin 1997, rritja ekonomike bie me rreth 21 pikë përqindje. Ngjashmërisht, në 
vitin 2001, teksa ekonomia rritet me rreth 3 pikë përqindje, punësimi bie me rreth 14 
pikë përqindje. Ky trend vazhdon edhe pas vitit 2010. Vetëm në vitin 2014, vihet re 
një trend rritës në punësimin agregat dhe rritjen ekonomike. 
Figurë 1. Rritja e GDP-së dhe punësimit agregat
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Burimi: Instat (2017)

Ky punim është i organizuar si në vĳ im. Seksioni (2) prezanton një sintezë literature 
mbi përzgjedhjen e metodës sasiore për vlerësimin e lidhjes mes punësimit dhe rritjes 
ekonomike. Seksioni (3) paraqet metodën e katorëve më të vegjël (OLS), derivimin e 
vlerësuesit OLS, stacionaritetin e modelit si dhe konsistencën e vlerësuesit. Seksioni 
(4) prezanton të dhënat e përdorura dhe rezultatet e punimit. Së fundmi, Seksioni 
(5) konkludon. Eshtë e rëndësishme të theksohet se rezultatet e këtĳ  punimi janë 
preliminare për politikat makroekonomike të hartuara nga institucionet përkatëse. Për 
adresimin e rekomandimeve të vlefshme në hartimin e politikave makroekonomike 
që targetojnë rritjen e punësimit apo uljen e papunësisë, nevojiten analiza më të 
thella empirike. Këto të fundit janë subjekt i studimeve të ardhshme. 

2. Korniza teorike e punimit

Nga rishikimi i literaturës konkludohet se lidhja mes rritjes ekonomike dhe 
papunësisë është më e studiuar dhe më me interes se sa lidhja mes rritjes ekonomike 
dhe punësimit. Si pritshmëritë teorike, ashtu edhe rezultatet empirike të bazuara në 
teoritë (modelet) ekonomike dalin në përfundimin se lidhja midis rrĳ tes ekonomike 
dhe nivelit të papunësisë është e zhdrejtë, i.e., norma e papunësisë bie si rezultat i 
rritjes së GDP-së (Okun, 1962). Ky përfundim i referohet një prej ligjeve më popullorë 
të zhvilluar nga teoritë makroekonomike, i cilësuar si Ligji i Okun-it. Pas Okun 
(1962), lidhja mes ndryshimit të shkallës së papunësisë dhe rritjes së prodhimit të 
brendshëm bruto është analizuar empirikisht shqyrtuar nga autorë përfshirë Smith 
(1975), Gordon dhe Clark (1984), Knoester (1986), Kaufman (1988), Prachowny 
(1993), Weber (1995), Lee (2000), Silverstone dhe Harris (2001) si dhe Sogner dhe 
Stiassny (2002).  
Mankiw et al. (1992) prezantojnë një nga punimet seminale të rritjes ekonomike për 
shkak të kontributit në studimet empirike të rritjes ekonomike. Autorët vlerësojnë 
empirikisht modelin Solow të rritjes nëpërmjet metodës së katrorëve më të vegjël 
për një grup vendesh brenda dhe jashtë OECD-së. Studimi del në përfundimin se 
elasticiteti i rritjes ekonomike në lidhje me kapitalit human (i cili përfaqëson faktorin 
punë në funksionin e prodhimit) është rreth 0.5 përqind, i.e., një rritje me 1 përqind 
në kapitalin human, rrit GDP-në me rreth 0.5 përqind. 
Herman (2011) studion efektin e rritjes ekonomike në punësimin agregat në disa 
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vende të Bashkimit Evropian për periudhën (2000-2010). Studimi përdor një 
kampion të vendeve të Bashkimit Evropian nga Eurostat dhe vlerëson një regresion 
linear me variabël të varur punësimin dhe variabël shpejgues rritjen ekonomike. 
Rezultatet sugjerojnë një elasticitet të ulët dhe pozitiv të punësimit (rreth 0.37), çka 
tregon një kapacitet të ulët të ekonomive Evropiane për të gjeneruar punësim në 
periudha progresi ekonomik. Për më tepër, Herman (2011) rekomandon se elasticiteti 
i punësimit ndryshon nga një vend në një vend tjetër. Kjo ndodh për shkak të llojit 
të rritjes ekonomike në vendet përkatëse: ekstensive ose intensive, strukturës së 
punësimit sipas sektorëve si dhe fl eksibilitetit të tregut të punës. 
Akkemik (2008) ekzaminon reagimin e punësimit ndaj rritjes ekonomike (rritjes së 
GDP-së) në Turqi për periudhën (1988-2004) duke përdorur modelet e korrektimit të 
gabimeve apo Error Correction Models. Studimi konkludon se elasticiteti i punësimit 
në lidhje me rritjen ekonomike është 0.7. Për modelin e zgjeruar, i cili përfshin kostot 
e stokut të kapitalit si variabël shpjegues, elasticiteti reduktohet në 0.3. Vlerësuesi i 
elasticitetit është në konsistencë me intervalet e vlerave që autorë të tjerë si Boltho 
dhe Glyn (1995) kanë raportuar. Në përzgjithësi, elasticiteti i punësimit në lidhje me 
rritjen ekonomike shtrihet në intervalin 0.5-0.6. 
Seyfried (2011) studion gjithashtu lidhjen midis rritjes së punësimit dhe rritjes 
ekonomike për 10 vende të SH.B.A. gjatë periudhës 1990-2003. Autori vlerëson një 
model OLS për të dhenat panel me variabël të varur rritjen e punësimit dhe variabël 
shpjegues apo variabël të pavarur rritjen ekonomike. Gjithashtu, Seyfried (2011) 
vlerëson edhe modelin ku variabli i pavarur është rritja e hendekut të prodhimit i 
matur si diferenca e logaritmit të GDP-së reale me atë potenciale, e matur me anë 
të fi ltrit Hodrick-Prescott . Rezultatet tregojnë se elasticiteti i punësimit në shtete 
specifi ke varion nga 0.31 në 0.61. Vlerësuesi i elasticitetit të punësimit për të gjithë 
vendet sëbashku është 0.47. 

Analiza empirike në këtë punim bazohen në punimin e Seyfried (2011). Ekuacionet 
2.1-2.4 paraqesin 4 modelet që do të vlerësohen në Seksionin (4): 

                                                     (2.1) 

                                                 (2.2) 

                                             (2.3) 

                 

(2.4) 

Parametrat, , , ,  tregojnë elasticitetin e punësimit në lidhje me ndryshimin 
në përqindje të GDP-së (apo rritjen ekonomike), elasticitetin e punësimit në lidhje 
me hendekun e rritjes ekonomike, dhe 2 elasticitetet e para kur kontrollohet për 
persistencën e punësimit.  është seria  pa komponentin e trendit. 
Ndryshe,  përfaqëson ciklet e biznesit të prodhimit të brendshëm bruto, 
përftuar nga Filtri HP. Filtri HP përdoret për të përftuar komponentin ciklik sipas 
mekanizmit të mëposhtëm të minimizimit (Ljungqvist & Sargent, 2012):    
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                           (2.5) 

Teknikisht, ideja kryesore e filtrit HP është të performojë minimizimin (2) duke 
penalizuar distancën e komponentit të trendit, , nga seria origjinale  nëpërmjet 
termit në katror:   është parametri zbutës i serisë apo "smoothing 
parameter", i cili merr vlerën 100 për të dhënat me frekuencë vjetore (shiko Stocky & 
Watson, 2002 për një diskutim teknik mbi zgjedhjen e vlerës së parametrit. Së 
fundmi, vonesat kohore të punësimit, të përfshira në modelet (2.3) dhe (2.4) 
kontrollojnë për përsistencën e punësimit.  

3. Metoda e katrorëve më të vegjël (OLS) 

3.1 Primitivët e analizës së serive kohore 

Ky seksion bazohet tek Hansen (2018). Një seri kohore  është një proces i 
vëzghuar përgjatë intervalit kohor , ku T simbolizon fundin e periudhës së 
vëzhguar. Bazuar në natyrën e serive kohore, supozimet standarte për seritë e 
pavarura (shiko Greene, 2006; Wooldridge, 2010; Hansen, 2018), nuk janë të 
vlefshme, i.e., dhe  nuk janë të pavarura. Hapësira e serive kohore univariate 
janë numrat realë, dhe dimesionioni është 1, i.e., në këtë rast, seria 
univariate është një skalar. Modeli primar univariat është ai autoregresiv, AR(k), ku 
k përfaqëson rendin e modelit apo vonesave kohore. Dy janë supozimet më të 
rëndësishme të serive kohore univariate: (1) stacionariteti dhe (2) ergodiciteti. 
Stacionariteti i serisë kohore ka dy forma: steacionariteti i dobët (weakly) dhe 
stacionariteti strikt. Ndryshe, stacionariteti i dobët emërtohet: stacionariteti sipas 
kovariancës: 

                 

(3.1) 

Në thelb, barazimi i fundit i sistemit (3.1), tregon se kovarianca eshtë e pavarur nga 
periudha e vëzhgimit të serisë, por jo nga distanca ndërmjet periudhave kohore. Në 
rast se shpërndarja e përbashkët e ( ) është e pavarur nga periudha dhe 
distanca ndërmjet periudhave, atëherë seria  është stacionare në mënyrë 
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strikte. Stacionariteti i serisë kohore  është veti mjaftueshëm e rëndësishme 
për vetinë e ergodicitetit:  

                                                                (3.2) 

Duke përdorur vetinë e stacionaritetit strikt dhe ergodicitetit, dy teoremat e 
mëposhtme (Hansen, 2018) janë të vlefshme:  

Teoremë 3.1. Nëse  është  ergodike dhe stacionare në mënyrë strikte dhe 
 është një variabël rastësor, i.e., merr vlera të rastësishme, 

atëherë seria  është gjithashtu ergodike dhe stacionare në mënyrë strikte. 

Teoremë 3.2. Teorema e Ergodicitetit. Nëse  është  ergodike dhe stacionare në mënyrë 
strikte dhe , atëherë, kur ,  

 
Teorema (3.2) tregon se vlerësuesi i mesatares kohore të serisë  është 
konsistent.  

 
3.2. Vlerësuesi OLS 

Në këtë seksion prezantohet metoda e katrorëve më të vegjël (OLS). Le të jetë  
vektori i regresorëve apo variablave të pavarur të modelit:  
dhe  është vektori i parametrave të modelit. Modeli mund të 
shkruhet në formë matricore si më poshtë: 

 
Metoda e katrorëve më të vegjël minimizon termin e katrorit të gabimit: 

,  

ku 

 
Nga kushtet e rendit të parë, apo derivatin e pjesshëm në lidhje me vektorin e 
parametrave, vlerësuesi i  ka formën: 
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Në formë matricore, . Për të studiuar , përcaktojmë  
Madhësia  është një martingale difference sequence (MDS) pasi 

 

Nga Teorema 3.1, madhësia  është gjithashtu stacionare në mënyrë strikte dhe 
ergodike.  

 
Për më tepër, vektori   është stacionar në mënyrë strikte dhe ergodik. Nga 
Teorema 3.1, edhe madhësia    është stacionare në mënyrë strikte dhe ergodike. 
Në këtë mënyrë barazimi i mëposhtëm është i mundur. 

 
Për të vërtetuar konsistencën e vlerësusit OLS, mjafton të provojmë që diferenca 
asimptotike mes vlerësuesit  dhe parametrit të popullatës  është zero. Duke 
përdorur rezultatet (3.3), (3.4) dhe Teoremën e Mann-Wald, diferenca konvergjon në 
zero.  

 

Barazimi (3.5) përfaqëson një teroremë të rëndësishme mbi konsistencën e 
vlerësuesit OLS: 

Teoremë 3.3. Nëse seria  është stacionare në mënyrë strikte dhe ergodike, si dhe  

, atëherë  kur  

3.3. Shpërndarja asimptotike 

Për të derivuar shpërndarjen asimptotike të vlerësuesit , përdorim Teoremën MDS 
dhe Teoremën e Limitit Qendror (CLT): 

Teoremë 3.4. MDS CLT. Nëse  është një MDS stacionare në mënyrë strikte dhe 
ergodike, si dhe , atëherë, kur , madhësia  ka shpërndarje 
normale me mesatare zero dhe variancë : 
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Konsideruar që  është MDS, Teorema 3.4 është e aplikueshme:  

 
Barazimi i fundit është i rëndësishëm për ekzistencën e Teoremës 3.5:  
 
Teoremë 4.8. Nëse seria , është stacionare në mënyrë strikte dhe ergodike, si dhe  

,  atëherë  kur  : 

 
3.4. Testimi për rrënjë unitare  

Për testimin e rrenjëve unitare, sugjerohet testi i Agumentuar Dicky-Fuller (Enders, 
2014). Regresioni Dicky-Fuller i Agumentuar vlerësohet sërisht me OLS dhe ka 
formën:  

                                       (3.6) 

Hipoteza zero e testit ADF është , dhe statistika e testit është , 

ku  është gabimi standart i . 

4. Të dhënat dhe rezultatet 

Në këtë seksion prezantohen të dhënat, pra kampioni i përzgjedhur si dhe rezultatet 
e punimit. Të dhënat janë marrë nga Banka Botërore (2018) për periudhën 1990-2017 
dhe prezantohen në Tabelën 4.1. Variavli i punësimit është i matur në përqindje. 
Sidoqoftë, vlerësimet bazohen në punimin e Seyfried (2011), në të cilin si punësimi 
ashtu edhe GDP janë të logaritumuar. Ky transformim bën të mundur ndryshimin 
në përqindje të serive të interesit.  

Tabelë 4.1. Përshkrimi i variablave të përdorur 
Variabli  Përshkrimi Periudha  

Punësimi 
ln(Punësimi në %): vlerësimet sipas 
International Labor Office

1990-
2017 

GDP 
reale ln(GDP) me çmimet e vitit 2010 

1990-
2017 

 
Për më tepër, është e rëndësishme që seritë të plotësojnë kushtin e stacionaritetit. 
Enders (2014) sugjeron se transformimet si logaritmimi, diferencimi apo eleminimi i 
trendit të serisë mund të çojnë në stacionaritet apo eleminimin e rrënjës unitare. 
Tabela (4.2) prezanton rezultatet e testeve ADF, për seritë e logaritmuara, 
diferencuara dhe komponentët ciklik. 
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Tabelë 4.2. Rezultatet e Testit ADF 
Seria  Nr. i vëzhgimeve ADF p-value 
lnLt 26 0.090 
lnYt 27 0.954 
lnYt-lnYt-1 27 0.011 
lnYtHP 27 0.001 
lnYt- lnYtHP YtGAP 27 0.992 
YtGAP- Yt-1GAP 26 0.003 

Testi ADF-Augmented Dickey Fuller test; p-value: Hipoteza zero refuzohet nëse p-value 
është më pak se 1, 5 apo 10 %. 

Rezultatet e testit ADF sugjerojnë se seria e logaritmuar e punësimit është stacionare 
në nivelin 10 përqind. Referuar serisë së logaritmuar të GDP-së, vihet se seria 
përmban rrënjë unitare, i.e., nuk është stacionare. Transformimet si diferencimi i 
parë dhe eleminimi i trendit bëjnë të mundur stacionaritetin e GDP-së. Për më tepër, 
hendeku i prodhimit (YtGAP) nuk është stacionar në nivelet 1, 5 dhe 10 përqind. 
Sidoqoftë, diferencimi i hendekut të rritjes ekonomike është variabël stacionar në 
nivelin 1 përqind. Tabela (4.3) prezanton elasticitetet e vlerësuara: , , , . 

Tabelë 4.2. Koefiçentët e vlerësuar të elasticitetit të punësimit 

Vlerësuesi i 
elasticitetit të 
punësimit 

Modeli 
(1) 

Modeli 
(2) 

Modeli (3) 
Modeli 
(4) 

lnYt-lnYt-1 
YtGAP- Yt-

1GAP 
lnYt-lnYt-1, lnLt-1 

YtGAP, 
lnLt-1 

 

1.54*** - - - 
(0.357) - - - 

 

- 9.92*** - - 
- (0.602) - - 

 

- - 0.874** - 
- - (0.399) - 

 
 - 0.715*** - 
 - (0.087) - 

 

- - - 2.81 
- - - (2.704) 

 
- - - 0.754** 
- - - (0.080) 

R2 0.71 0.665 0.701 0.687 
Gabimet standarte (S.E) në kllapa 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Vihet re se elasticiteti i punësimit në lidhje me rritjen ekonomike është mjaft  i 
ndjeshëm ndaj specifi kimit të modelit, i.e., Ekuacionet (2.1) - (2.4). Në modelin (1) në 
Tabelën (4.2), elasticiteti i punësimit në lidhje me rritjen ekonomike (të diferencuar 
apo integruar në rendin e parë), është 1.54, çka tregon se situata ekonomike e 
Shqipërisë (e matur me ndryshimin në përqindje të GDP-së) ka rol të rëndësishëm 
në rritjen e punësimit. Elasticiteti i punësimit është edhe më i lartë në modelin (2) ku 
variabli i pavarur është hendeku i rritjes ekonomike (sërisht i integruar në rendin e 
parë për të eleminuar prezencën e rrënjës unitare të serisë). Qartazi, në modelet (3) 
dhe (4), përfshirja e variablit që mat persistencën e shkallës së punësimit në Shqipëri, 
apo vonesa kohore e variablit të punësimit, redukton elasticiteti e punësimit në lidhje 
me matjet e rritjes ekonomike: përkatësisht me 0.548 për modelin (1) dhe 7.18 për 
modelin (2). Megjithatë, në modelin (4), koefi çenti i elasticitetit të punësimit në lidhje 
me hendekun e rritjes ekonomike nuk është i rëndësishëm në nivelet e zakonshme 
të rëndësisë statistikore. 
Rezultatet e Tabelës (4.2) përkojnë me rezultatet e Seyfried (2011) dhe Boltho dhe 
Glyn (1995) referuar shënjës së koefi çentit të elasticitetit. Megjithatë, ndryshimet në 
magnitudën e vlerave të elasticitetit të vlerësuar të punësimit lidhen me faktin se 
variablat e pavarur (kryesisht matjet e rritjes ekonomike) janë të integruara të rendit 
të parë (apo të diferencuara një herë) në mënyrë që vlerësuesit të jenë asimptotikisht 
konsistentë. Për më tepër, Herman (2011) argumenton se vlerat e reagimit apo 
elasticitetit të punësimit ndaj rritjes ekonomike janë subjekt i situatës ekonomike në 
përgjithësi, strukturës sektoriale të tregut të punës, apo persistencës së normës së 
punësimit. Mund të ndodhë që në rastin e Shqipërisë, punësimi është më i ndjeshëm 
ndaj progresit ekonomik krahasuar me vendet e zhvilluara apo vendet e tjera në 
zhvillim. 

5. Përfundime
Ky punim ka si qëllim vlerësimin e reagimit të punësimit ndaj rritjes ekonomike 
në Shqipëri. Koefi çentët e vlerësuar të elasticitetit të punësimit apo reagimit të 
punësimit ndaj rritjes ekonomike tregojnë se në rastin e Shqipërisë, punësimi 
është mjaft  i ndjeshëm ndaj progresit ekonomik. Intervali i vlerave të elasticitetit të 
vlerësuar është 0.87-9.9. Duhet theksuar se elasticiteti i punësimit është gjithashtu i 
ndjeshëm ndaj specifi kimit të modeleve OLS si dhe ndaj matjes së rritjes ekonomike, 
përfshirë transformimet që çojnë në stacionaritetin e serive të shqyrtuara. Pavarësisht 
se rezultatet e këtĳ  punimi përshkruajnë gjerësisht lidhjen e punësimit me rritjen 
ekonomike, si dhe pavarësisht intervalit të shkurtër kohor, lidhja pozitive mes dy 
variablave tregon se ekzaminimi i faktorëve të rritjes ekonomike si dhe stimulimi i 
fenomeneve ekonomike që sjellin rritje të GDP-së, kanë gjasa të sjellin edhe rritje të 
punësimit në Shqipëri.
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Abstrakt

Përzgjedhja e temës u bë në varësi të interesave tona studimore dhe profesionale si 
edhe duke pasur parasysh lidhjen e dy shkencave me njëra-tjetrën gjatë zhvillimit të tyre. 
Ky punim është një studim teorik në fushën e Semiologjisë e ndërthurur me Gjuhësinë. 
Semiologjia është teoria fi lozofi ke e shenjave dhe simboleve. (Chandler, D. Semiotics for 
Beginners, 2002, f.43) Ajo përfshin studimin e shenjave dhe proceseve shenjore. Semiologjia 
lidhet ngushtë me gjuhësinë, e cila, nga ana e saj, studion strukturën dhe kupti min e 
gjuhës në mënyrë më specifi ke. (Peirce, Ch. S. Collected Writings, 1931, f. 301)  Ky punim ka 
për qëllim të evidentojë ndërthurjen e dy disiplinave, semiologjisë dhe gjuhësisë, ku synon të 
nxjerrë në pah lidhjet e ndërsjellta midis tyre. Koncepti i gjuhës si sistem shenjash ndërlidhet 
me konceptin e semiologjisë apo studimit të shenjave. Njëkohësisht synon të tregojë se 
sa e rëndësishme është lidhja e dy fushave në çështjen e realizimit të komunikimit 
ndërnjerëzor. Metodat e përdorura për realizimin e këti j studimi janë ato analiti ke dhe 
interpretuese. Për këtë arsye janë mbledhur dhe përpunuar materiale me punime të 
mirëfi llta mbi semiologjinë, gjuhësinë, shenjën gjuhësore etj. Ky punim do të jetë një 
kontribut i kësaj fushe, ku themi se semiologjia i zgjeron kompetencat e saj shkencore dhe 
metodologjike dhe se gjuhësia dhe zbatimi i saj është pjesë e semiologjisë.

Fjalët Kyçe: semiologji, gjuhësi, shenjë.

Hyrja

Ky punim është një studim teorik në fushën e Semiologjisë e ndërthurur me 
Gjuhësinë. Semiologjia është studimi i “mbartjes së kuptimit”, teoria fi lozofi ke e 
shenjave dhe simboleve. Ajo përfshin studimin e shenjave dhe proceseve shenjore 
(semiozave). Njeriu duket të jetë një specie, që priret nga “dëshira për të mbartur 
kuptime” (Chandler, D. Semiotics for Beginners, 2002, f.43) duke krĳ uar dhe 
interpretuar shenjat. Në të vërtetë është fakt që “ne mendojmë vetem me anë të 
shenjave”. (Peirce, Ch. S. Collected Writings, 1931, f. 301) Këto shenja mund të kenë 
formën e fj alëve, tingujve, imazheve, objekteve, veprimeve, bisedave, teksteve ose 
aromave. Duke qenë se sendet nuk kanë një kuptim të brendshëm, ne duhet t’u 
japim atyre një kuptim në mënyrë që të bëhen shenja. Çarls Sandërs Pirs-i pohon 
se “Asgjë nuk është shenjë nëse nuk interpretohet si e tillë.” (Peirce, Ch. S. Collected 
Writings, 1931, f. 301) Kjo do të thotë se çdo gjë mund të bëhet një shenjë për aq kohë 
sa ajo shenjon diçka –i referohet ose qëndron për diçka. (Chandler, D. Semiotics for 
Beginners, 2002, f.43) 
Semiologjia lidhet ngushtë me gjuhësinë, e cila, nga ana e saj, studion strukturën 
dhe kuptimin e gjuhës në mënyrë më specifi ke. Ndryshe nga gjuhësia, semiologjia 
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studion edhe sistemet shenjore jogjuhësore. Raporti midis semiologjisë dhe gjuhësisë 
argumentohet nga Ferdinand de Sossyr-i dhe Roland Barths-i (Roland Barthes).
Kjo temë do të përqendrohet tek shenjat gjuhësore dhe tri modelet kryesore të saj, 
të cilat realizojnë një shpjegim të hollësishëm të formimit të një shenje. Këto janë 
modelet e Ferdinand De Sossyr-it, Çarls Sandërs Pirs-it dhe Karl Buhler-it. Ferdinand 
de Sossyr-i na paraqet një model dyanësh të shenjës gjuhësore, ndërsa modeli Pirsian 
është trianësh dhe ai konceptohet si një logjikë fi lozofi ke e studiuar në lidhje me 
shenjat, të cilat nuk janë gjithmonë gjuhësore ose artifi ciale. Modeli Pirsian i drejtohet 
jo vetëm mekanizmit të jashtëm të komunikimit siç bëri Sossyr-i, por mekanizmit të 
brendshëm të përfaqësimit, i cili studion jo vetëm proceset shenjore, por të gjithë 
procesin hetimor në përgjithësi. Semiologjia shpesh ndahet në tri degë:
• semantika: lidhja midis shenjave dhe asaj që shenja i referohet, kuptimit 

denotative (kuptimi i parë / tregues); 
• sintaksa: lidhja midis shenjave në strukturat formale;
• pragmatika: lidhja midis shenjave dhe agjentëve që i përdorin ato.
Keto degë janë pjesë të semiotikës por duke qënë se semiotika ështe pjese e gjuhësisë 

mund të themi se këto janë degë të gjuhësisë. 

Metodologjia

Metodat e përdorura për realizimin e studimit janë ato analitike dhe interpretuese. 
Për këtë arsye janë mbledhur dhe përpunuar materiale me punime të mirëfi llta mbi 
semiologjinë, gjuhësinë, shenjën gjuhësore, etj. Ndërthurja e dy metodave bën të 
mundur vjeljen e të dhënave, krahasimin e tyre dhe nxjerrjen e përfundimeve mbi 
çështjet e lartpërmendura.
Ky punim fi llon me një paraqitje të shkurtër të shkencës së semiologjisë dhe më pas 
analizohet raporti i saj me gjuhësinë sipas pikëpamjeve të studiuesve të ndryshëm 
si: Ferdinand de Sossyr-i, Roland Barths-i, etj. Analiza e shenjës gjuhësore dhe 
modeleve kryesore të saj janë çështjet në vĳ im. Shenjë në gjuhësi është çdo njësi 
gjuhësore e përdorur për të përcaktuar objekte ose dukuri të realitetit. Marrëdhënia 
midis aspekteve të një shenje është arbitrare për arsye se zgjedhja e formës tingullore 
përgjithësisht nuk varet nga cilësi të objektit të përcaktuar. E veçanta e shenjës 
gjuhësore është asimetria e saj, që do të thotë aft ësia e një shenjuesi për të mbartur 
kuptime të ndryshme dhe prirja e të shenjuarit për t’u shprehur nga shenjues të 
ndryshëm. Asimetria e strukturës së shenjës gjuhësore përcakton aft ësinë e gjuhës 
për zhvillim. (Nichols, D. On the linguistic sign asymmetry, 2013.) Me anë të trajtimit 
teorik synohet të vihet në dukje rëndësia e semiologjisë në jetën tonë të përditshme. 
Ajo mund të aplikohet në të gjitha llojet e aktiviteteve të njeriut, përfshi kinemanë, 
teatrin, vallëzimin, arkitekturën, pikturën, politikën, mjekësinë, historinë, besimin 
fetar etj. Ne përdorim lloje të ndryshme shenjash në jetën e përditshme për të mbartur 
mesazhe dhe kuptime te njerëzit që na rrethojnë. Çështja e shenjës gjuhësore i përket 
së bashku semiologjisë dhe gjuhësisë. Përpunimi i materialeve të kohëve të ndryshme, 
vjelja e të dhënave, krahasimi i tyre dhe nxjerrja e përfundimeve etj. vënë në dukje 
se dy modelet më të përhapura mbi shenjat gjuhësore janë ato të gjuhëtarit zviceran 
Ferdinand de Sossyr dhe fi lozofi t amerikan Çarls Sandërs Pirs. Të dy kanë koncepte 
shumë të ndryshme mbi atë se çfarë tregon një shenjë. Ndërthurja e dy disiplinave, 
semiologjisë dhe gjuhësisë, synon të nxjerrë në pah lidhjet e ndërsjellëta midis tyre. 
Koncepti i gjuhës si sistem shenjash ndërlidhet me konceptin e semiologjisë apo 
studimit të shenjave. Sipas Sossyr-it, gjuhësia është një nga pjesët e semiologjisë, 
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e cila merret me shenjat e të gjitha llojeve dhe jo vetëm të gjuhës. Roland Barths-i 
semiologjinë e sheh si pjesë të gjuhësisë, por më pas edhe ai del tek mendimi se 
“Gjuhësia është degë e semiotikës dhe shkencë fqinje e saj. …”.

Çështje të semiologjisë

Ç’është semiologjia?
Semiologjia është teoria fi lozofi ke e hulumtimit të shenjave të ndryshme. Për 
emërtimin e saj gjatë zhvillimit historik janë përdorur disa terma: semiologji, teori 
e shenjave, semiotikë, shkencë e shenjave etj. Fjala semiologji (semiotikë) vjen nga fj ala 
greke semeion “shenjë” dhe semeiotikos “që lidhet me shenjat”. Fjala mori kuptimin 
që ka sot në fund të shekullit XIX dhe fi llim të shekullit XX në punime të gjuhëtarit 
zviceran Ferdinand de Sossyr dhe fi lozofi t pragmatist amerikan Çarls Sandërs Pirs. 
Por rrënjët e semiologjisë shkojnë thellë në antikitetin grek, veçanërisht në njohuritë 
mjekësore. Termat “semiologji” dhe “semiotikë” nënkuptojnë të njëjtën gjë. Sossyr-i si 
themelues i linguistikës moderne evropiane ka përdorur termin “semiologji” kurse 
përfaqësuesi i shkollës linguistike amerikane Pirs-i ka përdorur termin “semiotikë”. 
Pirs shikonte te semiotika një teori të njohjes njerëzore, të përqëndruar në aft ësinë për 
të interpretuar përvojën dhe çdo shfaqje të saj empirike. Nga ky këndvështrim, fj alë, 
mendime, ndjenja, mund të quhen “interpretues” të ndryshëm të të njëjtit objekt, 
në një proces të ndërtimit të kuptimit, i cili virtualisht nuk reshtet kurrë. Sossyr-i, i 
cili parapëlqente të fl iste për semiologji (jo semiotikë), mendonte më shumë për një 
disiplinë-kuadër, që të përvĳ onte një territor të përbashkët për të gjitha dukuritë e 
komunikimit (gjuhët, para së gjithash, por edhe gjuhët e shurdhmemecëve, formulat 
e mirësjelljes, sjelljet njerëzore të riteve etj.) dhe nga e cila mund të lëvizej për të 
studiuar çka është e veçantë për çdo mënyrë komunikimi. 
Semiologjia mund të aplikohet në të gjitha llojet e aktiviteteve të njeriut, përfshirë 
kinemanë, teatrin, vallëzimin, arkitekturën, pikturën, politikën, mjekësinë, historinë, 
besimin fetar etj. Ne përdorim një shumëllojshmëri shenjash në jetën e përditshme 
për të sjellë mesazh te njerëzit që na rrethojnë. Ne duhet të mendojmë për mesazhet 
ose tekstet si sisteme të shenjave, për shembull, leksikore, grafi ke etj., të cilat 
ushtrojnë ndikimin e tyre me anë të përplasjeve konstante midis këtyre sistemeve. 
Për shembull, menyja që ne lexojmë në një restorant është krĳ ur duke iu referuar 
një strukture, por kjo strukturë mund të plotësohet në mënyra të ndryshme, sipas 
kohës dhe vendit, për shembull, mëngjes ose drekë. Më konkretisht, semiologjia 
studion kuptimin e shenjave (shqip. Shenjë, ang. Sign, frëngj. Signe, ital. Segno) dhe se 
si kuptimet ndërtohen me anë të sistemit shenjor dhe përdorimit të tyre. Semiologjia 
na lejon të kuptojmë që realiteti nuk është objektiv, por i ndërtuar mbi kuptimet që 
krĳ ohen me anë të kodeve, bisedave, praktikave dhe konteksteve. Nëse me shenjë 
kuptojmë diçka që shpreh ose na sjell ndërmend diçka tjetër, atëherë mund të themi 
se e gjithë jeta jonë lëviz brenda shenjave. Shenjat i japin formë jetëve tona: ne jemi 
të rrethuar prej tyre dhe, përgjithësisht, jemi të pavetëdĳ shëm për këtë fakt. Vetitë 
e shenjës mund të cilësojnë një klasë ngjarjesh të prodhuara nga qeniet e gjalla, 
njerëzore ose lloje të tjera gjallesash duke i shtuar, të gjitha sistemet e krĳ uara nga 
njeriu me qëllim që të përmbushet funksioni komunikativ (sinjalistika e tipeve të 
ndryshme, sistemet e alarmit, programet e shkrimit në kompjuter etj.). (Barthes, R. 
The Structuralist Activity, Essais Critiques, 1964, Partisa Review 34: (winter) 82-88) 
Pirs-i pohon se “Asgjë nuk është shenjë nëse nuk interpretohet si e tillë.” (Peirce, 
Ch. S. Collected Writings, 1931, f. 172.) Ky sistem marrëveshjesh dhe përdorimi i 
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shenjave, në përgjithësi, është qëllimi i semiotikës. Interpretimi ynë mbi shenjat është 
një proçes i pavetëdĳ shëm në mendjet tona, ndërsa në mënyrë konstante ne lidhim 
shenjat me të cilat përballemi në një sistem marrëveshjesh të njohur për ne. Ka tri 
modele kryesore, të cilat japin një shpjegim të hollësishëm të formimit të një shenje 
që po i demostroj shkurtimisht. Këto janë modelet e Ferdinand De Sossyr-it, Çarls 
Sandërs Pirs-it dhe Karl Buhler-it. Semiologjia është teoria e shenjave gjuhësore dhe 
jogjuhësore, si dhe e proceseve shenjuese. Në këtë mënyrë ajo është e interesuar mbi:
a. lidhjen midis shenjave të ndryshme (sintaksë);
b. lidhjen midis shenjës dhe kuptimit të saj (semantikë);
c. lidhjen midis shenjës dhe përdoruesit të saj (pragmatikë).
Të gjitha gjuhët njerëzore mund të përkufi zohen si sisteme shenjash arbitrare. 
Këto tri nëndisiplina i përkasin, gjithashtu, edhe fushave të ndryshme të gjuhësisë. 
Shenjat gjuhësore shfaqen, funksionojnë dhe zhvillohen në procesin e përhershëm 
të ndryshimit të gjuhës.

Semiologjia dhe gjuhësia

Duke u nisur nga ato që u pohuan më sipër lind pyetja: cili është raporti mes 
semiologjisë dhe gjuhësisë? Dihet që mjeti kryesor i komunikimit ndërnjerëzor 
është gjuha. Përdorimi në praktikë dhe aplikimi i gjuhës janë objekt studimi 
i gjuhësisë së aplikuar. Gjatë studimit të gjuhës mund të lindin pyetje të tilla, si: 
cila është forma e fj alëve të përdorura? si ndryshojnë fj alët në trajta të ndryshme 
gramatikore? Nëse këto pyetje i shohim me syrin e një semiologu, duhet të shprehemi
se fl asim për një proçes të vazhdueshëm komunikimi ose siç shkruan Sossyr-i: 
“Gjuha është vetëm një ndër sistemet semiotike.”(Saussure, F. de. Kursi i Gjuhësisë 
së Përgjithshme, 1977,f. 50.) Në fi llimet e punës së tĳ , Sossyr-i u shpreh: “Gjuha 
është një sistem shenjash që shpreh ide, që mund të jenë të krahasueshme me alfabetin e 
shurdhmemecëve, principet simbolike, gjuha është vetëm një sistem në sajë të sistemeve të 
tilla.” etj…. (Saussure, F. de. Kursi i Gjuhësisë së Përgjithshme, 1977, f. 53 – 54) Por, 
më vonë edhe Sossyr-i e quan gjuhën shkencë të shenjave në sajë të jetës shoqërore 
dhe pjesë të psikologjisë sociale dhe të përgjithshme. Siç shihet nga pohimi i mësipërm, 
linguistika ose shkenca mbi gjuhën shihet si pjesë përbërëse e shkencës mbi 
shenjat. Nëse këtë tezë e marrim në kuptimin më të gjerë arrĳ më në përfundimin se 
semiologjia i zgjeron kompetencat e saj shkencore dhe metodologjike dhe se gjuhësia 
dhe aplikimi i saj është pjesë e semiologjisë. Por çfarë përfshin semiologjia përveç 
shkencës mbi gjuhën? Përgjigjja do të jetë: shenjat joverbale. Përkufi zimi i Sossyr-it 
në lidhje me kompetencën gjuhësore e argumenton një hipotezë të tillë. Pra, koncepti 
i gjuhës si sistem shenjash ndërlidhet me konceptin e semiologjisë apo studimit të 
shenjave. Sipas Sossyr-it, gjuhësia është një nga pjesët e semilogjisë e cila merret me 
shenjat e të gjitha llojeve dhe jo vetëm të gjuhës. Gjuhëtari dhe semiologu francez 
Roland Barths ndjek një tjetër mënyrë arsyetimi: kështu edhe pse duke punuar në 
fi llim me lëndë jogjuhësore, semiologjisë iu desh, më shumë kohë të gjente gjuhën 
(në kuptimin më të gjerë të fj alës) në rrugën e saj, jo vetëm si një model, por edhe si 
një komponent. 
Semiologjia ndoshta është e destinuar të absorbohet nga një ndërgjuhësi, lëndë e 
së cilës janë mitet, krĳ imet e stilit tregimtar, gazetaria ose nga ana tjetër objekte 
të qytetërimit tonë të shprehura me anë të të folurit (shtypit, intervistave, 
bashkëbisedimeve, ndoshta edhe gjuhës së brendshme, e cila drejtohet nga ligje të 
imagjinatës). Në këtë pikë përballemi me mundesinë e përmbysjes së pohimit të 
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Sossyr-it: “Linguistika nuk është një pjesë e shkencës së përgjithshme të shenjave, 
por një pjesë e privilegjuar e saj, por semiologjia është pjesë e linguistikës, dhe për 
të qenë më të saktë, është kjo pjesë që mbulon njësitë e mëdha të kuptimshme të 
ligjërimit.” (Barthes, R. Elements of Semiology, 1964.) Roland Barths-i, semiotikën e 
sheh si pjesë të linguistikës,por më pas edhe ai del pohon mendimin se “Linguistika 
është degë e semiotikës dhe shkencë fqinje e saj. …”. Në punime të tĳ  ai ka shpjeguar 
edhe lidhjet e ndërsjellta të këtyre dy disiplinave. (Barthes, R. Elements of Semiology, 
1964.) 

Përfundime

Në këtë punim, në përpjekje të vazhdueshme për të arritur në përfundime sa më 
të drejta e në analiza raportesh sa më të natyrshme, na u desh të kalonim përmes 
situatash e ngjashmërish, kulturash dhe drejtimesh semiologjike e gjuhësore. Në 
këtë tekst u synua të hidhej dritë mbi marrëdhënie të cituara edhe më përpara 
nga studime kritike semiologjike e gjuhësore. Këto raporte autorësh e kulturash të 
ndryshme leksikore, përtej vështirësive e dyshimeve të vazhdueshme që ofronin, na 
ushqyen edhe me një kënaqësi të madhe, të tillë që mund ta ofrojë vetëm semiologjia 
dhe të shĳ uarit e studimeve të mëdha në plan krahasues. Përtej kënaqësisë duhet 
thënë se ishte një përgjegjësi jo e vogël t’u afrohesh emrave të këtyre autorëve të 
mëdhenj në lidhje me dukurinë e shenjës gjuhësore.
Duke u nisur nga çështjet e parashtruara të punimit, arrĳ më në këto përfundime:
Çfarë është semiologjia? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje mjaft on të sjellim ndërmend 
përvojën e përditshme të secilit prej nesh. Nëse do të kërkojmë kuptimin në ndonjë 
fj alor çfarëdo të termit semiotikë, do të mësojmë se kjo vjen nga fj ala greke semeion 
“shenjë” dhe semeiotikos “që lidhet me shenjat”. Nëse me shenjë kuptojmë diçka që 
shpreh ose na sjell ndërmend diçka tjetër, atëherë mund të themi se e gjithë jeta jonë 
lëviz brenda shenjave. Semiologjia ka një histori të gjatë, rrënjët e së cilës shkojnë 
thellë në antikitetin grek. Me kalimin e viteve, nevoja për të përvĳ uar linjat e një 
disipline të vërtetë e të mirëfi lltë shkencore me këtë emër, është bërë më e fortë nga 
një fi lozof i drejtimit pragmatik, amerikani, Çarls Sandërs Pirs dhe nga gjuhëtari 
zviceran Ferdinand de Sossyr në veprën e tĳ  “Kurs i gjuhësisë së përgjithshme”. 
Nëse këtë tezë e marrim në kuptimin më të gjerë të saj arrĳ më në përfundimin 
se semiologjia i zgjeron kompetencat e saj shkencore dhe metodologjike dhe se 
gjuhësia dhe zbatimi i saj është pjesë e semiologjisë. Mendohet se nuk ka një model 
të përsosur të shenjës (gjuhësore), kështu që është shumë e vështirë për të vendosur 
se cili prej tyre është më i miri. Vëmë re se çdo model ofron një shumëllojshmëri 
teorish dhe mundësish. Të dyja fushat ndajnë një interes të përbashkët në lidhje 
me kuptimin e shenjave. Semiologjia ofron një ide më të gjerë të kuptimit duke u 
fokusuar në dimensione denotative dhe konotative (kuptimi fi gurativ) të shenjave 
ndërsa gjuhësia është më përgjithësuese si fushë studimi. 
Si përfundim mund të themi se punimi i kësaj teme ishte një përvojë interesante, jo 
vetëm sepse ndriçoi disa dukuri të caktuara të semiologjisë dhe gjuhësisë, por edhe 
sepse zgjoji interesin për të kërkuar më tepër mbi to në të ardhmen. 
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Efektiviteti në detyrat e shtëpisë dhe në përfshirjen e prindërve

Antonela Isufaj

Kuptimi i detyrave të shtëpisë perceptohet i ndryshëm nga grupe të ndryshme. Disa 
i përkufi zojnë si detyrë e dhënë nga mësuesi për t’u kryer nga nxënësit në shtëpi pas 
mësimit, disa si detyra të caktuara për nxënësit nga mësuesit e tyre për të përfunduar 
jashtë klasës dhe disa si detyra individuale apo në grup, të njëjta apo të përbashkëta, 
që mund të kryhen me shkrim ose që lidhen me realizimin e një projekti të shkollës 
ose ushtrime praktike (Cooper, 2006). Harry Cooper, në librin e tĳ  “Beteja mbi detyrat 
e shtëpisë” (Batt el over Homework) detyrat e shtëpisë i përkufi zon si detyra që u 
jepen nxënësve nga mësuesit për t’u kryer pas mësimit në shtëpi apo në një mjedis 
tjetër (Cooper, 2006). 
Në përkufi zimin e tĳ  Cooper lë jashtë : 
 a) studimin e udhëhequr në shkollë apo jashtë shkollës (p.sh., përgatitja për testin e 
standartizuar) ose mësimin privat, 
b) kurset private të studimit të kryera në shtëpi dhe të  dorëzuara përmes postës, në 
audio apo videokasetë, 
c) aktivitetet jashtëshkollore si ekipet sportive dhe klubet e ndryshme.
 Detyrat e shtëpisë dëshmojnë se janë veprimtaritë më problemore për mësuesit, 
prindërit, por edhe vetë nxënësit (Montalvo & Torres, 2004). Ka qëndrime që mohojnë 
efektivitetin e tyre në rezultatet e nxënësit dhe nga ana tjetër ato që pohojnë ndikimin 
pozitiv të tyre në të nxënit dhe formimin e nxënësve. Sipas Walter & Mediavilla 
pohojmë se nëse ato për nxënësit janë gllabëruese të kohës së tyre të lirë dhe për 
prindërit burim ankthi dhe përgjegjësie të papërballueshme, pse duhet t’u jepen 
detyra nxënësve në shtëpi dhe nëse ato janë të dobishme, atëherë si do të jepen dhe 
si duhen menazhuar ato për të kryer me sukses rolin e tyre dhe për të plotësuar 
synimin e dhënies së tyre (Walter & Mediavilla, 2000; Rooney, 2009). Gjatë vitit 
shkollor prindërit e fëmĳ ëve të arsimit fi llor i shohin detyrat si aspektin ku mund të 
vëzhgojnë dhe njihen me përparimin e fëmĳ ës së tyre. Mësuesit mendojnë se ato janë 
përcaktuese në rezultatet e fëmĳ ëve në mësime, prandaj ata bëjnë kujdes që plotësimi 
i tyre të kryhet sa më mirë (Hoover-Dempsey, et al, 1995). Mësuesit e suksesshëm 
japin rregullisht detyra sipas formateve të gatshme dhe mbi bazën e kërkesave për 
përmbushjen e qëllimeve mësimore. Sipas studimit të Cooper në dhënien e detyrave 
nga mësuesit e pasuksesshëm demonstrojnë disa koncepte të gabuara që i pengojnë 
ata në menazhimin me efektivitet të detyrave të shtëpisë në një mjedis të caktuar të 
të nxënit. Gjykimi se dhënia e sa më shumë detyrave ndikon në përmirësimin e 
rezultateve të nxënësve, sipas Cooper, nuk rezulton i vërtetë (Cooper, 2006). Po 
kështu gjykimi sipas të cilëve, prindërit duan që fëmĳ ët e tyre të kenë sa më shumë 
detyra, nuk rezulton i vërtetë. Nëse prindërit dëshirojnë që fëmĳ ët e tyre të përparojnë 
mirë në shkollë, kjo nuk do të thotë që ata duan të kenë detyra të padobishme në 
përmirësimin e arritjeve të tyre mësimore (Cooper, 2006). Mësuesit e shikojnë 
procesin mësimor të pandarë, kështu që detyrat e shtëpisë mbështetin dhe plotësojnë 
atë që është nxënë në klasë. Mirëpo vetë mësuesit mbajnë qëndrim kritik ndaj 
mënyrës, tipit dhe sasisë së detyrave të shtëpisë. Mësuesit e shikojnë detyrën e 
shtëpisë si një aspekt të edukimit të shprehive të të nxënit të pavarur afatgjatë, të 
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rritjes së dëshirës për të zbuluar dĳ e të reja dhe për të konsoliduar njohuritë shkollore 
në kontekstin shoqëror dhe për zbatimin e tyre në jetë (Cooper, 2006). Mësuesit që 
kanë probleme me menazhimin efektiv të klasës i shikojnë detyrat e shtëpisë si mjet 
që forcon disiplinën dhe përgjegjësinë personale. Mirëpo vetë prindërit nivelin e 
ndikimit të detyrave të shtëpisë në disiplinimin e fëmĳ ës e shikojnë të lidhur me 
shumë faktorë të tjerë (Frant, 2008). Detyrat e shtëpisë trajtohen në këndvështrimin 
psikosocial (Cooper, 2006) dhe pedagogjik (Pauly, 1995). Trajtimi i efektivitetit të tyre 
duke analizuar në mënyrë empirike rolin dhe nivelin e ndikimit të tyre në progresin 
e arritjeve të nxënësve (Wallis, 2006; Kohn, 2006; etj.). Nga studimi i artikujve të 
prezantuar del se historikisht qëndrimet mbi dobinë e detyrave të shtëpisë kanë 
qenë të lëkundura. Në një periudhë të caktuar roli i tyre lartësohej deri në mitizim 
dhe në momente të caktuara, ky rol injorohej (Benett  & Kalish, 2006) dhe më pas 
përsëri rikthehej interesi dhe vlerësimi i domosdoshmërisë së tyre (Cooper, 2006). 
Pas viteve 2000, ku duket se ekspertët e edukimit në kuadrin e shkollave të hapura 
kanë rënë në mirëkuptim për zgjedhjet fi lozofi ke, si dhe kur bashkëpunimet 
hulumtuese po rriten gjithnjë e më shumë në fushën e të nxënit, ka prirje kritike ndaj 
ndikimit pozitiv të detyrave të shtëpisë. Kështu studiuesja e njohur Bazelon Emily 
duke iu referuar tre librave më të spikatur mbi këtë çështje: “The case Angainst 
Homework” nga Sara Bennett  dhe Nancy Kalish; “The Homework Myth” nga Alfi e 
Kohn, dhe “The Batt le over Homework” nga Harris Cooper nën shembullin e 
shkollës japoneze që i konsiderojnë detyrat e shtëpisë si të padobishme për nxënësit 
e arsimit fi llor, ft on specialistët e edukimit të braktisin detyrat e shtëpisë (Emily, 
2006). Qëndrimet pro dhe kundër lidhen edhe me sistemin e marrëdhënieve gjatë 
procesit të mësimit në sisteme të ndryshme arsimore. Këto marrëdhënie refl ektojnë 
jo vetëm raportet midis burimeve njerëzore, por edhe marrëdhëniet midis programeve 
mësimore, mjediseve dhe prioriteteve kombëtare. Dobia e tyre duhet parë në 
kompleksitetin e kritereve që bëjnë dallimin midis tyre (Cooper, 2006). Detyrat e 
shtëpisë mund të përdoren për të lehtësuar komunikimin ndërmjet prindit dhe 
fëmĳ ës, për të rritur angazhimin në zhvillimin e vlerave komunitare, etj. Sipas 
studimit të Cooper, detyrat e shtëpisë rrallë pasqyrojnë një qëllim të vetëm. Mësuesit 
e kanë të vështirë t’i klasifi kojnë ato sipas qëllimeve të pastra. Ata mendojnë se 
brenda një detyre mund të jetë një synim kryesor, por me të alternohen disa të tjerë 
në formë të qartë apo të nënkuptuar (Cooper, 2006). Përveç dallimeve në qëllimet, 
detyrat e shtëpisë mund të klasifi kohen edhe sipas aft ësive të nxënësve. Mësuesi 
mund t’u kërkojë nxënësve për të lexuar, për të paraqitur produktet me shkrim, apo 
për të ushtruar e përmirësuar kujtesën ose mbajtjen e materialeve. Në këtë klasifi kim 
mësuesit hasin vështirësi, pasi duhet të njohin mirë nivelet dhe nevojat e nxënësve. 
Numri i nxënësve në klasë, koha e regjistrimit, hapësira fi zike dhe pajisja e bazës 
materiale, krahas nivelit të kualifi kimit të mësuesit, kohës në dispozicion dhe 
praktikave mësimore ndikojnë në performancën e mësuesit në dhënien e detyrave 
sipas këtĳ  kriteri. Vendosja e nxënësit në qendër të procesit dhe zbatimi i të nxënit 
hulumtues pasqyron ndikimin më të dukshëm të praktikës pedagogjike të mësuesit 
(Lane, 2007). Fëmĳ ët janë të prirë për të gjetur zgjidhje origjinale kur problemi i 
motivon drejt zgjidhjes autentike të tyre. Në procesin mësimor mësuesit ndeshen me 
angazhimin ose jo të mendimit krĳ ues të nxënësit. Detyra e mësuesit është motivimi 
i nxënësve për t’u angazhuar aktivisht në kryerjen e detyrave mësimore. Një mënyrë 
e suksesshme mund të jetë metoda e hulumtimit aktiv në detyrat dhe veprimtaritë që 
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janë të rëndësishme për jetën dhe të ardhmen e tyre (Lane, 2007). Nxënësit duke u 
përfshirë aktivisht në punë të pavarura hulumtuese, në eksperimente të thjeshta 
shkencore, në veprimtari aktive për grumbullimin e të dhënave të duhura, në analiza 
dhe diskutime të projekteve dhe gjetjeve të tyre mundësojnë refl ektimin mbi të 
nxënit e tyre dhe mund të arrĳ në përft imin e kuptimit më të thelluar të koncepteve 
dhe zhvillimin e integruar të të menduarit kritik (Rosen, et al, 2010). Peter Senge në 
studimin e tĳ  për organizimin e të nxënit, thekson se niveli i individualizimit të 
detyrës varet nga synimi i mësuesit nëse detyra e dhënë duhet të përmbushë nevojat 
e secilit nxënës, nevojat për një grup të caktuar nxënësish apo për tërë klasën. 
Individualiteti lidhet me tipin e detyrës, nevojat e nxënësit apo shkallën e pavarësisë 
në të nxënë. Në këtë kontekst shprehet dhe niveli i aft ësive të nxënësit për të punuar 
në mënyrë krejt të pavarur apo autonome (Senge, 2000). Sipas Harris Cooper niveli i 
lejimit të zgjedhjes së detyrës së shtëpisë nga nxënësi varet nga lloji i detyrës, e cila 
mund të jetë: e detyrueshme ose vullnetare. Në këtë kriter mbështetet niveli i marrjes 
së përgjegjësisë së të nxënit nga vetë nxënësi. Nxënësi i përgjegjshëm njeh nivelin 
dhe nevojat e tĳ , përzgjedh detyrën që është më e lehtë për të dhe mendon se ja del, 
apo që synon të sfi dojë. Mënyra se si menazhohen detyrat e këtĳ  niveli përcaktohet 
dhe njohja e niveleve të nxënësve, e cila ndihmon mësuesin në dhënien e detyrave 
sipas kriterit të nivelit të aft ësive (Cooper, 2006). Lidhur me natyrën e detyrës së 
zgjedhur, afatet e kryerjes së detyrave të shtëpisë mund të jenë afatshkurtra, të cilat 
duhen përfunduar dhe dorëzuar në orën pasardhëse të mësimit, por që mund të jenë 
dhe detyra afatgjata, pasi nxënësit duhet t’i dorëzojnë brenda ditës, javës, muajit apo 
një afati tjetër më të largët (Cooper, 2006). Një detyrë shtëpie mund të ndryshojnë në 
përputhje me kontekstin shoqëror në të cilën ato kryhen. Disa detyra janë menduar 
për të përfunduar individualisht nga nxënësi në mënyrë të pavarur, pa ndihmën e 
njerëzve të tjerë dhe disa të tjera me asistencën e të tjerëve. Detyrat e shtëpisë që 
kërkojnë praninë e dikujt tjetër nënkupton përfshirjen e prindit, motrës apo vëllait 
më të rritur, një bashkëmoshatari apo dikujt tjetri. Mësuesit shpesh japin detyra që 
kërkojnë përfshirje në grupe të nxënësve, të cilët duhet të bashkëpunojnë për të 
dhënë një produkt të vetëm. Të tilla mund të jenë detyrat me projekte. Këto detyra 
rritin ndërveprimin zhvillojnë aft ësitë komunikuese, rritin socializimin dhe 
frymëzojnë humanizmin midis fëmĳ ëve (Temple & Crawford & Saul & Marhews & 
Makinster, 2005). Detyrat e shtëpisë mund të japin efekte mësimore të menjëhershme. 
Efektet e menjëhershme janë synimet më të shpeshta për caktimin e detyrave të 
shtëpisë. Përkrahësit e dhënies së detyrave të shtëpisë, theksojnë se zgjatja e kohës që 
nxënësit kalojnë me detyrat e shtëpisë, ndikojnë në arritjen e tyre mësimore (Cooper, 
2006). Efektet pozitive të menjëhershme në arritjet mësimore të dhënies së detyrave 
të shtëpisë shprehen në ruajtjen e mirë të njohurive faktike, në thellimin e kuptimit 
të materialit mësimor, në pasurimin e njohurive të fi tuara nga lëndët e kurrukulumit 
bërthamë. Natyrisht, të gjitha këto përfi time nuk do përcillen nëpërmjet një detyre të 
vetme, por ato mund të përshtaten për të promovuar një ose më disa prej këtyre 
efekteve (Cooper, 2006). Në kundërshtim me këtë drejtim, shumë studime perceptojnë 
si të dështuar format tradicionale të mësimit, të cilat iu kërkojnë nxënësve thjesht 
riprodhimin dhe të nxënit përmendësh të fakteve që mbushnin materialet mësimore 
(Bruner, 1961). Detyrat e shtëpisë mund të japin edhe efekte mësimore afatgjata. 
Këto detyra lidhen me krĳ imin e mundësive për t’i ushtruar nxënësit në punë 
praktike me synim lehtësimin e procesit të të nxënit të tyre. Nëpërmjet këtyre 
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detyrave nxënësit zhvillojnë të menduarin kritik, përmirësojnë aft ësitë e përpunimit 
të informacionit, dhe përmirësojnë shprehitë e të nxënit afatgjatë (Cooper, 2006). Kjo 
lidhet me mësimdhënien e hapur, ku nxënësi nuk shtrëngohet të performojë mbi 
standarde apo formate të standardizuara, por duke zhvilluar të nxënit e tĳ  të hapur 
(CDE, 2006). Detyrat e pavarura të bazuara në të nxënit e hapur zhvillojnë të 
menduarin për të analizuar të dhënat e tyre dhe të vetëvlerësojnë rezultatet që ata 
arrĳ në. Në të nxënit tradicional nxënësit duhet të provojnë nëse ia arritën apo jo 
objektivit të mësimit. Në të nxënit e hapur nuk ka rezultate të gabuara apo të drejta. 
Nxënësit vlerësojnë pikat e forta dhe të dobëta të procesit dhe përfundimeve të punës 
së tyre dhe në bashkëpunim me nxënësit e tjerë vendosin vlerën e tyre. Nxënësit nuk 
duhet të mësojnë vetëm fakte, por duhet të aft ësohen për ta kuptuar dhe shpjeguar 
atë që janë duke nxënë (CDE, 2006). Detyrat e shtëpisë shërbejnë gjithashtu edhe si 
mjet për zhvillimin e atributeve pozitive personale të fëmĳ ët që shtrihen përtej 
programeve mësimore. Procesi i kryerjes së detyrave kufi zon tutelën dhe mbikëqyrjen 
e rreptë në klasë, pasi në kushtet e shtëpisë nxënësi ka kontroll dhe mbështetje të 
kufi zuar. Më së shumti atĳ  do t’i duhet të punojë më vete dhe vetëm. Në këto rrethana 
detyra edukon te fëmĳ a vetëdisiplinën, vetëkontrollin, vetëorganizimin dhe 
vetëmenazhimin e veprimtarive të tĳ  (Anderson, 2002). Detyrat e shtëpisë mund të 
kenë efekte pozitive edhe në jetën familjare duke ndikuar në përfshirjen prindërore 
në të nxënë (Tamo, Karaj & Rapti, 2005). Prindi nëpërmjet tyre në mënyrë të shpejtë 
mund të evidentojë dhe kontrollojë përparimin e fëmĳ ës në shkollë (Hoover-
Dempsey, et al. 2001). Mësuesit mund të japin detyra enkas për këtë qëllim apo për 
të përfshirë prindin në të nxënët e fëmĳ ës së tyre. Përfshirja e prindërve mund të ketë 
efekte pozitive për fëmĳ ët pasi nxënësi bëhet i vetëdĳ shëm për lidhjen ndërmjet 
familjes dhe shkollës, mësuesit dhe prindit. Nga ana tjetër në kuadrin e këtyre 
detyrave rritet edhe interesi i prindit për procesin e të nxënit dhe përparimin mësimor 
të fëmĳ ës së tyre (Cooper, 2006). Detyrat e shtëpisë mund të kenë edhe efekte negative 
në motivimin, formimin dhe edukimin e nxënësve. Kritikët e detyrave të shtëpisë 
argumentojnë se çdo aktivitet mbetet i dobishëm vetëm për një kohë të kufi zuar. 
Ngarkesa mësimore dhe shpenzimi i kohënxënies në shkollë dhe shtëpi mund të 
shkaktojë venitjen e dëshirës për të nxënë, pasi dhënia e detyrave në sasi të tepruar 
mund të shkaktojë “ngopjen” me informacion mësimor. Kështu, detyrat e shtëpisë 
mund të zbehin qëndrimet pozitive ndaj shkollës dhe të demotivojnë nxënësit për 
arritje të larta. Gjithashtu, tendenca e mësuesve dhe e prindërve për t’i ngarkuar 
nxënësit me sa më shumë detyra, mund të çojë në lodhje të përgjithshme fi zike dhe 
emocionale të fëmĳ ëve (Cooper, 2006). Detyrat e dhëna në shtëpi u marrin fëmĳ ëve 
kohën e lirë, e cila mund të kalojë me lojëra e aktiviteteve që zhvillon fëmĳ a në 
komunitet. Mohimi i kësaj kohe dhe privimi nga aktivitet në komunitet nuk 
justifi kohet nga niveli i përmirësimit të arritjeve mësimore. Duke mos u përfshirë në 
jetën komunitare nxënësi humbet në edukimin e shprehive, shkathtësive dhe vlerave 
shumë më të rëndësishme për jetën e fëmĳ ëve (Cooper, 2006). Prindi nuk është 
mësues specialist dhe ndërhyrja e tĳ  mund të ndikojë negativisht në të nxënit e 
fëmĳ ëve. Metodologjia, teknika, koncepti dhe niveli i komunikimit janë elemente që 
duhen mbajtur në kontroll nga mësuesi (Karaj, Rapti &Tamo, 2005). Efektet pozitive 
dhe negative shfaqen njëherazi, të pandara dhe të ndërthurura me njëra - tjetrën. Në 
këtë mënyrë nëse një detyrë shtëpie mund të përmirësojë shprehitë e të nxënit, në të 
njëjtën kohë ajo privon fëmĳ ën nga aktivitete të tjera që mund të zhvillonte gjatë së 
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kohës së lirë (Cooper, 2006). Mësuesi është përgjegjës për të menazhuar me kujdes 
detyrat duke favorizuar ndikimet pozitive dhe minimizuar ato negative. Problemi 
qëndron se si mund të harmonizojë raportet midis tipit të detyrave të shtëpisë dhe 
karakteristikave të nxënësve? Karakteristikat e personalitetit, natyra dhe objektivat e 
materialit mësimor si dhe identifi kimi i stileve të të nxënit do të mundësojnë 
projektimin e detyrave në varësi të burimeve të brendshme dhe të jashtme të fëmĳ ës 
(Cooper, 2006). Natyra dhe mënyra se si jepet detyra e shtëpisë ndikojnë në cilësinë 
e kryerjes së detyrave hulumtuese. Nëse në punën hulumtuese në klasë ka 
bashkëveprim dhe mbikëqyrje nga mësuesi si trajner, në shtëpi puna e nxënësit ka 
karakter më individual dhe nxënësi merr vetë rolin e menazhimit të punës. Ai duhet 
të përfshĳ ë në punën e tĳ  edhe burime apo persona të tjerë. Studimet tregojnë se ky 
proces nuk është në varësi të nivelit të aft ësisë së nxënësit për të nxënë (Paulu,1995; 
Kunje & Selemani & Ogawa, 2009; Barron & Hammund 2008).

Përfshirja e prindërve në të nxënë

Përfshirja prindërore në të nxënë është një term bashkëkohor i gjithëpërfshirjes në 
edukim. Qëndrimet nëse mundet prindi të ndihmojë fëmĳ ën në të nxënë janë ndarë 
në pro dhe kundër. Prindi nuk është mësues specialist dhe ndërhyrja e tĳ  mund të 
ndikojë negativisht në të nxënit e fëmĳ ës. Metodologjia, teknika, koncepti dhe niveli 
i komunikimit janë elemente që duhen mbajtur në kontroll nga mësuesi. Ndonjëherë 
prindërit u bëjnë presion fëmĳ ëve për t’i përfunduar detyrat e shtëpisë pa u 
hallakatur, ose për t’i kryer me korrektësi edhe pse formimi i tyre i mangët në shumë 
raste i çorienton fëmĳ ët në kryerjen e tyre sipas pritshmërisë së mësuesit. Prindërit 
për të arritur rezultate të sforcuara për fëmĳ ët e tyre nuk kënaqen me detyrat e dhëna 
nga mësuesit dhe marrin në shtëpi mësues privatë, të cilët rritin mbingarkesën e 
nxënësve (Cooper, 2007). Të tjerë mendojnë se prindi ka rol të pazëvendësueshëm. 
Ai nuk mund të shmanget, pasi ndjehet përgjegjës për përparimin e fëmĳ ës dhe 
nga ana tjetër, nuk duhet harruar që prindërit shpesh luajnë roli e mësuesit të parë 
për fëmĳ ën e vet. Mësuesi për të tejkaluar barrierat dhe konfuzionin e krĳ uar nga 
ndërhyrja e prindit, duhet ta trajnojë apo instruktojë atë në rolin që duhet të marrë 
në mbështetjen e të nxënit të fëmĳ ës së tĳ  dhe përfshirjen e tĳ  në organizatën e të 
nxënit. Teknika të mësimdhënies të bazuar në hulumtim janë teknika të bazuara në 
metodologji jodirektive. Në një orë mësimi hulumtues nxënësit mund të arrĳ në në 
përfundime apo përgjithësime duke i aplikuar ato në situata të reja. Në të mësuarit 
hulumtues, nxënësi mund të arrĳ ë edhe në përfundime të gabuara. Mësimdhënia 
nëpërmjet hulumtimit ka pika të forta dhe të dobëta. Pikat e forta gjenden në 
zhvillimin e aft ësive intelektuale, nxënësit mësojnë të mendojnë në mënyrë logjike, 
të kuptojnë proceset që ndodhin në mendjet e tyre gjatë të mësuarit (Tamo, Rapti 
&Karaj, 2005).
Aft ësia për të nxënë në mënyrë të pavarur Penny Van Deur dhe Rosalind Murray-
Harvey (Flinders University) theksojnë se objektivi kryesor në programet mësimore 
mbetet vetërregullimi i të nxënit të fëmĳ ëve (Van Deur & Murray-Harvey, 2005). 
Të nxënit e pavarur në klasat e arsimit fi llor klasifi kohen në: të nxënit e pavarur 
të izoluar dhe të nxënit e pavarur ndërveprues. Në të nxënit e pavarur të izoluar 
nxënësi (fëmĳ a) punon i veçuar dhe pa praninë apo ndihmën e të tjerëve. Në të 
nxënit e pavarur ndërveprues, nxënësit janë të mbikëqyrur dhe procesi i të nxënit 
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të tyre është i organizuar dhe i drejtuar. Nëse e kanë të nevojshme ata nxiten të 
pyesin dhe të kërkojnë ndihmën e nevojshme për të kryer detyrën e ngarkuar (Paulu, 
1995). Në këtë proces përfi timet në aspektin e mësimdhënies dhe të nxënit do të 
jenë të dukshme si për fëmĳ ët dhe për mësuesit. Mësuesi, gjatë procesit mësimor, 
krahas planifi kimit dhe organizimit të veprimtarive nga ana e tĳ , duhet të nxisë 
fëmĳ ët për të organizuar edhe ato veprimtari sipas kuptimit dhe interesave të tyre. 
Qeniet njerëzore reagojnë në mënyrë aktive dhe të natyrshme për të zbuluar dhe 
njohur botën. Mbi bazën e përvojave individi u jep kuptim objekteve dhe dukurive 
në përputhje me karakteristikën moshore të mënyrës së të menduarit. Ata mësojnë 
nëpërmjet ndërveprimit, modelimit të përvojave të para dhe veprimeve instiktive 
të pavarura (Bruner, 1961). Fëmĳ ët rriten me mitizimin e vlerës së shkollës dhe 
nënshtrimin para autoritetit të saj. Kjo frymë varet nga kulturat dhe përvojat në 
edukim. Edukimi i nxënësve për të punuar në mënyrë të pavarur, realizohet nëpërmjet 
një sërë teknikash dhe praktikash zbatuese, nëpërmjet të cilave nxënësit arrĳ në të 
përvetësojnë shprehitë e duhura. Dhënia e mundësisë nxënësve për të bërë zgjedhjen 
e detyrës apo tematikës alternative do t’i inkurajojë për të refl ektuar mbi interesat 
dhe parapëlqimet duke i shtyrë për të fi lluar marrjen e përgjegjësisë për të nxënit 
e vet. Mësuesi mund ta shfrytëzojë këtë rast për të refl ektuar mbi karakteristikat e 
nxënësve të tĳ  nëpërmjet asaj se përse ata bënë këtë apo atë zgjedhje (Firestone, & 
Monfi ls, & Schorr, 2004). Puna në grup është një tjetër praktikë e dobishme sepse u 
mundëson nxënësve të mësojnë nga njëri-tjetri duke u përfshirë në mënyrë aktive. 
Puna në grup përkohësisht e distancon kontrollin e drejtpërdrejtë të mësuesit dhe e 
transferon atë te vetë nxënësit duke nxitur përgjegjësinë e pavarësisë së tyre (Temple 
& Crawford & Saul & Marhews & Makinster, 2005).
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Historia e shoqerise shqiptare dhe ksenofobia

Juljana Xharda

Jonida Dinaj

Abstrakt

Pasi u edukuam  ne vitet e shkolles nga veprat e De Rades, Fishtes, Naimit ,e Pashko Vases me 
dashurine per atdheun e urrejtjen per pushtuesin.Pas indoktrinimit nga letersia e Realizmit 
socialist te  patriotizmit fanatik per ta pare boten e huaj si shkaktare te fatkeqesive tona 
kombetare,duke krahasuar deshiren e madhe , madje te ethshme per te lene vendin e per 
te jetuar ne vende te  huaja me mundesi me te mira jetese, e pash te nevojshme te germoja 
thelle ne historine e Shqiperise per te kuptuar gjendjen emocionale te kesaj shoqeri gjate dhe 
pas luft rave pushtuese.Permes shembujve te shprehur nga letersia , deshmive te datuara 
nga historia dhe zberthimit te bere nga psikologjia , ne kete punim jam perpjekur te analizoj 
pervojen traumatike qe ka kaluar shoqeria shqiptare qe nga pushtimi me i hershem e deri 
tek ai me i fundit. Friken e shqiparit ndaj te huajve  si pasoje e ngjarjeve te renda politike, 
luft rave dhe pushtimeve te gjata  e kam quajtur ksenofobi, duke bere nje perpjekje per  ta  
trajtuar situaten nen driten e nje kendveshtrimi psikologjik.Ne ndihme te trajteses psikologjile 
me hyn zberthimi i personalitetit sipas Frojdit dhe aft esite deshmuese, eksperimentale te 
Wotsonit.Duke e vendosur shoqerine shqipare ne rolin e nje subjekti terapeotik jam perpjekur 
te shpjegoj burimin e ksenofobise se kesaj shoqeri qe padyshim e eshte pasoje e nje perjetimi 
negative , ashtu sikurse jane pjesa me e madhe e fobive.Ashtu si nje psikoanalist qe perpiqet 
te gjeje shkakun e sjelljeve negative te papershtatshme te pacientit te tĳ  , ashtu dhe une 
jam perpjekur te shpjegoje pasojen qe eshte ksenofobia, permes shkakut, duke germuar ne 
te kaluaren e larget qe sjell edhe friken.Ndoshta ndonjeri nga ata qe entuziazmohen nga 
shprehjet patriotike e qe do te te donte te krenohej me emrin shqipar, nuk do te pranoje tezen 
ksenofobe , duke thene se shqiptaret jane trima e nuk kane pasur frike nga asnje pushtues, por 
kjo nuk zgjidh gje, pasi realiteti duhet te shikohet me syte e te vertetes, pertej himnizimeve 
hiperbolike.Ndoshta teza ime ksenofobe eshte vetem nje pjese e te vertetes , por besoj se ka 
guximin te dali nga kornizat kamufl uese patetike e patriotike.

Letersia  si  deshmi  e perjetimit social

Permendorja e madhe qe ngriti  At Gjergj Fishta me poemen “Lahuta e Malcis’ per 
atdheun e tĳ  , Shqiperine  , sjell jehonen e luft es se hershme te shqiptarit per ekzistence 
dhe bashke me kete luft e poeti atdhedashes eshte kujdesur qe te percjelli per brezat 
e lexuesve disa vlera dalluese nder etni te ketĳ  te fundit si;burreria , guximi e zotesia 
ne fushe beteje.Por ai luft on pa gjetur prehje,jo me veten por me ate, ozurpatorin 
qe i vjen dhe i troket, ne dere te kulles do te thoshte Fishta.E keshtu hakerrueshem 
ai  i detyruar nga rrethanat rremben armet e shkon t’i dal per zot atdheut.Ky eshte 
argumenti histori qe e kane perdorur edhe letraret e medhenj shqiptar ne veprat e 
tyre.Gjithmone te himnizuar , te lartesuar si hyjni ne syte tane heronj si Gjergj Elez 
Ali qe me shtate plage i dilte zot vatanit,heronj si  Oso Kuka qe hedh ne ere kullen  
bashke me veten e shoket per te mos rene ne duart e cubave te Knjaz Nikolles,apo 
si Tringa qe ngjesh armet per te luft uar armikun ka plot.Si Fishta edhe shume 
shkrimtar te tjere kane sjelle ne vepren e tyre shqiptarin e glorifi kuar me forcen e 
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nje hyjnie qe i bente balle i vetem nje ushtrie te tere.Nje gjykim i shendosh besoj se 
nuk do t’i besonte perrallave te fuqise shqiptare , madje do mjaft ohej ,per te hedhur 
poshte hiperbolen e forces  se kesaj race me te permendur emrin e armikut qe ne 
te gjitha rastet ka qene superfuqi perballe fshatarit te paushqyer e te dobesuar nga 
skamja, shqiptar qe luft on  me arme primitive.Por pertej krenarise kombetare Fishta 
nuk mund te mos e kuptonte realitetin e mjeruar te fatit te kombit te tĳ  dhe per te 
gjitha fatkeqesite armiku eshte i huaji, eshte bota.Kete qendrime ai do ta shprehte ne 
vjershen”Nje Gjame deshperimi”ne vargjet ; . 
E mallkue kjoft ë Evropa! Até e vraft ë Zoti, 
E e shoft ë me fi se, popuj e qytete;
Edhè premtoft ë qi, dersa t'endet moti, 
Kurr luft a mos iu daft ë per tokë e dete; 
Selit e saja grimë me grimë u theshin;
Me gjak t'popujvet t'vet sunduest iu ushqeshin.
Ngjarjet historike per coptimin e tokave shqiptare ,ku Fuqite e Medha luajten 
politiken e tyre ne kurriz te tokave shqiptare sollen urrejtjen  e shqiptarit per te 
gjithe vendet e huaja dhe jo pa te drejte duke pare rrethanat historike.Mbetet per 
tu diskutuar nese mund te quhet urrejtje apo frike qe do te shnderrohet  per shekuj 
me rradhe  ne nje fobi te shqiptarit ndaj te huajve.Thua gjithe plejada e njerezve te 
letrave shqipe qe kane edukuar kombin me letersine qe ata benin kane vuajtur nga 
ksenofobia perderisa frika ndaj te huajve gjendet mes vargjeve te tyre.?!                                 
Edhe Pashko Vasa ne vjershet patriotike ‘O moj Shqypni “ do te shprehej;
Por sot, Shqypni, pa m'thuej si je? 
Po sikur lisi i rrxuem përdhe,
Shkon bota sipri, me kambë, të shklet
E nji fj alë t'ambël askush s'ta fl et. 
Serisht gishti i fajtorit drejtohet mbi te huajin qe uzurpon.A ka te drejte shqiptari te 
behet ksenofob ndaj fatit te keq qe sjell bota?Pergjigja nuk eshte e lehte te jepet.Madje 
do te duhej nje armate e tere historianesh, sociologesh e psikologesh per te zgjedhur 
konceptin e qe dikton perjetimin e shqiptarit te kesaj periudhe ndaj te huajit.Ndoshta 
edhe ata nuk do te arrinin te binin ne nje koncept te perbashket.Une po guxoj dhe po 
e quaj ndjenjen e kesaj periudhe ksenofobi , diktuar nga perjetimet e njepasnjeshme 
te luft rave e rolit te te huajit si pushtues i dhunshem.Edhe Ismail Kadare ne romanin 
e tĳ  historik, permes atmosferes se pritjes qe shkakton ankth,  kamufl on friken nga 
luft a e ksenofobin kolektive nga te huajt, sidomos ne romanet’;Darka e gabuar’ , ku 
qyteti hesht nen ankth pritjen e padeshiruar te pushtuesit te ri, ende pa u larguar 
pushtuesit e vjeter. Ismail Kadare sjell edhe nje deshmi historike te asaj qe i eshte 
dashur te perjetoj qyteti i tĳ  ,Gjirokastra.
Ne qytet kishte ende njembedhjete  ish-vezire e pashallare te ish-Perandorise Osmane, kater 
ish-mbikqyres te haremit sulltanor, tre ish-drejtor bankash italo –shqiptare, pesembedhjete 
ish-prefekte te te gjitha regjimenteve, dy ish-mbytes profesioniste princash trashegimtare…
Te gjithe keta ishin shume per nje qytet mesjetar, qe metonte te kthehej ne komunist.                                                              
Trauma ksenofobike e shkaktuar nga luft a shfaqet si nje llave shperthyese ndaj 
pushtuesit sidomos ne romanin ‘Gjenerali i ushtrise se vdekur”,ne monologun e 
famshem te plakes Nice, e cila percjell gjithe urrejtjen popullore nga plaget qe la 
luft a. Me keto fj ale te mbushura me mllef i drejtohet ajo gjeneralit italian qe ka 
arrdhur te mbledhi eshtrat e ushtareve te vrare nga luft a per t’i kthyer ne atdheun e 
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tĳ  , ne Itali:
Të ikësh sa më parë, sepse edhe ti je i mallkuar si ai. Tani rri urtë si një qengj dhe të qesh buza 
tek shikon se si kërcejnë njerëzia, por unë e di se ç'ke në mendje. Ti mendon se si do të vĳ ë dita 
që të sulesh në anët tona me ushtri dhe të na djegësh e të na pjekësh e të na vrasësh siç bënë 
shokët e tu. Nuk duhej të vĳ e në këtë dasmë. Të të dridheshin gjunjët kur të niseshe për këtu. 
Së paku për hirin tim, të mua plakës së shushatur, të mua gjëmëzezës. Po ç'bëhet kështu? Ti 
po ngrihesh në valle? Ti guxon të ngrihesh në valle? Po vë buzën në gaz! Po ngrihesh! Dhe 
njerëzit të pranojnë! Daleni! Ç'bëni kështu! Kjo është e tepërt! Gjynah nga zoti!                                                                                                                               

Aspekti historik

Po te kerkonim zanafi llen e mospelqimit social shqiptar ndaj te huajve , sigurisht qe 
do ta lidhnim me konceptin e luft es dhe pasojat shkaterrimtare qe ajo ka sjelle.Nese 
do te duhej te paraqisnim gjurmet e para te ketĳ  mospelqimi , ndoshta do te duhej 
ta nisnim qe te pushtimin Bizant(Shek V-X),por eshte heret per te dokumentuar 
perjetimin social.Ndoshta  mund te fl asim me bindje per urrejtjen shqiptare ndaj 
pushtuesit turk qe fi llon ne vitin 1384 , kur Shqiperia bie nen zgjedhen e perandorise 
Osmane, per te vazhduar deri ne 1912.Pakenaqesine e pushtimit te atdheut shqiptaret 
e treguan permes revoltave popullore e kryengritjeve te armatosura, per ta larguar te 
huajin nga tokat e tyre.Keshtu u krĳ uan çeta komitesh qe perbenin te vetmen force te 
rezistences  se popullit ndaj uzurpuesev si ajo e Cerciz Topullit e Mihal Gramenos, te 
cilat mbanin zgjuar shpresen per liri.Fatet politike nuk ishin te favorshme per 
Shqiperine 
kur me vendim te Kongresit te Berlinit Shqiperia do te coptohej per te kenaqur 
lakmite e vendeve qe dolen fi timtare nga luft a.Grabitja do te vazhdonte e dhe me 
vendimet qe do te merreshin ne Konferencen e Ambasadoreve ne Londer , ku vende 
si Serbia, Mali I zi , Bullgaria e Greqia   do te kerkonin te merrnin sa te mundnin  nga 
Shqiperia e copezuar tashme qe me heret.A nuk  mund te legjitimohet ksenofobia 
e shqiptarit pas kesaj?!Patriotet do ta quanin urrejtje kombetare ndaj te huajve 
edhe vete populli e ka quajtur po keshtu..Ai nuk ju duket se kemi te bejme me nje 
popull qe ka kaluar nje trauma te madhe si pasoje e pushtimeve te njepasnjeshme 
shumeshekullore? Ndoshta dikush ka menduar se qetesia do te fi tohej me krĳ imin 
e qeverise se pare , pas asaj jeteshkurter te Ismail Qemalit, por serisht shoqerise 
shqiptare i duhet te kapercej nje periudhe te paqarte ideologjikisht, plot luft ra te 
brendshme politike e klane qe luft onin njera tjetren. Kujtojme ketu Revolucionin e 
qershorit si  nje perpjekje per te rezuar qeverine e asaj kohe te drejtuar nga Ahmet 
Zogu qe me pas do te behej   Mbretit .Shtetit te ri i mungonte fryma e perbashket 
kombetare , popullore, ku varferia e perplasjet e brendshme politike nuk na lene 
hapsire te kuptojme raportin social , popullor me te huajt, por mund te shikojme 
vetem nje raport elitar e politik nderveprues me te huajin, ne nje kohe kur diplomacia 
dukej se e kishte davaritur urrejtjen e kahershme ndaj te huajve.Vete Martesa e 
Zogut , me 27 prill 1938 me konteshen Hungareze Geraldin Appnyi de Ngyappony 
tregoj nje qasje te tĳ  me boten e huaj.Pritja madheshtore e dasmes se tĳ  , me te ft uar 
nga aristokracia e boterore e deshmon kete qasje me boten e jashtme.Por ajo qe do 
te shnderrohej ne nje fryme te pergjithshme katastrofi ke e veteizoluese  nga bota 
do ta kishte zanafi llen  ne vitin 1944 dhe diktatorit qe do te vinte me emrin Enver 
Hoxha.Nen regjimin e tĳ  totalitar shqiptareve do tu ndalohej komunikimi me boten 
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e zhvilluar perendimore , duke ngjallur ne ndergjegjen kolektive terrorin e rrezikut 
nga kontakti me boten e huaj.Gjate viteve te gjata te diktatures ksenofobia sociale u 
thellua , madje shihej si     nje rrezike dhe infektimi nga kultura dhe nga gjithncka qe 
ishte e huaj.Dukej sikur e gjithe shoqeria lengonte nga kjo lloj fobie me zgjedhjen e 
saj te lire.Mendjet e kthjelleta qe arriten ti shpetonin indoktrinimit nga propaganda 
komuniste , te paguximshme per te zgjuar ndergjegjet e  tjera ,vegjetuan ne heshje 
dhe ne pritje.Disa vdiqen duke pritur.Fundi i ketĳ  kolapsi socio-shoqeror e politik do 
te vinte pas demonstrates se studenteve , ne dhjetorin e vitit 1990, ku si  nje depozite 
e madhe uji qe shperthen e merr perpara cfare gjen, ashtu do te dyndeshin edhe 
shqiptaret ne vitet qe do te vinin drejt ambasadave te huaja si per te shpetuar nga 
nje makth qe i kishte perndjekur  prej shekujsh.Krejt pa pritur shoqeria shqiptare jo 
vetem qe nuk ishte nje shoqeri qe vuante nga ksenofobia po dukej sikur tashme po 
vuante nga dashuria per te huajt, nje admirim deri ne deshirim per cdo gje te huaj 
; kulture,vend produkt etje.Shqiptaret e kapercyen urrejtejen dhe friken e tyre me 
ne fund , aq sa edhe tashme pas 28 vitesh qeverisje demokratike vazhdojne te mos 
ngopen me cdo gje qe eshte e huaj e rendin te shkelin toka te huaja per ta gjetur 
dinjitetin ekonomik e shpirteror edhe ne vendet nga te cilat te paret e tyre pane 
vetem luft e e plage.

Trajtimi socio-psikologjik

Fjala truame e ka origjinen nga gjuha greke dhe do te thote “Plage”.Sot ne kohet 
moderne ajo ka gjetur nje perdorim te gjere ne jeten e perditshme per te percaktuar 
nje gjendje qe na shkakton stres.Nese do  te fl isnim per gjendje stresante do te ishte 
krejt normale per te gjitha shoqerite njerezore, por kur perdorim emertimi trauma 
dukuria nga çon tek nje apo disa ngjarje qe i kalojne kufi jte e perjetimit te zakonshem 
, per te lene gjurme ne psikiken e individit apo individeve. Keshtu krĳ imin e 
ksenofobise se shqiptareve te para 90-tes mund ta lidhim me shkaqe historike, ku 
i ndodhur per shekuj me rradhe nen  udhekryqet e historise, midis lindjes dhe 
perendimit, zhvilloj nje hipervigjilence kombetare dhe nje alarm permanent per tu 
mbrujtur nga rreziku i huaj.Per te mbeshtetur kete perfundim marrim shembullin 
e pare te fobise eksperimentale.Ishte viti 1920, kur studiuesi i Psikologjise J.Watson 
do te bente eksperimentin e pare me te cilin do te provonte lidhjen e pervojes 
traumatike me krĳ imine fobise.Ai zgjodhi si subjekt nje femĳ e 11 muajsh.Femĳ a me 
emrin Albert u la qe  te luante me nje mi te bardhe laboratori dhe u duk se shfaqte 
gezim kur shikonte miun.Por sapo femĳ a zgjati doren per te prekur miun studiuesi 
i fshehur, permes nje çekici godet nje metal. Metali shkakton zhurme te madhe qe 
sjell trembjen e femĳ es.Zhurma perseritet sa here qe  femĳ a prek miun ,derisa  ai 
fi llon te mendoje se trembja dhe zhurma i vjen nga kontakti me miun.Alberi keshtu 
do te shfaqte shenjat e fobise ndaj te gjithe minjeve.Ajo qe percillet nepermjet 
eksperimentit eshte pesha qe kane pervojat per te percaktuar frikerat qe ne krĳ ojme 
gjate jetes.Ky esksperiment mund  te paralelizohet edhe me rastin ksenofobise qe 
perjetoj shoqeroia jone gjate dhe pas luft arve.Nese do te merreshim me shperthimin 
e kaotik te shqiptareve permes demostatave te studenteve  ne dhjetorin e vitit 1990-
te dhe dyndjen drejt ambasadave te huaja si per te shpetuar nga nje e keqe e madhe,  
dhe nese shoqeria jone do te trajtohej si nje pacient  permes modeleve psikoanalitike 
Frojdiane e Neofrojdiane   , me siguri do te gjenim rastin e nje pacienti psikotik , ku 
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e shkuara e larget historike dikton te tashmen psikotike te pacientit –shoqeri dhe per 
te kuptuar cfare po ndodh brenda botes se ketĳ  pacienti-shoqeri perdorim logjiken 
frojdiane te nderveprimit te tre pjeseve ne personalitetin e njeriut.Ato jane ;Idi-
rezervuari kaotik i instikteve(lakmia , epshet),qe kerkon gjithmone te shperthej, qe 
kerkon realizimin e deshirave me te erreta, Ego-arsyeja  e cila frenon keto deshira kur 
jane te papershtatshme  dhe i mban nen kontroll per te mos shperthyer , ne te kundert 
sistemi i brendshem shkaterrohet e individi humbet ekuilibrin e personalitetit,dhe 
Superegoja- ajo pjese e personalitetit te njeriu qe pranon kodin e qyteterimit,dhe te 
edukimit, pra ne nje menyre eshte nje ndergjegje sociale. Cfare ndodhi me shqiptaret 
pas 90-tes?Duket se rezervuari kaotik i idit  ka pesuar aq shume trysni e shtypje te 
rende nga egoja e udhehequr nga superegoja sa ekuilibrat u shkaterruan e portat e 
egos nuk mbajten me.Shperythimi i idit erdhi si pasoje e nje shtypjeje te vazhdueshme 
nga  egoja-(arsyeja ose frenua), duke marre sugjerime nga superegoja(autoriteti ,kodi 
moral i shoqerise, apo timoni i makines) 

1/3 e pjeses se psikologjise se njeriut perben pjesen e idit, pra instiktet e ndrydhura 
te tĳ  , pavetedĳ a , ndersa pjesa  tjeter perbehet nga vetedĳ a , e kontrollueshmja, ajo 
qe njeriu zoteron tek vetja.Ndodh shpesh qe kufi jte mes idit dhe egos te behen te 
depertueshem dhe atehere shperthejne instiktet dhe prishin ekuilibrat mendor te 
njeriut dhe duke u perballur me nje gjendje kaotike. Kjo nuk ndodh tek nje pacient 
i vetem por mund te ndodhi edhe me gjithe shoqerine si ne rastin e 1997-tes, kur 
keto ekuilibra u shkaterruan dhe sollen pasoja fatale ne gjithe vendin.Dukej sikur 
sistemi rregullues social kishte pesuar nje kolaps.Si arriti shoqeria jone ne kete 
gjendje?Ndoshta korifenjte e politikes, me gjuhen e tyre elokuente te shkencave 
politike qe u duartrokiten plot shprese nga ndergjegjja sociale shkaktuan nje 
deluzion aq te madh tek masat sa rregullatori psikologjik , timoni i superegos nuk 
sugjeronte me egon te frenonte kufi jte e instikteve te egra te shperthenin nga idi.E 
keshtu rezervuari kaotik vershoj , duke shfaqur sjellje te rrezikshme kriminale.I 
gjithe vendi u pushtua nga nje luft e civile pa kuaze.Arsyeja-Egoja nuk frenonte me 
asnje instikt te erret.Ajo e kishte humbur kontrollin mbi personalitetin e individeve.
Si pasoje te ketĳ  frenetizmi, shteti pushoj se funksionuari, ligji e humbi fuqine e 
shoqeria numeroj shume viktima ne rradhet e saj. Gjithashtu shume individe qe 
tashme ishim kriminalizuar per shkak te sjelljes se tyre nuk e gjeten me rrjedhen 
normale te jetes.Rezultati i vitit 1997 mund te identifi kohet si nje moment kur doli ne 
pah instikti primar dhe primitive njeriut , i cili  dha sadizmin e maskuar social.Dhe 
lind pyetja: A mund te futet nje shoqeri e tere qoft e edhe per nje periudhe kohe ne 
nje qender kurative psikologjike per te kapercyer traumen?Sigurisht qe jo.Si pasoje 
e traumes shoqeri te tilla shfaqin veshtiresi per te progresuar si te gjitha shoqerite 
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e tjera.Ajo mbart shprehje pasigurie e mungese vetebesimi, sikurse nje pacient 
qe ka kaluar nje ngjarje traumatike ,te cilit i duhet kohe te vĳ oje rregullisht jeten 
normale si te tjeret, apo si nje nxenes shkolle me probleme sociale qe nuk mund 
te eci paralelisht me te tjeret per te arritur rezultate te mira, pasi shfaq mungese 
perqendrimi e veshtiresi ne te nxene.Shembuj krahasues mund te gjejme pa fund 
.Mjaft on te gjejme shkakun sepse pasoja me pas jane te evitentueshme lehtesisht.Ne 
rastin e ksenofobise se shoqerise shqiptare shkaku jane pushtimet ne shume vite dhe 
pasoja frika ndaj te huajve.Permbysja e regjimit permes demostratave te studenteve 
ne vitin 1990 dhe kerkesa per nje shtet pluralist  kishin si shkak izolimin e popullit 
qe solli  si pasoje deshiren e ethshme per liri.Po keshtu edhe luft a  civile 1997 si 
shkak mban zhgenjimin politik dhe si pasoje te ketĳ  zhgenjimi mban  armatimin 
e popullsise dhe shkaterrimi i objekteve publike.Pavetedĳ a u ngrit mbi vetedĳ en, 
personaliteti humbi ekuilibrin dhe individi nxorri gjithe pakenaqesine e tĳ  permes 
shkaterrimit.Tashme pas shume kohesh mund te themi se me gjithe jeteshkrimin 
mbushur plote me ngjarje te hidhura shoqeria shqiptare e kaperceu ksenofobin.Ajo 
synon te formoje nje personalitet te qendrueshem , duke u modeluar nga shoqerite e 
lira demokratike, ,per te bere progress si nje qenie qe ka mesuar te ngrihet  ne kembe 
e tashme po provon te vrapoj.                                     
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Arti dhe mësimnxënia aktive

Esmeralda Bala

Kletilda Gega

Njeriu duhet të mësojë duke vepruar, sepse paçka se mendon se e di një gjë – nuk je 
asnjëherë plotësisht i sigurt në rast se nuk e provon.

 (Sofokliu, shek. 5-të para Krishtit)

Abstrakt

Mësimxënia aktive është procesi përmes së cilit fëmĳ ët ndërtojnë botëkuptimin e tyre për 
gjërat që atyre u interesojnë. Që në fëmĳ ërinë e hershme, në mënyrë shumë të natyrshme, 
fëmĳ ët bëjnë shenja, shkarravina dhe vizatojnë me çdo lloj materiali.Nëpërmjet shkarravinave 
një fëmĳ ë “bën një shenjë në këtë botë”, është një nga shembujt e hershëm të shtysës personale.  
Për shembull, ndërsa pjesa më e madhe e 4-vjeçarëve nuk janë ende në gjendje të kuptojnë 
algjebrën ,sepse ka të bëjë me aft ësi abstrakte matematikore që i tejkalon aft ësitë e tyre, 
ata janë në gjendje të numërojnë objekte, të krahasojnë, dhe të ndërtojnë një marrëdhënie 
me tjetrin. Këto janë aft ësi të domosdoshme prej të cilave do të evoluojnë edhe aft ësitë e 
mëvonshme matematikore. Dhe ndërsa fëmĳ ët në parashkollor nuk janë në gjendje të lexojnë 
dhe të shkruajnë, ata tregojnë entuziazëm për librat, emrat e tyre, proceset shkrimit të shpikur, 
shkarravitjet, simbolikat,  vizatimin dhe aktivitetet që lidhen me bërjen e artit. Më tej ata 
arrĳ në të krĳ ojnë imazhet e tyre, duke u përfshirë në procesin krĳ ues për të zbuluar mundësi 
të shumta të kombinimit të materialeve me gjuhën vizuale. Në këtë nivel ata mësojnë të 
ushtrojnë mendimin kritik dhe të zhvillojnë ndjesitë e tyre estetike nëpërmjet vlerësimit jo 
vetëm të punëve të tyre dhe të shokëve/shoqeve, por edhe të veprave të artit, të objekteve 
tradicionale dhe imazheve të marra nga historia dhe trashëgimia kulturore e të tashmes dhe 
të shkuarës.

Fjalët kyçe: rritje fokusimi, nxitës diskutimi, procesi i të hetuarit, eksperiencë, motivim i 
brendshëm.

Metodologjia

Metodologjia e ndjekur është metoda empirike e kombinimit dhe krahasimit të 
aktiviteteve të artit me metodën e mësimnxënies aktive. 
Hipoteza: Të vërtetojmë se mësimnxënia aktive ngjan në një masë të madhe me artin 
dhe bërjen e tĳ , çdo aktivitet artistik, sidomos në fushën e arteve pamore, është një 
përpjekje e fëmĳ ës për të mësuar duke i bërë gjërat. 
Qëllimi: Qëllimi i studimit është të thjeshtëzojë procesin e mësimdhënies së artit dhe 
të lidhë pikat kryesore midis mësimnxënies aktive dhe bërjes së artit. 
Pikësynimet: Pikësynimet e studimit janë: 
-të shqyrtojë format dhe strategjitë e mësimnxënies aktive
-të identifi kojë ngjashmëritë me aktivitetet artistike siç janë: hetimi, zbulimi, dhe 
interpretimi.
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Hyrje

Teksa fl isja me një mama që kishte sjellë fëmĳ ën në kopsht, më tha se fëmĳ a i saj 
ishte gati për në kopsht sepse dinte të numëronte deri në dhjetë dhe njihte gërmat, 
pastaj shtoi gjithë merak: “Shpresoj që të mos mërzitet!”. Të dish gërmat e alfabetit 
apo të numërosh deri në 10 apo 20, janë aft ësi të rëndësishme që fëmĳ ët i mësojnë. 
Megjithatë, është po aq e rëndësishme që fëmĳ ët të mësojnë në mënyra që nuk 
përfshĳ në vetëm memorizimin e fakteve dhe fi gurave. Piazheja për shembull, 
besonte se eksperienca është gjithmonë e domosdoshme për zhvillimin intelektual 
dhe, shumë psikologë të fëmĳ ërisë dhe edukatorë e ndërthurin “mësimnxënien 
aktive” me eksperiencën dhe praktikën konkrete. Fëmĳ ët si nxënës aktivë – lidhja 
direkte dhe e menjëhershme që vjen nga kontakti me objektet, njerëzit, idetë dhe 
ngjarjet – është një gjendje e domosdoshme për ristrukturimin kognitiv (njohës) dhe 
për zhvillimin. E thënë më thjeshtë, fëmĳ ët e vegjël mësojnë konceptet, formojnë idetë 
dhe krĳ ojnë simbolet apo abstraksionet e tyre përmes aktivitetit të cilin e nisin vetë 
– lëvizjes, dëgjimit, kërkimit, ndĳ imit, manipulimit. Një aktivitet i këtillë, i realizuar 
brenda një konteksti social në të cilin edukatori si një vëzhgues i kujdesshëm, e bën 
të mundur që fëmĳ a të angazhohet me eksperienca interesante për të që mund të 
prodhojnë konkluzionet e veta dhe një riorganizim të botëkuptimit të fëmĳ ës për 
botën që e rrethon. Mësimxënia aktive ngjan më së shumti me bërjen e artit, ku fëmĳ a 
është bërësi i veprimit i cili ndërton njohurinë e tĳ  për botën teksa i transformohen 
edhe idetë e tĳ  dhe ndërveprimet e tĳ  në një sekuencë logjike dhe intuitive të 
mendimit dhe veprimit, punon me materiale të ndryshme për të krĳ uar eksperienca 
personale domethënëse dhe rezultate të rëndësishme për vetë fëmĳ ën, si dhe fl et për 
eksperiencat e tĳ  me fj alët e veta. Një nga tiparet përcaktuese të mësimnxënies aktive 
është se ata janë të përqendruar në veprimet dhe mendimet e tyre. Në tavolinën e 
artit, Xhefi  afrohet tek ngjyrat për të marrë  bojë të gjelbër; Vanesa ngrihet dhe shtyp 
me bërryla plastelinën e saj; Krejgu e vendos pikturën në dysheme për të pasur më 
tepër hapësirë për të punuar me të. Nga këto veprime lindin dhe bashkëbisedimet, 
ndërveprimet dhe marrëveshjet me njëri-tjetrin .Nxënësit aktivë gjejnë shumë gjëra 
për të bërë dhe shpesh fl asin për ato gjëra që duan të bëjnë. Në pamje të parë, të 
rriturit të cilët presin që të shohin grupe fëmĳ ësh të qetë, që bëjnë të gjithë të njëjtën 
gjë në të njëjtën kohë; ambienti i mësimnxënies aktive mund t’u duket i c’rregullt.
Por të rriturit të cilët e kuptojnë rëndësinë e mësimnxënies aktive e kuptojnë se 
motivimi i brendshëm i fëmĳ ëve krĳ on një forcë organizuese efi kase si brenda 
fëmĳ ës, ashtu dhe brenda klasës apo qendrës. Për shembull, nëse fëmĳ a ka nevojë 
për bojë të gjelbër, apo një kub, apo një shok që ta ndihmojë, ai mund ta përmbushë 
vetë këtë nevojë sepse një ambient ku mbështetet mësimnxënia aktive e mbështet dhe 
këtë lloj vendimmarrjeje. Për shkak se në ambientet e mësimnxënies aktive fëmĳ ët 
i bëjnë zgjedhjet në bazë të interesave dhe çështjeve të tyre, dhe kanë edhe kohën e 
duhur për t’i çuar deri në fund planet e tyre, këta fëmĳ ë janë shumë të angazhuar me 
materialet dhe njerëzit dhe i ndajnë lirshëm idetë e tyre, zbulimet, dhe vëzhgimet e 
tyre. Me mbështetjen e duhur nga ana e të rriturve, ata në këtë mënyrë bëhen agjentë 
aktivë të mësimnxënies së tyre më tepër se sa marrës pasivë të mësimnxënies së 
drejtuar nga të rriturit. 
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Kur fëmĳ a nuk angazhohet në mënyrë aktive në mësim

Në rastet kur fëmĳ a nuk angazhohet në mënyrë aktive në mësim: 
• Sasia e informacionit që ruhet nga nxënësit bie ndjeshëm pas dhjetë minutash 
dëgjimi. (Thomas, 1972)
• Studimet që kanë krahasuar teknikën ku fl et vetëm mësuesi apo edukatori me 
teknikat e diskutimit në raport “Mësimdhënia dhe mësimnxënia” nga (McKeachie, 
et. al., 1987), kanë dalë në përfundimin se informacioni mbas mbarimit të mësimit 
që ka të bëjë me zgjidhjen e problemave, të menduarit, ndryshimin e qëndrimit apo 
motivimin për mësim të mëtejshëm, rezultatet priren të kenë më shumë diferenca në 
favor të mësimit që jepet me metodën apo në formën e diskutimit. (p70)
Një sërë studimesh të fushës kanë dalë në përfundimin se përdorimi  i strategjive të 
mësimnxënies aktive është frymëzuar nga disa prej thënieve të mëposhtme:
Të gjitha mësimnxëniet e vërteta janë aktive, jo pasive. Është procesi  i zbulimit në të 
cilin nxënësi është vepruesi kryesor, jo mësuesi. (Adler, 1982). 
Nxënësit mësojnë atë për të cilën kanë interes dhe mbajnë mend atë që kuptojnë. 
(Ericksen, 1984, p. 51)
 Nxënësit apo fëmĳ ët mësojnë më mirë në mënyrë aktive: kur ata janë mendërisht 
të përfshirë, kur angazhohen në aktivitete praktike, kur përfshihen në një proces 
hetimi, zbulimi, dhe interpretimi. Në këtë mënyrë, mësimnxënia përforcohet kur 
nxënësit e përsërisin informacionin me fj alët e tyre ose kur ata japin shembuj ose e 
përdorin vetë informacionin. Kur fëmĳ ët qëndrojnë pasivë, truri  i tyre nuk bën një 
punë efi kase për përpunimin dhe ruajtjen e informacionit. Por mësimnxënia ka të 
bëjë më shumë se sa me memorizimin. Fëmĳ ët kanë nevojë të refl ektojnë mbi atë 
që mësojnë. Nxënësit kanë nevojë të ndërmarrin hetime për të zgjidhur probleme 
dhe për të vënë në zbatim atë që mësojnë. Një strategji që mund të përshtatet është 
paraqitja e koncepteve dhe informacionit në formën e gjëegjëzave ose puzzle-ave. 
Këtu janë dhënë disa këshilla konkrete për integrimin e mësimnxënies aktive. 
Përdorimi  i nxitësve të diskutimit: një fi lm, një imazh vizual, ose një tregim  i shkurtër. 
Prezantimi  i një historie apo një përralle :            Loja me role
Formulimi  i pyetjeve që inkurajojnë angazhimin e fëmĳ ëve:
Pyetje përshkruese: Çfarë pe? Çfarë ndodhi?
Pyetje përkufi zuese: Çfarë do të thotë …?
Pyetje për procedurë: Çfarë të bëjmë që ta gjejmë?
 Pyetje parashikuese: Çfarë do të ndodhë më pas?
Pyetje arsyetuese: Pse?
 Mundësitë: Si e shpjegon ndryshe?
Justifi kim: Si arrite në këtë përfundim?
 Përgjithësim: Çfarë mësimi nxjerrim nga kjo?

Fëmĳ ët i zgjedhin vetë materialet dhe vendosin se çfarë do të bëjnë me to

Një nga tiparet kryesore të programeve me bazë mësimnxënien aktive është fakti 
se ato japin shanse të shumta që fëmĳ ët të bëjnë zgjedhjet e tyre. Fëmĳ ët e vegjël 
janë mjaft  të aft ë dhe të gatshëm për të zgjedhur materialet dhe për të vendosur si 
t’i përdorin ato. Shumë materiale janë të reja për fëmĳ ët, kështu që shpesh ata nuk 
i përdorin materialet sipas funksionit të tyre. Në vend të kësaj, fëmĳ ët janë shpikës, 
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ata manipulojnë me materialet sipas interesave dhe aft ësive të tyre. Një fëmĳ ë mund 
të përdorë një shirit, për shembull, për të shtrënguar copat e letrës së bashku, ndërsa 
një tjetër mund t’a përdorë për të shtrënguar gogla, petale lulesh, shkopinj dhe gurë. 
Imagjinoni një grup fëmĳ ës që punojnë me materiale ngjashme, letër, zamkë, fi je, 
letra, - në një tavolinë arti. Ka shumë të ngjarë se secili prej fëmĳ ëve do të zgjedhë të 
bëjë diçka të ndryshme me ato materiale: 
Liria për të bërë zgjedhjet si këto është thelbësore për mësimnxënien aktive sepse duke 
bërë këto zgjedhje fëmĳ ët mësojnë më shumë çfarë u intereson atyre, çfarë çështjesh 
të zgjidhin, çfarë kontradiktash të zgjidhin, dhe çfarë shpjegimesh të pranojnë. 
Për shkak se të rriturit në një ambient të mësimnxënies aktive e kuptojnë rolin e 
rëndësishëm që kanë zgjedhjet e fëmĳ ëve, ata mundohen të ndërthurin elementin 
e “zgjedhjes personale” në të gjitha aktivitetet që bëjnë me fëmĳ ët, madje dhe në 
aktivitete të tilla si, larja e duarve apo të mbërthyerit e palltos, që shumë të rritur 
të tjerë, mund t’i shohin si rastësore. Fëmĳ ët, fundja fare, nuk bëjnë dallime midis 
programeve dhe ngjarjeve rastësore. Ata u qasen shumë situatave me një dëshirë 
për të marrë pjesë aktivisht në to. Duke bërë zgjedhjet që janë të disponueshme në të 
gjitha pjesët e programit, jo vetëm gjatë “lojës së lirë: ose herëve kur “bëhen zgjedhje 
të lira”, të rriturit rrisin angazhimin aktiv të fëmĳ ëve dhe kështu rrisin dhe shanset 
e fëmĳ ëve për të mësuar. 

Fëmĳ ët i eksplorojnë materialet në mënyrë aktive me shqisat e tyre

Procesi i mësimnxënies aktive i përfshin të gjitha shqisat. Një fëmĳ ë i vogël mëson 
çfarë është një objekt duke eksperimentuar me të, duke e mbajtur në duar, duke e 
shtrydhur, duke u ngjitur mbi të, duke ecur këmba-doraz nën të, duke e hedhur, 
duke e shtyrë, duke e nuhatur dhe duke e shĳ uar atë: duke e parë atë nga shumë 
këndvështrime; si dhe duke dëgjuar tingujt që ai bën. Kur fëmĳ ët eksplorojnë një 
objekt dhe zbulojnë atributet e tĳ , ata fi llojnë të kuptojnë se si pjesët e ndryshme 
funksionojnë dhe lidhen së bashku, dhe si “funksionon” një objekt i caktuar, dhe si 
është në të vërtetë objekti më tepër se sa si duket ai. Kur fëmĳ ët zbulojnë se pjesa e 
jashtme e një arre kokosi është e fortë dhe me gjemba, ndërsa pjesa e brendshme është 
e ëmbël dhe me lëng, ata me këtë rast kanë mësuar se një objekt që duket i frikshëm 
mund të ketë shĳ e të mirë. Ndërsa edhe po t’ja përshkruajnë me fj alë një gjë të tillë, 
ata përsëri nuk e mësojnë dot, nëse nuk bëjnë vëzhgimet dhe zbulimet e tyre. Përmes 
eksplorimit, fëmĳ ët u përgjigjen pyetjeve të veta, dhe shuajnë kuriozitetin e tyre. Në 
mësimnxënien aktive, të rriturit e respektojnë dëshirën e fëmĳ ëve për të eksploruar, 
duke njohur faktin se eksplorimi është një nga mënyrat më të rëndësishme se si 
fëmĳ ët mësojnë. Nxënësit aktivë janë të përqendruar në veprimet dhe mendimet e 
tyre. 
Inkurajimi i pavarësisë. T’i ndihmosh fëmĳ ët të mësojnë se si të ndihmojnë vetveten, 
është një nga mënyrat më të rëndësisshme që mund t’u shërbehet atyre. 
Elementët e zbulimit Për fëmĳ ën e vogël, pasja e materialeve, liria për të manipuluar, 
transformuar dhe kombinuar ato sipas mënyrës së tĳ , dhe koha që ka në dispozicion, 
janë elementët e procesit të zbulimit. Të rriturit, mund t’ja ofrojnë këto elementë 
atyre. 
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Mësimnxënia aktive dhe marrja me art kanë shumë të përbashkëta

Mësimnxënia aktive dhe marrja me art do të thotë që fëmĳ ët i bëjnë gjërat dhe 
mendojnë rreth asaj që po bëjnë. Plus, që promovon ruajtjen afatgjatë të informacionit 
dhe motivon më tej mësimnxënien. Si mund të ndërthuren aktivitetet që nxisin 
mësimnxënien aktive në programin dhe punën e përditshme me fëmĳ ët? Më poshtë 
janë dhënë disa ide:
 I angazhon fëmĳ ët me ngjarjet në komunitet. Fëmĳ ët vizatojnë ose pikturojnë ato 
gjëra që kanë parë kur kanë marrë pjesë në event. 
1. Fëmĳ ët vizatojnë vetë listën e ushqimeve. Gjithashtu dhe ushqimet e veta të 
preferuara. Pastaj i grupojnë dhe i numërojnë ato. 
2. Fëmĳ ët mësojnë mirësjelljen nëpërmjet lojës me role. Fëmĳ ët vizatojnë dhe 
tregojnë situata ku personazhet e tyre ndihmojnë njëri-tjetrin. 
3. Fëmĳ ët mësohen të jenë dëgjues aktivë. Teksa u lexojmë libra atyre, ndalojmë 
dhe pyesim përse ndodhi një gjë e tillë? Ose a mendoje se do të përfundonte kështu 
historia? Përse? Përse jo? Cili është personazhi yt i preferuar?
4. Lexojmë një vjershë të mbushur me imazhe vizuale. Pastaj i ft ojmë fëmĳ ët t’i 
vizatojnë apo pikturojnë ato duke qenë të frymëzuar nga vjersha. 
5. Ftojmë fëmĳ ët të luajnë me role. 
6. Krĳ ojmë situata problem-zgjidhëse për fëmĳ ët. Për shembull, çfarë ndodh 
kur dy fëmĳ ë duan të përdorin të njëjtat material njëkohësisht? Ose, si mund të 
punojnë dy fëmĳ ë me të njëjtin model vizatimi?
7. Krĳ ojmë aktivitete që zhvillojnë aft ësitë e të menduarit tek fëmĳ ët. Përdorim 
analizën (copëtimin në pjesë më të vogla) ndarjen e një detyra në pjesë më të vogla. 
Për shembull, çfarë hapash ndjekim për të bërë një sanduiç? Ftojmë fëmĳ ët ta 
vizatojnë ose ta pikturojnë atë. 
8. I përfshĳ më fëmĳ ët në aktivitete që nxisin zbulimin dhe hamendësimet. 
Bëjmë shëtitje në natyrë. U kërkojmë fëmĳ ëve të gjejnë ngjyrat në natyrë, fl asim për 
trajtat dhe format e reve, ose krĳ ojmë aktivitete ndĳ ore që kanë të bëjnë me përjetimin 
e teksturave të ndryshme. 
9. Planifi kojmë aktivitete që kanë të bëjnë me mësimnxënien bashkëpunuese. 
Për shembull, aktivitete në fund të ditës, ku fëmĳ ët duhet të punojnë së bashku për 
të sistemuar lodrat dhe materialet. 

Lidhja e aft ësive artistike dhe leximit

Është e lehtë të kuptosh hendekun që ekziston midis pritshmërive të të rriturve dhe 
realiteteve të zhvillimit të fëmĳ ëve në fushën e leximit, gjë e cila ka qenë objekt studimi 
me interes publik. Dallimet midis pritshmërive normale dhe lexuesve të ngutshëm 
dhe disa standardeve të caktuara nga programet shtetërore është i dukshëm. Madje 
edhe kur këto dallime nuk janë të mëdha, vetëm numri kaq i madh i standardeve 
të vendosura për kopshtin, dhe fakti që ato nuk janë më udhëzime por kritere 
strikte, i ka detyruar kopshtet në Amerikë që të bëhen një klasë e parë (e re). Një nga 
përshkrimet më të mira për mënyrën si zhvillohet leximi tek fëmĳ ët midis moshave 
tre dhe tetë vjeç vjen nga Kolegji i Bank Street ne New York, një institut mjaft  serioz i 
cili merret me studimet e fëmĳ ërisë së hershme. Udhëzimet e nxjerra nga ky institut 
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dallojnë midis fazave kryesore të zhvillimit të leximit nga parashkollorët deri në 
klasën e tretë. Përmbledhtazi ato janë:
A. Lexuesit dhe shkruesit e shfaqur: nga kopshti në klasën e parë;   B. Lexuesit e 
hershëm: klasa e parë dhe e dytë;           C. Lexuesit e rrjedhshëm, të hershëm: klasat 
e dyta dhe të treta.
Ndërsa udhëzimet e Bank Street theksojnë se fëmĳ ët zhvillojnë leximin në mënyra 
disi të ndryshme dhe me orare të ndryshme, ata përshkruajnë fëmĳ ët e kopshtit, në 
përgjithësi, si lexues dhe shkrues emergjentë më tepër se sa lexues të hershëm. Kjo 
është shumë e ndryshme nga pritshmëritë e sotme që fëmĳ ët do të bëhen lexues dhe 
shkrues të hershëm në kopsht. 
Sipas udhëzimeve të këtĳ  instituti, lexuesit dhe shkruesit emergjentë :
• Kuptojnë çfarë mesazhi përcjell gjuha e folur.
• Pretendojnë të shkruajnë: ata kthejnë faqet e librit, sajojnë histori duke përdorur 

fi gurat, dhe kujtesën që kanë për një histori të caktuar. 
• Fillojnë të kombinojnë fj alën e folur me atë të shkruar.
• Mund të njohin disa gërma në mjedisin që i rrethon ose në tekstet; por jo përsëri në 

një kontekst të ndryshëm; ata mund të mos jenë të sigurt për konceptin e “fj alës” 
ose “gërmës”.

• Ata mund të shkruajnë disa gërma, duke përdorur gërmat e emrave të tyre.
• Në të shkruar fëmĳ ët mund të kthejnë disa gërma dhe mund të përdorin gërmat 

e mëdha
• Mund të bëjnë shkarravina ose vargje gërmash rastësore pa hapësira të ndërmjetme; 

një gërmë mund të përfaqësojë një fj alë të tërë. 
• Mund “të lexojë” ose të japë një atribut kuptimor shenjave të tĳ ; mund të mos jetë 

në gjendje të “ri-lexojë” këto shenja në një kohë të mëvonshme. 
Është shumë më e lehtë që një fëmĳ ë të bëhet një lexues i hershëm nëse ai është kënaqur 
të qenit një lexues në zhvillim e sipër.Përmbledhtazi, ky përshkrim nënkupton se 
pesë-vjecarët përgjithësisht kanë një sens që gjuha e folur, përcjell kuptim, po kapja 
e këtyre elementëve të gjuhës së shkruar mbetet ende një tentativë. Fëmĳ a merr një 
qëndrim lodrues ndaj gjuhës, duke pretenduar se shkruan dhe lexon, dhe se është në 
gjendje të njohë disa fj alë ,por pa ndonjë lidhje të madhe logjike. Shumë syresh nuk 
munden ende të dallojnë ose t’i shkruajnë të gjitha gërmat e alfabetit me saktësi dhe 
lidhje logjike. Me rëndësi të madhe është se fëmĳ a ka një vetëdĳ e gjithnjë në rritje 
për leximin dhe ndjehet rehat me të. Ashtu si në fi llim që i del frika nga uji dhe pastaj 
fi llon të notojë, është shumë më e lehtë për një fëmĳ ë që të bëhet një lexues i hershëm, 
nëse ai është kënaqur kur ka qenë një lexues emergjent dhe ka besim në vetvete në 
aft ësitë e tĳ  që vĳ në në rritje. Një fëmĳ ë i vogël hyn në shkollë me kureshtje, shpresa, 
pyetje dhe dëshirë për t’u ndjerë i aft ë, kompetent dhe i vlerësuar, dhe ai fëmĳ ë 
i vogël duhet të ketë karakteristikat personale edhe më të forta kur të mbarojnë 
shkollën. Sidoqoft ë, janë bërë studime në fushën e kreativitetit për të ashtuquajturën 
“kriza/rënia e klasës së katërt”. Nga këto studime që janë bërë në fëmĳ ë të kulturave 
të ndryshme, ka rezultuar se, megjithëse niveli i kreativitetit është i dukshëm dhe 
shpesh lulëzon kur fëmĳ ët fi llojnë shkollën, në momentin kur ata arrĳ në klasën e 
katërt, ata bëhen më konformistë, më pak të dëshiruar për të marrë rrezikun në sy, 
dhe më pak lodrues apo spontanë se sa në vitet e tyre më të hershme të fëmĳ ërisë. Që 
këto karakteristika të shuhen, do të thotë edhe të varfërosh gjithë jetën e një individi 
në të ardhmen.Studiuesit këshillojnë se kurrikula duhet të zgjerohet në mënyrë që 
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fëmĳ ët të cilët shkëlqejnë në fushat jo-akademike gjithashtu kanë një shans për të 
shfaqur aft ësitë e tyre në marrëdhëniet ndërpersonale, në atletikë dhe në muzikë. Ne 
do t’i shtonim edhe lojën kësaj liste. Fëmĳ ët e të gjitha moshave, por veçanërisht ata 
më të rinjtë, kanë nevojë për një kurrikul me bazë të gjerë që përfshin lojën, pushimin, 
artet, dhe një gamë të gjerë aktivitetesh që lejojnë qëllimin e plotë të aft ësive të fëmĳ ës 
për të lulëzuar. 

Kombinimi i teknikave dhe marrja e vendimeve

Të krĳ osh vepra origjinale arti do të thotë të përkthesh mendimet, perceptimet dhe idetë 
në një formë pamore përmes një larmie mediesh dhe teknikash. Për të komunikuar, 
kuptuar dhe për të vlerësuar artet pamore, nxënësit duhet të punojnë në mënyrë 
shprehëse, të njohin origjinalitetin e shprehjeve të tyre dhe të njohin rëndësinë që ka 
respektimi i të tjerëve. Në këtë mënyrë ata arrĳ në të kuptojnë shumëllojshmërinë e 
medieve  si dhe mjeshtërisë teknike të përdorur për të krĳ uar vepra arti. Dhe ata i 
zhvillojnë aft ësitë dhe shprehitë e tyre në artet pamore si dhe përmirësojnë aft ësinë 
e tyre për ta lexuar artin teksa punojnë në medien tradicionale dhe atë elektronike si 
dhe me artin dy dhe tre dimensional. Këtu mund të përmenden shembuj si piktura, 
vizatimi, artet grafi ke, printimi, skulptura, qeramika, fotografi a, arti i gjeneruar 
me video apo kompjuter, arkitektura, dizenjimi i produkteve dhe arti reklamues, 
tekstilet, bizhuteritë, artet e fi brës dhe qelqit. Nxënësit duhet të punojnë me format 
që kombinojnë shumë medie, siç janë instalacionet e performancave artistike, arti 
mjedisor, punimet artistike në vende të caktuara, si dhe me pjesë multimediatike. 
Në mënyrë që këto pjesë të jenë pjesë e kurrikulës së arteve pamore, ato duhet t’i 
ndihmojnë nxënësit të komunikojnë idetë dhe ndjenjat e tyre si dhe të vlerësojnë 
kreativitetin e tyre dhe atë të të tjerëve. Nëpërmjet një programi të mirë-strukturuar 
të arteve pamore, që nis pikërisht që në kopsht, nxënësit mund të zhvillojnë një stil 
dhe një vizion artistik individual. 

Ndikimi kulturor

Nëpërmjet studimit të arteve pamore nga një gamë e gjerë kulturash, nxënësit 
arrĳ në të kuptojnë dhe të vlerësojnë shprehjet krĳ uese të popujve përmes kohës dhe 
hapësirës. Ata i perceptojnë artistët dhe veprat e artit në lidhje me rolin dhe kontekstin 
si dhe domethënien e arteve pamore brenda kulturave botërore, duke përfshirë këtu 
edhe zhvillimin e arteve pamore në vendin e tyre. Atëherë nxënësit janë në gjendje të 
vendosin punën e tyre personale në kontekstin historik dhe kulturor, ata gjithashtu 
përqendrohen më shumë në lidhjen e lëndës së artit pamor me studimin e lëndëve 
të tjera në shkollë si dhe në dallimin e karakteristikave dhe të historisë së veprave të 
artit. Ata mësojnë atë çka historianët e artit dhe estetët bëjnë dhe rolin që ata luajnë 
në aft ësinë e shoqërisë për të kuptuar dhe vlerësuar artet pamore. 

Vlerësimi estetik

Vlerësimi estetik në artet pamore përfshin analizën dhe reagimin e formuar kritik 
të pikësynimit, qëllimit dhe zotërimit të teknikave lidhur me një vepër arti. Bashkë 
me nxënësit e tjerë ata mësojnë ta bëjnë artin një instrument prej të cilit të rezonojnë 
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gjykime të shëndosha kritike rreth cilësisë dhe suksesit të një vepre arti duke u 
mbështetur në përvojat e tyre në këtë fushë dhe perceptimet e tyre për artet pamore. 
Të shprehin reagimet e tyre në formë gojore, të shkruar apo dhe elektronike, ata 
gjithashtu diskutojnë çështje estetike të tipit: ‘Cili është qëllimi i artit?’ ose ‘Çfarë 
kriteresh apo cilësish e bëjnë një objekt që të quhet një vepër arti?’ Të analizojnë dhe 
reagojnë ndaj veprave të veta të artit si dhe ndaj atyre të të tjerëve, i bën nxënësit të 
kuptojnë ndjenjat dhe idetë e shprehura në punët artistike dy dhe tre-dimensionale 
që krĳ ohen nga artistët e shumë kulturave, vendeve dhe kohëve të ndryshme. Sot, 
artet pamore po u sigurojnë gjithnjë e më shumë shanse për punësim për studentët. 
Ata janë po mësojnë mënyra të reja për të parë botën dhe për të bërë art. Ata po 
vetëdĳ esohen se mediet e reja po e ndryshojnë dhe po e zgjerojnë rolin e artistit 
në mënyra të atilla që askush nuk e kishte imagjinuar ndoshta dhe deri një dekadë 
më parë. Ajo çka nxënësit mësojnë në artet pamore tani i ndihmon ata në një larmi 
karrierash që mund të bëhen brenda fushës së artit pamor por edhe që lidhen më 
indirekt me të. 

Procesi krĳ ues dhe rëndësia e tĳ 

Aty ku është e mundur, mësuesit e shkollave fi llore duhet të planifi kojnë një program 
të racionuar në kohë (sekuencial) për artet pamore në bashkëpunim me specialistë 
të arteve pamore, si mësues të vjetër të arteve që janë brenda shkollave të rrethit 
ku ata punojnë. Ata duhet ta bazojnë mësimdhënien dhe të hartojnë mësimet duke 
marrë parasysh edhe standardet e përmbajtjes së arteve pamore. Në këtë mënyrë 
nxënësit mund të fi llojnë të kuptojnë apo të shohin panoramën më të gjerë të asaj 
çka duhet të dinë ata që merren me artet pamore. Duke vënë fuqishëm theksin në 
procesin krĳ ues më tepër se sa produktin, programi i kopshtit apo i shkollës fi llore 
u jep nxënësve shansin për të eksploruar dhe vlerësuar shprehjet e tyre krĳ uese dhe 
origjinale. Me anë të diskutimeve të ndryshme ata fi llojnë të kuptojnë shprehjet e 
tyre dhe ato të të tjerëve dhe atyre u jepet shanset e duhura për të përjetuar dhe 
eksperimentuar me një gamë të gjerë mediesh apo mjetesh komunikative. Në këtë 
nivel nxënësit fi llojnë të mësojnë gjuhën e arteve pamore duke diskutuar rreth botës 
që i rrethon dhe, më specifi kisht, rreth punimeve të veta artistike dhe e bëjnë këtë 
edhe për shumë periudha dhe kultura të tjera. Ata gjithashtu praktikojnë përdorimin 
e gjuhës artistike. Nëpërmjet mësimit artistik nxënësit fi llojnë të kuptojnë kontekstet 
historike dhe kulturore të punimeve artistike, stileve dhe periudhave të artit, dhe 
shprehjeve të grupeve të ndryshme kulturore. 

Nxitja sensoriale, tek fëmĳ ët me nevoja të veçanta

Terapia e artit është një shërbim psikoterapeutik dhe formë e terapisë ekspresive që 
u jep fëmĳ ëve mundësinë për të marrë pjesë në shprehjen kreative, joverbale përmes 
përdorimit të materialeve artistike. Me fj alë të tjera, terapia e artit komunikon 
atë që thjeshtë nuk mund të shprehet me fj alë. Terapia e artit është një shërbim 
psikoterapeutik dhe një formë terapi ekspresive, e cila ofron mundësinë për të marrë 
pjesë në shprehjen krĳ uese, jo-verbale përmes përdorimit të materialeve artistike. 
Terapia e artit mund të përdoret si një mjet vlerësimi në përcaktimin e gjendjes 
emocionale të fëmĳ ës, nivelit të zhvillimit dhe funksionimit social. Procesi i terapisë së 
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artit mbështet dhe inkurajon fëmĳ ën të shprehë ndjenjat e tĳ  / saj, rrit aft ësitë sociale, 
zgjidh zhgënjimet dhe nxit përballimin e vështirësive në mënyra konstruktive. 
Marrja me art mund të ndihmojë gjithashtu me rritjen e fëmĳ ës në shoqëri dhe 
emocionalisht, të punojë me pengesa, të angazhojë aft ësitë sensorimotore që 
përfshin koordinimin e syve të duarve dhe stimulimin ndĳ or.Pasi të jetë krĳ uar një 
marrëdhënie terapeutike e besueshme midis fëmĳ ës dhe terapistit, fëmĳ a mund të 
ndjehet i lirë të shprehë mendimet dhe ndjenjat e tĳ  në një mjedis të sigurtë që ata 
mund të mos kenë qenë në gjendje të bëjnë në një mjedis tjetër. Nëpërmjet procesit 
krĳ ues, fëmĳ a krĳ on vepra arti që nxit shprehjen e vetvetes, kreativitetin dhe rrit 
vetëbesimin. Terapia e artit mund të krĳ ojë mundësi që fëmĳ a të mësojë strategjitë 
e zgjidhjes së problemeve, të përmirësojë aft ësitë e tyre sociale, të punojë me durim, 
të rrisë aft ësitë e përballimit të situatave, të përmirësojë funksionin njohës dhe të 
praktikojë zgjidhjen e konfl ikteve nëpërmjet terapisë grupore

.

Si prindër, terapistë dhe mësues të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, ne jemi më shumë 
se të përgatitur kur bëhet fj alë për të menduar zgjidhje të reja. Përgjatë viteve dhe 
përvojës sime si mësuese, më është dashur të provoj të gjitha llojet e krĳ imtarisë kur 
është fj ala për përshtatjen krĳ imin e artit dhe materialeve. Më poshtë kam ofruar 
disa këshilla. Motoja ime: Bëni çfarëdo që funksionon!
Problema: Ta bëjmë fëmĳ ën të angazhohet me artin
Zgjidhja: Marrja me art duhet të jetë një eksperiencë e këndshme, prandaj sigurohuni 
që të fi lloni me një aktivitet argëtues që mund të përfundojë me lehtësi. Shkarravitjet 
janë mënyra më e mirë për një fëmĳ ë që të praktikojë aft ësi të shkëlqyera motorike 
dhe para-shkrim-leximit, si dhe krĳ imin e artit. Krĳ imi i një pjese artistike “fi llestare” 
zvogëlon ankthin dhe kërcënimin që ata mund të ndjejnë kur përballen me një fl etë 
të bardhë letre. Një "fl etë fi llestare" është në thelb një copë letre ku fi lloni mund të 
vendosni pjesë të revistave ose artikuj të zgjedhur të cilat fëmĳ a i bashkon dhe i 
përfundon vetë. Në këtë rast, frymëzimi dhe argëtimi i tyre mund të fi llojë shpejt 
dhe pa frikë!

Konkluzione

Mësimnxënia aktive është çdo lloj metode që angazhon fëmĳ ët në procesin mësimor. 
Shkurt, mësimnxënia aktive kërkon që fëmĳ ët të bëjnë aktivitete domethënëse të të 

Ky është një punim nga një djalë 8-vjeçar me ADHD dhe autizëm. Ai me të 
vërtetë u argëtua me stimulimet ndijore që pati nga përdorimi i materialeve të 
ndryshme që përdori në kolazhin e tij. 

Terapeutët e artit janë profesionistë të trajnuar në art dhe në terapi. Nga te-
rapia e artit mund të përfi tojnë të gjithë në çdo moshë. Ajo mbështet dhe 
inkurajon fëmijët të shprehin ndjenjat, rrit aftësitë sociale dhe funksionimin 
kognitiv, zgjidh zhgënjimet, nxit aftësitë për të përballuar situatat e ndryshme 
dhe rrit përdorimin e aftësive sensorimotore duke përfshirë koordinimin e 
syve dhe stimulimin ndijor.
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nxënit dhe të mendojnë rreth asaj që ata janë duke bërë. Ndërsa përkufi zimi nuk 
përfshin aktivitete tradicionale siç janë detyrat e shtëpisë, në praktikë, mësimnxënia 
aktive ka të bëjë me aktivitetet që prezantohen në klasë. Elementët kryesorë të 
mësimnxënies aktive janë aktivitetet e fëmĳ ëve dhe angazhimi i tyre në procesin 
e mësimnxënies. Mësimnxënia aktive shpesh ndryshon nga mësimi tradicional 
ku fëmĳ ët marrin informacion në mënyrë pasive nga instruktori. Mësimnxënia 
bashkëpunuese ka të bëjë me metodat mësimore në të cilat fëmĳ ët punojnë së bashku 
në grupe të vogla për të arritur një qëllim të përbashkët.
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Menaxhimi i sjelljes në klasë

Ana Myzeqari

Hyrje

Menaxhimi i klasës përcaktohet nga të gjitha gjërat që bën një mësues për të organizuar 
nxënësit, hapësirën, kohën dhe materialet në mënyrë që proçesi i të nxënit të realizohet. 
Ky menaxhim përfshin nxitjen për përfshirje te nxënësve si dhe bashkëpunimin në të 
gjitha aktivitetet në klasë dhe krĳ imin e një mjedisi produktiv të punës. Trajtimi teorik mbi 
menaxhimin e klasës dhe refl ektimi rreth metodologjisë efektive për zbatimin praktik në 
klasë, janë dispozitat themelore me të cilat mund të realizohet mësimdhënia e suksesshme.

Menaxhimi i sjelljes në klasë

Shumë studiues  kanë përcaktuar mënyrën e sjelljes në klasë në mënyra të ngjashme. 
Sipas studjuesve Stanford dhe Emmer (1988) koncepti i menaxhimit të sjelljes së 
nxënësit është e lidhur me menaxhimin e situatave problematike, të tilla si marrdhënia 
me një student me sjellje disruptive ose ndalimi i përhapjeve të sjelljeve disrutive. 
Ndërsa sipas Anderson (1991) menaxhimi i klasës ka të bëjë me mënyrat me të cilat 
mësuesit promovojnë sjellje pozitive dhe prosociale të të nxënit si dhe menaxhimin e 
sjelljes së papëlqyeshme dhe sjelljes disruptive.
Emmer(1994) jep një përkufi zim tjetër të menaxhimit të sjelljes në klasë. Emmer 
(1994) thekson se sjelljet menaxheriale të mesuesit kanë të bëjnë me organizimin e 
klasës, vendosjen e sjelljes së duhur, parandalimin e problemeve dhe menaxhimin 
e sjelljeve disruptive. Ndërsa Docking (1993) e përkufi zon menaxhimin e sjelljes së 
nxënesve si një përqëndrim më shumë në faktorët kontekstual te lidhur me sjelljen 
problematike në shkollë dhe të cilat janë në fuqinë e mësuesit për të ndryshuar më 
shumë se sa nga faktorët kushtetues apo të lidhur me temperamentin që janë përtej 
kontrollit të mësuesve.
Siç mund të shihet nga përkufi zimet e mësipërme, ka dy dimensione paralele në 
proçesin e menaxhimit të sjelljes së nxënësve: fi llimisht, problemet në sjelljen e 
studentëve e cila mund te quhet edhe sjellja jo e pëlqyeshme e nxënesve, dhe sjellja 
disruptive, së dyti, sjellja menaxhuese e mësuesve, e cila i referohet menaxhimit të 
marrëdhënies së mësuesve me nxënësit me probleme në sjellje.
Ka dy koncepte kryesore të cilat lidhen me sjelljen e padëshirueshme të cilat ndahen 
në sjellje jo të mirë dhe në sjellje disruptive. Të dyja konceptet janë përdorur nga 
kërkues të ndryshëm me kuptime të përbashkëta ose të ndryshme. Si përkufi zime, 
sjellja jo e mirë dhe sjellja disruptive shumë shpesh përshkruhen në mënyre të 
ngjashme. Sjellja disruptive përkfi zohet si një veprim i vazhdueshëm që nuk është i 
përshtatshëm në rrethanat e klasës. Megjithatë sjellja jo e mirë është një gjykim rreth 
sjelljes disruptive. Kështu, ka të bëjë me një rezultat. Te dyja konceptet janë përdorur 
nga kërkues të ndryshëm si sinonime të njëra-tjetrës duke iu referuar sjelljeve të 
caktuara të cilat ishin të papranueshme në procesin mësimor.
Kyriacou (1986) thekson se sjellja jo e mirë “i referohet çdo sjelljeje nga nxënësit të 
cilat përcaktojnë aft ësitë e mësuesit për të vendosur dhe për të mbajtur eksperienca 
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efektive të nxënies në klasë”. Kuptimi dhe përmbajtja e sjelljes jo të mirë gjithashtu 
ndryshon në varësi të perceptimit të interpretimit. Megjithatë, cdo sjellje që kërcënon 
mbarvajtjen e mësimit mund te konsiderohet sjellje jo e përshtatshme. Si rezultat, 
në mënyre për të pranuar cdo sjellje si sjellje të papërshtatshme, duhet te shihet në 
kontekstin në të cilin ndodh, dhe nga kush interpretohet (Burden, 1995).
Everston (1998) thekson se sjellja jo e mirë e nxënësve mund të ndahet në dy kategori, 
si sjellje disruptive dhe si sjellje e papërshtatshme. Sjellja disruptive i referohet sjelljes 
së nxënësve që tërheq vëmëndje dhe që ndërhyn në aktivitete normale të nxënies. 
Sjellja jo e përshtatshme i referohet sjelljes së nxënësve që nuk është shqetësuese për 
të tjerët, por që nxënësi nuk kryen asnjë nga detyrat të cilat i ngarkohen. Sanford 
dhe Emmer (1998) theksojnë se në sjelljen e papërshtatshme të nxënësve bëjnë 
pjesë një sër veprimesh të tilla si: përshpëritja, mungesa e vëmëndjes, mungesa e 
bashkëpunimit si dhe shëtitja nëper shkollë dhe mosqëndrimi ne bankë ne kohën 
kur është e detyrueshme. Sjellja disruptive ka të bejë me cdo sjellje e cila ndërhyn në 
punën e nxënesit tjetër apo mësuesit.
Një menaxhim efektiv i klasës është një mjet për krĳ imin dhe mbajtjen e një mjedisi 
mësimor që është optimal duke pasur parasysh kurrikulen e dhënë (Brophy, 2006). 
Në studimin e tyre, Everston dhe Emmer (1981) raporton se një ndër qëllimet më të 
rëndësishme për mësuesit është krĳ imi i një klime për mësim duke nxitur zhvillimin 
e niveleve të larta të angazhimit në detyrat akademike si dhe duke parandaluar 
dhe duke iu pergjigjur sjelljeve të papërshtatshme ose disruptive. Prandaj , teoria e 
menaxhimit dhe kërkimet përqëndrohen në mënyre sesi mësuesit strukturojnë klasën 
për mësim dhe se si përgjigjen dhe vendosin rregullin kur ndodh sjellja disruptive 
(Brophy, 2006). Brophy (2006) theksoi se dhe pse ka një farë dakortësie në rëndësinë 
e menaxhimit te klasës, ka pak kërkime në këtë fushë. Pjesa më e madhe e kërkimeve 
që janë zhvilluar gjatë viteve 50’ dhe 60’ përqëndrohen në stilin e lidershipit (Brophy 
2006).
Tematika e sjelljes e lidhur me menaxhimin e klasës vazhdon te jetë një temë 
dominante si në kërkimet ashtu dhe në kurset e përgatitjes për mësuesit (Laundrum 
& Kauff man,2006, Tauber, 2007). Pesë veprime themelore janë të zakonshme kur 
fi ltet për qasjen e menaxhimit të klasës që aplikojnë teorinë bihejviorale: përforcimi 
pozitiv, përforcimi negativ, zhdukja, ndëshkimi i kostove të përgjigjes dhe ndëshkimi 
qe përfshin paraqitjen e subverzioneve (Laundrum & kauff man, 2006). Këto veprime 
lindin nga teoria e Skinerit (1957) e kushtëzimit operues, e cila pohon se nxënia 
ndodh përmes shpërblimeve dhe ndëshkimeve për sjelljen e kryer. Modifi kimi i 
sjelljes mund të mendohet si pasojat që një mësues zbaton për të modifi kuar ose 
kontrolluar sjelljen (Tauber, 2007). Në mënyrë specifi ke Tauber (2007) thekson se një 
mësues do të mbajë, të rrisë ose të zvogelojë një sjellje specifi ke në klasë.
Perforcimi pozitiv :përfshin shtimin e një stimuli përforcues pas një sjelljeje që bën më 
ëe mundshme sjelljen të ndodh përseri në të ardhmen e afërt”. Shembuj të përforcimit 
pozitiv në menaxhimin e klasës përfshĳ në shpërblime të prekshme dhe vleresime të 
mësuesve (Brophy, 2006; Landrum & Kauff man,2006; tauber, 2007). Shumë kërkime 
tregojnë se lëvdatat e mësuesve përmiresojne sjelljen sociale dhe akademike të 
nxënësit. Lëvdatat e kushtëzuara janë deklarata pozitive të dhene nga mesuesi për 
një nxënës, konkretisht, për selljen e tĳ  të mirë (Simonsen etj.,2018). Stormonk dhe 
Reinke (2009) e cilësojnë lëvdatën si një mbështetje e menaxhimit të klasës pa kosto 
që mund të implementohet lehtësisht nga mësuesit në klasë, që ka ptencialin për të 
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eleminuar shumë probleme te sjelljes, dhe mund të jetë efektive edhe me nxënësit 
më sfi dues. Reinke, Lewis-Pawler dhe Merrell (2008) kryen një studim vëzhgues që 
përfshinte mësuesit. Pjesmarrësit vëzhgoheshin cdo ditë për një muaj ku vëzhguesi 
shënon levdatat e mësuesve dhe qortimet. Gjithashtu, gjatë këtĳ  vëzhgimi u mbajtën 
shënim dhe sjelljet disruptive të nxënësve. Kur u mblodhën të dhënat fi llestare, 
rezultoi se të gjitha klasat kishin nivele më të larta të sjelljeve disruptive se sa lëvdata. 
Gjatë studimit, mësuesit u informuan për shkallën e lëvdatave dhe numrin e sjelljeve 
disruptive që kishte konstatuar studjuesi. Në fund të muajit u konstatuan nivele 
më të larta të lëvdatave dhe ulje të numrit të qortimeve dhe të sjelljeve disruptive. 
Kërkuesit dolen ne perfundimin se përdorimi i lëvdatave për sjelljen mund të 
reduktojë nevojën për përdorimin e qortimeve dhe të rris ndërveprimet pozitive mes 
mësuesit dhe nxënësit. Megjithtë, Tauber (2007) paralajmeroi se lëvdata e perdorur 
nga mësuesit mund të perceptohet negativisht nga nxënësit. Për shembull, lëvdata 
mund të jetë e papërshtatshme kur nxënësit e perceptojnë atë si vlerësim personal 
ose mund të mos ndihen të vlefshëm. Në këto raste, përdorimi i lëvdates mund të 
shpie në humbje të besimit tek mësuesi. Tauber (2007) këshilloi që mësuesi duhet të 
ketë një reagim korrekt dhe inkujarues si një formë alternative për nxënësit që nuk 
ndihen të vlefshëm. Një tjetër tip përforcimi negativ, mund të ndodhi kur një nxënës 
kryen sjellje disruptive në mënyrë që të shmangë detyrat e dhëna në klasë (McIntosh, 
Horner, Chard, Dickey, Braun, 2008). Nëse mësuesi në këtë rast përgjigjet duke e 
ndëshkuar nxënësin me largim nga klasa, mund të ndodh perforcimi negativ per 
sjelljen e nxënësit. Mcintosh e të tjerë (2008) e quajtën këtë proçes një cikël koerciv 
te dështimit në sjellje dhe në edukim. Ky cikël shpie në zgjerimin e mangësive 
akademike, rritjen e problemeve në sjellje kur paraqiten detyra akademike, arritjen e 
problemeve në sjellje kur paraqiten detyra akademike të paarsyeshme dhe një rritje të 
mundësisë për të treguar sjelljen problematike në mjedise të tjera. Zhdukja ka të bejë 
me heqjen e një përforcimi që rezulton në rënien e një sjelljeje të caktuar (Laundrum 
& Kaufman, 2006). Shuarja mund të jetë e dobishme në uljen e disa sjelljeve të vogla 
negative që janë përforcuar me kalimin e kohës siç mund të jetë rasti kur nxënësit 
fl asin pa rradhë. Në këtë rast, një mësues mund të praktikojë shuarjen duke injoruar 
nxënësit kur ndodh sjellja. Megjithatë, Laundrum dhe Kauff man (2006) lajmëruan se 
dhe sjellja e injoruar nga mësuesi mund të përforcohej nga nxënësit në klasë.

Rekomandime

Aft ësia e mësuesve për të menaxhuar sjelljen e nxënësve përben themelin e rezultateve 
pozitive në klasë. Një përgatitje shumë e mirë për mësuesit dhe programet e 
zhvillimit të tyre që kanë në fokus organizimin efektiv të klasës dhe menaxhimin e 
sjelljes nevojiten për të përmirësuar rezultatet për nxënësit. Programet e përgatitjes 
së mësuesve duhet të ofrojnë për mësuesit detyra kursi dhe feedback-un e nevojshëm 
për metodat instruktuese në lidhje me menaxhimin e klasës. Instruksionet efektive 
nuk eleminojnë tërësisht sjelljen problematike, por do të reduktojnë këtë sjellje duke 
rritur mundësinë për angazhimin akademik dhe sjelljen e përshtatshme, gjithashtu 
instruksionet efektive bëjnë të mundur që organizimi i  klasës dhe menaxhimi i 
sjelljes të jenë më të lehta. 
Programet e përgatitjes së mësuesve dhe sistemet shkollore duhet të adresojnë 
sfi dat që ndeshin mësuesit e rinj me qëllim të krĳ ohet nje kontekst pozitiv në klasë. 
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Ky qëllim mund të arrihet duke përft uar përmbajtje dhe supervizim që lidhet me 
menaxhimin e klasës. Menaxhimi efektiv i klasës duhet të përfshĳ ë strukturimin e 
shkollës dhe mjedisit të shkollës duke vendosur mbikqyrje aktive për angazhimin e 
nxënësve.
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Një studim mbi rrëmbimin ndërkombëtar të fëmĳ ës

Msc. Xhesika Bazaj
                                                                
 "Fëmĳ ët që janë viktima të rrëmbimit të       

                                                                  familjes janë çrrënjosur nga shtëpitë e tyre dhe 
                                                                janë privuar nga prindi tjetër, shpesh u është 

                                                          thënë se prindi tjetër nuk i do ata ose është i vdekur.
                                                            Lëviz shpesh dhe mungon stabiliteti i nevojshëm
                                                                     për zhvillim të shëndetshëm, emocional ".

                                                       Shtesa nga Rrëmbimi i Familjes: Parandalimi dhe     
                                                    Përgjigja, edicioni i 6-të, Qendra Kombëtare për Fëmĳ ët

                                                                              e Zhdukur dhe të Eksploatuar, 2009. 

Abstrakt

I mituri, me qëllim zhvillimin e harmonishëm dhe tërësor të personalitetit të tĳ  duhet të rritet 
në një ambient familjar, në një klimë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi. Një ndër detyrat 
kryesore të prindërve është të ndihmojnë fëmĳ ët e tyre të kuptojnë te drejtat e veta dhe të të 
tjerëve, duke përdorur metoda të përshtatshme për nivelin e tyre. E për këtë arsye nuk duhet 
kurrsesi që prindërit ose personat të cilët mbajnë kujdestarinë e te miturve të abuzojnë me 
pushtetin që kanë ndaj fëmĳ ëve të tyre, duke i larguar nga njëri–tjetrin e për pasojë te sjellin 
dëme të pariparueshme tek ta. Duhet të kujtojmë që në fund të fundit objektivi kryesor dhe 
më i rëndësishmi është mbrojtja e fëmĳ ëve dhe mirëqenia e tyre. 
Konventa i njeh edhe të miturve të drejtat themelore ashtu sikurse rikthimin e tyre dhe 
rastet kur largimi ose mbajtja e një fëmĳ e konsiderohet i padrejtë në rastet kur: konsiston 
në shkeljen e të drejtave të kujdestarisë dhënë një personi, një institucioni apo organi tjetër, 
qoft ë kolektivisht apo individualisht, sipas ligjit të shtetit në të cilin fëmĳ a ka qenë banor i 
përhershëm para largimit apo mbajtjes; në kohën e largimit apo mbajtjes këto të drejta janë 
ushtruar, ose që mund të kenë qenë ushtruar me përjashtim të largimit apo mbajtjes.

Fjalë kyçe: Mbrojtja ndërkombëtare e të miturit;  interesi më i lartë i fëmĳ ës; koha e largimit, 
rikthimi, mbajtja e padrejtë.

Hyrje

Çfarë është rrëmbimi ndërkombëtar i fëmĳ ës?
Rrëmbimi prindëror i fëmĳ ës është një krim federal. Është gjithashtu një tragjedi 
që rrezikon fëmĳ ët dhe ka pasoja të konsiderueshme afat-gjata për prindin tjetër, 
fëmĳ ën, familjen, dhe shoqërinë.  Fëmĳ ët të cilët janë rrëmbyer nga prindërit e tyre 
janë shpesh të izoluar papritmas nga kushërinjtë e tyre, miqtë, dhe shokët e klasës.  
Ata vihen në rrezik nga probleme serioze emocionale dhe psikologjike.  Në mënyrë 
të ngjashme, edhe prindi tjetër përjeton një gamë të gjerë emocionesh, duke përfshirë 
tradhëtinë, humbjen, zemërimin, dhe depresionin.  Në rastet ndërkombëtare, ato 
shpesh përballen me barriera të panjohura ligjore, kulturore, gjuhësore dhe që i 
kompleksojnë këto emocione.(Amb.Amerikane).
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Racionaliteti i mbështetjes së Konventës së Hagës të 1980 mbi Aspektet Civile të 
Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmĳ ëve (në tekstin e mëposhtëm: Konventa e Hagës 
1980), mbeti pothuajse e pakontestueshme - fëmĳ ët e larguar ose mbajtur gabimisht 
duhet të kthehen në shtetin e tyre të banimit dhe kthimi i tyre duhet të arrihet 
menjëherë për të mohuar efektet e dëmshme të veprimit të njëanshëm. Kthimi 
konsiderohet gjithashtu për të qenë në interesin më të mirë të fëmĳ ëve, sepse do 
të lejojë gjykim më të përshtatshëm mbi të ardhmen e tyre. (Pérez-Vera, 1982, par. 
25) Megjithatë, u pranua se në një numër të kufi zuar rastesh në kthim mund të 
mos jetë në interes të fëmĳ ës dhe kështu u përfshinë përjashtime, të cilat, nëse do të 
vendoseshin, do t'u jepnin mundësi gjykatave për të zgjidhur procedurën. Politika 
e kthimit u konsiderua gjithashtu nga hartuesit e Konventës për të qenë në interes 
të fëmĳ ëve në përgjithësi, (Konventa e Hagës, N.13) sepse e parashikonin që do të 
pengonte veprimin e njëanshëm dhe sigurisht që do të siguronte një kornizë efektive 
për fëmĳ ët e njësive familjare të ndara ndërkombëtare për të mbajtur kontaktin me 
të dy prindërit. (Konventa e Hagës n, 16).Rrëmbimi i fëmĳ eve në të gjithë kufi jtë 
ndërkombëtarë shpesh mbledh vëmendjen globale dhe kërkesat për zgjidhje 
ndërkombëtare. (Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian ,neni. 24 (3).)

1. Konventa e 1980 e Hagës për Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të 
Fëmĳ ëve

 Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmĳ ëve është një nga fushat më të ngarkuara 
emocionalisht dhe interesante të praktikës së ligjit familjar. Konventa e 1980 e 
Hagës për Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmĳ ëve ishte reagimi 
i komunitetit ndërkombëtar në rritjen e fenomenit të rrëmbimit të fëmĳ ëve nga 
prindërit. Megjithatë, prapa suksesit të lavdëruar të kësaj Konvente - e cila tani 
është ratifi kuar nga më shumë se 90 shtete - qëndrojnë tragjedi personale, polemika 
akademike dhe tensione diplomatike.
Rrjedha e vazhdueshme e jurisprudencës nga Shtetet e ndryshme Anëtare ka 
rezultuar në shfaqjen e qasjeve të ndryshme për interpretimin e koncepteve kryesore 
në Konventë. Përveç kësaj, gjatë viteve, instrumentet e tjera ligjore globale dhe 
rajonale dhe rekomandimet e Komisioneve të Veçanta kanë ndikuar në zbatimin e 
Konventës.
Në lidhje me Nenin 21, Raporti Shpjegues i Znj. Elisa Perez-Vera mbi hartimin e 
Konventës së Hagës mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmĳ ëve u 
shpreh si më poshtë: 
“... duhet të njihet se Konventa nuk kërkon të rregullojë të drejtat e kontaktit në 
mënyrë shteruese; pa dyshim kjo do të çonte përtej fushës së objektivave të Konventës. 
Me të vërtetë, nëse vëmendja që i është kushtuar të drejtave të kontaktit rezulton 
nga besimi se këto të drejta janë rrjedhim logjik normal i të drejtave të kujdestarisë, 
do të mjaft onte në nivelin e Konventës thjesht sigurimi i bashkëpunimit ndërmjet 
Autoriteteve Qendrore në lidhje me organizimin ose mbrojtjen e ushtrimit aktual të 
këtyre të drejtave.” (Çështja Qama kundër Shqipërise dhe Italisë)
Neni 8 njeh të drejtën e personit për të kërkuar kthimin e fëmĳ ës, i cili është larguar 
apo mbajtur në shkelje të të drejtave të kujdestarisë, duke iu drejtuar Autoritetit 
Qendror të vendbanimit të zakonshëm të fëmĳ ës ose të një Shteti tjetër Kontraktues.
Neni 21 njeh të drejtën e personit për të kërkuar ushtrimin efektiv të të drejtave të 
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tĳ  të kontaktit në të njëjtën mënyrë siç bëhet kërkesa për kthimin e fëmĳ ës. Ky nen 
parashikon: 
Gjatë dekadës së fundit, fokusi në rritje është vënë në atë që mund të shihet si çështje 
proceduriale, siç është përfaqësimi i veçantë i fëmĳ ëve, ndërmarrjet, ndërlidhja 
gjyqësore dhe ndërmjetësimi. 
Më pas, ështe lëvizja rutine e ligjit. Prindi kërkon me cdo kusht kthimin e fëmĳ ës në 
vendin e tĳ , paraqet procedurat e kthimit nën Konventën e Hagës për rrëmbimin e 
fëmĳ ëve. Procedura të tilla duhet të përfundojnë brenda gjashtë javëve (neni 11). Në 
vend të kësaj, këto raste zgjasin gjithmonë më shumë, duke dalë në kundërshtim me 
nenin.6 KEDNJ . 
Konventa e Hagës e 1980 eshte hartuar per interesat më të mira të fëmĳ ëve të përfshirë 
në këto procedura (dhe jo prindërit) si një konsideratë parësore. 
Mbi bazën e përvojave të gjera dhjetëvjeçare me Konventën mbi të Drejtat e Fëmĳ ës, 
një ndër organizat kryesore me veprimtari në mbarë botën për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmĳ ëve “Terre des hommes” ka marrë përsipër të formulojë dhjetë parime 
për zbatimin efektiv të Konventës. Këto parime janë të natyrës së përgjithshme, 
megjithatë ato përbëjnë një kornizë efektive për zbatimin e konventës në fj alë. Meqë 
ato janë të varura nga njëra-tjetra, asnjë nga këto parime nuk duhet zbatuar veçmas. 
Fëmĳ ët e botës nuk mund të presin më shumë, ata kanë të drejta, të cilat duhen 
zbatuar në çdo kohë dhe në çdo vend!
Ndër zhvillimet e fundit lidhur me të drejtat e fëmĳ ëve janë një thirrje ndërkombëtare 
për veprim për t'i dhënë fund rrembimit ndaj fëmĳ ëve dhe një rezolutë të miratuar 
nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mbi themelimin e Këshillit 
për të Drejtat e Njeriut.

1.2Aplikueshmeria e Konventës së Hagës 1980 në Shqipëri

Aktualisht, Shqipëria është Palë në Konventën e sipërpërmendur të Hagës dhe ende 
nuk e ka zbatuar atë në formën e duhur ashtu sikurse edhe Konventën e OKB-së mbi 
të Drejtat e Fëmĳ ëve të datës 20 nëntor 1989.Gjykata tërheq vëmendjen se Konventa 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk u vendos shteteve detyrimin për t'i ratifi kuar 
konventat ndërkombëtare. Sidoqoft ë, ajo u kërkon atyre të marrin të gjitha masat e 
nevojshme, në zgjedhjen e tyre të lirë, për të siguruar të drejtën e individit, të garantuar 
nga neni 8 i Konventës dhe në veçanti për të siguruar ribashkimin e prindërve me 
fëmĳ ët e tyre në përputhje me një vendim të formës së prerë të gjykatës vendase.
Pavarësisht nga ratifi kimi i instrumenteve përkatëse ndërkombëtare në këtë fushë 
nga Shqipëria, Gjykata konstaton se sistemi ligjor shqiptar, në këtë fazë, nuk siguron 
ndonjë kuadër alternativ që i jep ankuesit mbrojtjen e duhur praktike dhe efektive që 
kërkohet nga detyrimi pozitiv i shtetit sipas nenit 8 të Konventës.Si rezultat i efekteve 
të dëmshme ndaj fëmĳ ëve, rrëmbimi ndërkombëtar  është karakterizuar si një formë 
e abuzimit ndaj fëmĳ ëve dhe një formë ekstreme e tjetërsimit prindëror. Fëmĳ ët e 
rrëmbyer vuajnë emocionalisht dhe ndonjëherë fi zikisht në duart e prindërve të 
tyre . (Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmĳ ëve). Në përgjithësi 
abuzuesi shmangë përmendjen e prindit viktimë dhe pret te kalojë kohë e gjatë për 
të fshirë pyetje të vështira, si "Kur mund ta shohim përsëri nënën / babain?". Këta 
fëmĳ ë bëhen peng. Ata humbasin ndjenjat e tyre , intimitetin, vlerat dhe moralin, 
vetëdĳ esimin, dashurinë dhe kontaktin me prindin tjeter - një humbje nga e cila asnje 
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fëmĳ ë nuk mund ta kete aft ësinë për të mbrojtur veten kundër ketĳ  veprimi .
Shkeljet e nenit 6 të KE në përgjithësi përfshĳ në procedurat e Hagës që shteti nuk 
arriti të përfundojë procesin brenda dy vjetëve nga fi llimi. Ndërsa procedurat e 
Konventës së Hagës janë përmbledhje në natyrë, procedurat që kërkojnë dy ose më 
shumë vite për t'u përfunduar zakonisht zbulohen se i shkelin të drejtat e kërkuesit 
për një seancë të drejtë brenda një kohe të arsyeshme.
Drejtuar nga parimi i subsidiaritetit, Gjykata lë vlerësimin e fakteve relevante kryesisht 
tek autoritetet kombëtare dhe ndërhyn vetëm kur vendimi i këtyre autoriteteve nuk 
duket në përputhje me Konventën. Për më tepër, Gjykata nuk vepron në një vakum 
dhe bazohet në instrumente të tjera ligjore detyruese ndërkombëtare.

1.3.Problematikat
Problemi më i madh që haset  në vendin tonë dhe këtë e tregojnë qartazi rastet 
kur qytetarët rropaten rrugëve të gjykatave të vendit tonë e duke shkuar më pas 
në ato Europiane është fakti se strukturat të ndryshme kompetente për zgjidhjen 
e problemeve nuk funksionojnë në mënyrën më të mirë të tyre por gjithmonë 
neglizhojnë kryerjen e detyrave të përcaktuara, duke mos marrë masat e duhura për 
rikthimin e fëmĳ ëve në vendin ku është përcaktuar të jenë. E ky mos funskionim sic 
duhet sjell edhe mosnjoft imin, mos dhënien e informacioneve të sakta se cfarë rruge 
duhet që të ndjekë një qytetar i cili ndodhet ne kushtet e sipërcituara nga ku kërkon 
kthimin në vendbanim të fëmĳ ës, mos ndjekja e rrugës procedurale të saktë e bën atë 
të humbasë kalvarin e gjerë të rrugës gjyqësore, duke i shkelur nenin 8 të KEDNJ, e 
duke i sjelle dëme te parikuperushme morale.

A mund të kemi kthim të shpejtë të fëmĳ ës në vendbanimin e tĳ ?

Përshtatshmëria e masave të marra duhet të gjykohet në veçanti nga shpejtësia e 
zbatimit të saj. Procedurat lidhur me kthimin e një fëmĳ e të rrëmbyer, duke përfshirë 
zbatimin e vendimeve përfundimtare, kërkojnë trajtim urgjent pasi kalimi i kohës 
mund të ketë pasoja të pariparueshme për marrëdhëniet ndërmjet fëmĳ ës dhe 
prindit me të cilin fëmĳ a nuk jeton. 
Një shënim përfundimtar mund të bëhet për bashkëpunimin dhe ndërmjetësimin. 
Sipas N.7 të Konventës së Hagës të vitit 1980, autoritetet kanë përgjegjësinë për të 
lehtësuar një zgjidhje miqësore ndërmjet palëve. 
Mirëkuptimi i ndërsjellë dhe bashkëpunimi mes anëtarëve të familjes është shpesh 
mënyra e vetme e mundshme për një zgjidhje të përshtatshme që merr parasysh 
nevojat dhe gjendjen psikologjike të fëmĳ ës. Një mundësi për palët për të hyrë 
në ndërmjetësim shihet si e dëshirueshme (§78). Përveç kësaj, asistentet sociale 
konfi rmojn "të drejtën e prindërve për zgjidhjen e problemeve me kompromis " 
Edhe femĳ et zakonisht shprehin dëshirën e tĳ  për të gjetur një zgjidhje. Prindërit 
që konsiderojnë ndërmjetësimin ose forma të tjera të alternatives per  zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve duhet të konsultohen gjithmonë me një përfaqësues ligjor për
udhëzime, pasi ndërmjetësimi mund ose nuk mund të jetë opsioni i duhur për një
rast të veçantë. Marrëveshjet vullnetare janë një mekanizëm i rëndësishëm permes të 
cilave rastet e rrëmbimit të fëmĳ ëve nga prindërit janë zgjidhur. Kjo është e mënyrë 
e mire pasi prinderit mund të ndjekin një marrëveshje vullnetare për kthimin e tyre
Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet prindërve nuk mund të pritet në mënyrë të 
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arsyeshme nga autoritetet e shtetit perkates.

2.Praktika gjyqësore mbi rrëmbimin ndërkombëtar të fëmĳ ës

Në Çështjen Qama kundër Shqipërisë dhe Italisë ankuesi është pretendon se 
mungesa e efektivitetit të organeve kompetente shqiptare në pamundësinë për të 
marrë masat e nevojshme për ribashkimin e tĳ  me të bĳ ën në përputhje me vendimin 
e formës së prerë kishin shkelur të drejtën e tĳ  të respektimit të jetës familjare, sipas 
nenit 8 të Konventës, i cili parashikon si më poshtë:1. "Çdo person ka të drejtë që 
t'i respektohet jeta e tĳ  private dhe familjare, vendbanimi dhe korrespondenca e 
tĳ "2. Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, vetëm 
në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur në një shoqëri demokratike, kjo masë 
është e domosdoshme për sigurimin kombëtar, për sigurimin publik, për mirëqenien 
ekonomike të vendit, për mbrojtjen e rendit ose për parandalimin e veprave penale, 
për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive 
të të tjerëve.
M.K. kundër Greqisë është një tjetër vendim në ligjin e gjerë gjyqësor të Gjykatës mbi 
konfl iktin ndërkufi tar familjar që tregon se si kjo fushë shumë e diskutueshme dhe 
vazhdon të paraqesë sfi da të mëdha në Gjykatë.Është një detyrë shumë e vështirë dhe 
e ndjeshme për të pajtuar interesat dhe dëshirat më të mira të një fëmĳ e me interesa 
të përgjithshme - dhe në veçanti me interesin e përgjithshëm për të promovuar 
kthimin në mënyrë që prindërit të mos i mbajnë në mënyrë të paligjshme fëmĳ ët e 
tyre pa pëlqimin e prindit tjetër shih gjithashtu Preambulën e Konventës së Hagës 
të vitit 1980. Gjykata i kushton rëndësi të madhe interesave më të mira të fëmĳ ës që 
janë të rëndësishme në të gjitha vendimet që prekin fëmĳ ët (§ 73). Duke iu referuar 
si,Bajramit kunder Shqiperise, Neulinger dhe Shuruk kundër Zvicrës dhe X. kundër 
Letonisë, Gjykata argumenton se kthimi sipas Konventës së Hagës nuk duhet të 
urdhërohet automatikisht ose mekanikisht. Ndërsa ilustron ligjin e fragmentuar 
për kthimin e fëmĳ ëve të rrëmbyer, kjo referencë paralele është konfuze gjithashtu. 
Ndërsa është e vërtetë që Gjykata mbështeti një arsyetim mbi interesat më të mira 
në Neulinger, ajo ka sqaruar në X. kundër Letoni që gjykatat e brendshme nuk 
duhet të shqyrtojnë çështjet e kthimit sipas Konventës së Hagës të 1980 mbi meritat 
e mosmarrëveshjes themelore të kujdestarisë. Përkundrazi, detyrimi përmban një 
konsideratë të vërtetë të faktorëve që mund të përbëjnë një përjashtim ndaj kthimit 
sipas Neneve 12, 13 dhe 20 të Konventës së Hagës. Ky vlerësim duhet të bëhet me 
interesat më të mira të fëmĳ ës si një parim udhëzues. Si e tillë, interesi më i mirë i 
fëmĳ ës nuk është një e drejtë e vetme, por, siç thotë argumenti i gjykatësit Koskelo, 
një konsideratë substanciale kur një autoritet kryen detyrat që i janë besuar ligjërisht 
atĳ . Gjykatësi Koskelo në §7 të opinionit kundërthënës  pyet nëse interesat më të 
mirë të fëmĳ ës janë të aft a të krĳ ojnë kompetenca të cilat një autoritet nuk e posedon 
në mënyrë të ligjshme, ose të heqin dorë nga kufi jtë e këtyre kompetencave. 
Prandaj, Gjykata nuk arrin të mbajë një linjë të qëndrueshme dhe koherente në lidhje 
me parimet e përgjithshme që duhet të qeverisin trajtimin e saj për rastet individuale. 
E njëjta gjë vlen edhe për të drejtën e fëmĳ ës për t'u dëgjuar. Sipas Gjykatësit Koskelo 
(§8), kjo e drejtë duhet të respektohet brenda kuadrit të procedurave përkatëse që 
prekin fëmĳ ën. Me sa duket, kjo nuk është ajo që Gjykata bën në M.K. v Greqi. 
Duke iu referuar nenit 12 të Konventës për të Drejtat e Fëmĳ ës, drejtuar M. & M. 
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kundër Kroacisë 13 (2) të Konventës së Hagës të vitit 1980 dhe të instrumenteve 
të tjera ndërkombëtare për të drejtat e fëmĳ ëve, Gjykata mbështetet në të drejtën 
substanciale të dëgjohet në procedurat ligjore që ndikojnë në të dhe të ketë peshën 
e duhur që i atribuohet pikëpamjeve të tĳ  në përputhje me moshën dhe pjekurinë e 
fëmĳ ës.
Megjithatë, është praktikë e vendosur mirë në rastin e ligjit sipas Konventës së Hagës 
se përjashtimi sipas N. 13 (2) duhet të interpretohet në mënyrë strikte.
Gjykata vendosi që rasti i Neulinger, në të cilin gjykata ishte shfaqur për të kryer 
ekzaminimin e plotë të së ardhmes së fëmĳ ës në shtetin e kërkuar, "nuk kërkon largim 
nga procesi normal". Gjykata gjithashtu konsideroi se ishte kritike për gjykimin e 
çdo kërkese sipas Konventës së Hagës në mënyrë të kujdesshme për të shqyrtuar 
masat që ishin në dispozicion në shtetin kërkues për mbrojtjen e fëmĳ ës ose fëmĳ ëve 
që i nënshtrohen kërkesës.

Konkluzione

Konkluzionet e nxjerra nga analiza e realizuar përgjatë gjithë punimit, kanë për qëllim 
të nxjerrin në plan të parë karakteristikat e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmĳ ëve duke 
qenë se është një  nocion që shpesh herë ngatërrohet me termin rrëmbim,një analizë 
e gjerë mbi këtë temë duke qenë se mungojnë informacionet për të dhe ditët e sotme 
ka tendencë gjithmonë e në rritje
Në kuadër të nivelit të përafrimit të qasjeve legjislative, shteti shqiptar i ka ratifi kuar 
më së miri pothuajse të gjitha Konventat Ndërkombetare të cilat kanë për qëllim 
mbrojtjen e fëmĳ ëve, edhe pse bazuar në kërkiminin e bërë nga ana ime ka akoma 
vend për Konventa të tjera që të bëhen pjesë e sistemit tonë, por ligjet e brendshme 
nuk bëjnë ndonjë rregullim shumë të mirë për këtë cështje. 
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Marrëdhënia Prind - Nxënës - Mësues

Rovena Memushi Hasho

Abstrakt

Prioritar ne jetën shoqërore është e ardhmja , fëmĳ ët . Për të bërë me të mirën për 
ta shkolla dhe mësuesit kanë nevojë për ndihmën e prindërve . Duan prej tyre më 
shumë interes , kohe dhe kontribut . Kështu të gjithë për një qëllim të përbashkët :  
Përgatisim fëmĳ ët   për jetën . Duke ndërvepruar shkolla do të japë maksimumin në 
zgjidhjen e situatave problemore më të mëdha. Shkolla në shumicën e vendeve në 
europë  e më gjerë ka një mirëorganizim cilësor.   Fuqizimi i rolit të prindit si pjesë e 
rëndësishme ne procesin  e edukimit dhe perfshirja è tyre në të gjithë aspektet e jetes 
se femĳ es është shumë e rëndësishëme , sepse fëmĳ ët shfaqin plotesisht potencialin 
e tyre në shkollë dhe në jetë  . Kështu ata ndjejnë mbështetje dhe siguri për të çuar 
deri në fund projektet e tyre . 
Dihet që edukimi fi llestar nis tek familja dhe prindi është mësuesi i parë i fëmĳ ës 
,rol që zbehet me kalimin e viteve  kur ne jeten e femĳ es  hyjnë pjesemarres të tjerë  
edukimi . Sot zhvillimi i individit ndikohet nga tërësa e mjediseve ku ai vepron në 
jetën e përditshme. Është vërtetuar se sa me è madhe të jetë përfshirja e prinderve në 
edukim aq më i realizuara është fëmĳ a në çdo aspekt . Kjo përfshirje e ndërthurur me 
shkollën dhe aktivitetet jashtëshkollore e bëjnë fëmĳ ën të realizuar . Prindërit kanë 
për detyrë të përkushtohen si partnerë edukimi  krahë shkollës. Suksesi i fëmĳ ës 
arrihet 45% nga puna e tĳ , 30 % nga mësuesit dhe 25% nga prindërit. Prindërit 
duhet të lidhen ngushtë me mësuesit e fëmĳ ëve të tyre. Mësuesi është kontrollori 
i kompetencave të nxënësit ,sjelljet e tĳ , ushqyerjen ,ndërveprimin me shokët dhe 
mjedisin. Prindërit duhet të jenë prezentë në vendimmarrjet  shkollës rreth planeve 
dhe programeve kulturoro -sportive dhe ato mësimore . Kështu do të njohin me 
nga afër aft ësitë ,dëshirat dhe mundësitë e femĳ es . Mungesa e ndërveprimit prind 
-shkolle sjell vështirësi në mirërritjen intelektuale emocionale dhe sociale të fëmĳ ës. 
Komuniteti është gjithashtu një element shumë i rëndësishëm në krĳ imin e një 
mjedisi të mirë e të sigurt për fëmĳ ën . Ashtu si shkolla edhe prindërit duhet të 
njohin dhe krĳ ojnë ura komunikimi me komunitetin. 
Detyrimi dhe përgjegjësia me e madhe në krĳ imin e një qytetari të suksesshëm është i 
shkollës ,mësuesit . Mësuesi krĳ on një mjedis të bazuar në respekt të ndërsjelltë duke 
siguruar që nxënësit do të marrin pjesë aktive në situatat problemore të prezantuara 
në mësim dhe do të zotërojnë kompetencat sipas fushës . Etika dhe komunikimi janë 
elementët kyç të të suksesit për një shoqëri të suksesshme .
Përgatitja e nxënësit për të shprehur qartë ndjenjat ,idetë dhe vendimet , si me gojë 
edhe me shkrim është shumë e rëndësishme . Rritja e vetëbesimit mbështetur në 
aft ësitë e rritura është një tjetër detyrë e mësuesit .
Si edukator mësuesi duhet të mbajë parasysh se çdo fëmĳ ë është individ ,produkt 
i kulturës ,mjedisit ,shëndetit i temperamentit dhe personalitetit të veçantë . Për të 
patur një marrëdhënie të harmonizuara me një mjedis edukativ duhet t'i kushtojë 
vëmendje marrjes së informacionit për karakteristikat e tri niveleve të dĳ es : Mosha 
e fëmĳ ëve që mëson . Mënyra se si mësojnë në këtë moshë . Stili vetjak i të mësuarit 
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dhe personaliteti i çdo fëmĳ ë në klasë .
Mësuesi e ndryshon sistematikisht natyrën e mësimdhënies në bazë të nevojave të 
nxënësit . Kjo e ben realizimin e kompetencave më të kënaqshëm .
Me rritjen e fëmĳ ës ndodhin edhe ndryshime . Disa fëmĳ ë sillen si me të rritur se 
mosha e tyre fi zike . Mosha e zhvillimit është koha në të cilën fëmĳ a pëson ndryshime 
në fushën shoqërore ,fi zike ,mendore dhe njohëse ndaj edhe zinxhiri i ndërveprimit 
duhet të jetë i fortë dhe aktiv . Nga komunikimi i rregullt dhe aktiv përfi tojmë të 
gjithë , në radhë të parë fëmĳ ët ,prindërit shkolla dhe gjithë shoqëria . Fëmĳ ët fi tojnë 
veçanërisht vetbesim dhe guxim për të realizuar projektet e të nesërmes së tyre dhe 
shoqërisë . Mësuesi që zbaton letër formë punë ka këto karskteristika.: 
Nxit dhe pranon autonominë dhe nismën e nxënësit . Autonomia është faktor i 
rëndësishëm motivues për një individ në realizimin e e ideve dhe përvojave . Nxit 
fëmĳ ët të bëjnë pyetje dhe i mobilizon të japin ide dhe pergjigje.per zgjidhjen e ituates 
problemore .
Ofron shumllojshmëri materialesh duke përfshirë, mjete , koleksione ,ekskursione të 
ndryshme jashtëshkollore .
Ndjek dëshirat e femĳ es Duke sygjeruar fushat me me shumë interes për t'u mbajtur 
parasysh gjatë zbatimit të projekteve e detyrave të dhëna .
Nisin mësimin me pyetje për paqartësi nga tema e mëparshme . Nxjerr nëpërmjet 
pyetjeve nevojat e nxënësve . I përball me situata problemore për të zhvilluar 
kompetencat lëndore dhe ato kyçe tek çdo nxënës. 
Detyrat e mësimdhënësit . 
Informohet mbi idetë dhe metodat e reja të ndërveprimit me fëmĳ ën .
Ndjek trajnime e seminare bashkëkohore kombëtare e ndërkombëtare .
Nxit  dhe mbështet marrëdhënien prind - nxënës mësues .
Organizon projekte dhe aktivitete ku rol të rëndësishëm zë prindi dhe nxënësi .
Marrëdhënia e bashkëpunimit  prind  mësues duhet të bësh teret në disa elemente 
bazë .
Besim ,  mirëkuptim , përfshirje ,  respekt ,ndihmë e ndërsjelltë . 
Mësuesi ka në dispozicion larmi stilesh komunikimi për të komunikuar me prindërit 
duke synuar të jetë : 
Miqësor  -  jep dhe pranon vërejtje këshilla dhe sugjerime .
I çliruar - nga emocionet dhe tensioni duke komunikuar e zgjidhur situatën me 
qetësi .
I vëmendshëm -  dëgjon me vëmendje dhe kënaqësi bashkëbiseduesin .
I gjallë nuk e shkëput kontaktin e syve nga bashkëbiseduesi ,e ndjek me vëmendje .
Mbresëlënës - krĳ on mundësi të mbahet mend për shkatërrimin të elementeve dhe 
situatave nxitëse që krĳ on .
Për ti ardhur në ndihmë nxënësit/ fëmĳ ës është shumë e rëndësishme të të mirë 
funksionoj këshilli i prindërve në çdo shkollë . 
Detyrat e këtĳ  këshilli do të ishin : 
Të realizoheshin trainime prindër - mësues për të dhënë ndihmë reciproke .
Të realizoheshin takime të shpeshta prindër mësues nxënës me qëllim lidhjen e 
këtyre të hallkave të rëndësishme .
Realizimi i pyetësorëve për vlerësimin e raporteve nxenes-mesues-prind .
Të hartohet një program për punën dhe aktivitetet e prinderve në shkollë .
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Integrimi i të drejtave të njeriut përmes veprimtarive kros- dhe 
ekstrakurrikulare në arsimin fi llor

Kletilda Gega

Gazmend Lolja

Abstrakt

Duke pasur parasysh se shoqëria kërkon qytetarë të aft ë, qytetarë që t’i njohin dhe t’i 
kuptojnë të drejtat dhe përgjegjësitë  e tyre që kanë ndaj  vetes,ndaj komunitetit dhe ndaj 
shtetit,edukimi I të drejtave te njeriut duhet të fi llojë që në bankat e shkollës madje edhe më 
herët,në mënyrë që ky edukim të jetë sa më i frytshëm.Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një 
koncept sipas të cilit të gjithë njerëzve ju takojnë që nga lindja të drejtat universale njerëzore. 
Unë si mësimdhënëse dhe si edukatore e drejtpërdrejtë e këtyre të drejtave,mora përsipër 
të trajtoj në këtë temë,duke dashur t’i mëshoj më shumë faktit të evidentimit të këtyre të 
drejtave,integrimit të tyre në kurrikulën , kroskurrikulën dhe ekstrakurrikulën edukative-
mësimore ,si një ndihmesë e madhe në çuarjen përpara dhe në përmirësimin e procesit 
mësimor mësimdhënës- mësimnxënës.
Fëmĳ ët kanë nevojë të veçantë për mbrojtje. Fytyra e vërtetë e një njeriu thuhet se tregohet në 
sjelljen e tĳ  me fëmĳ ët. Kjo vlen për të rriturit,njëlloj sikurse për shoqëritë dhe shtetet. Fëmĳ ët 
janë keqpërdorur dhe shfrytëzuar në të gjitha kohët . Kjo është një shkelje tepër e rëndë e të 
drejtave të njeriut, por kjo nuk duhet të ndodhë më ,sepse nëse kemi vendosur të kemi një 
shtet dhe një të ardhme ,ajo fi llon tek fëmĳ a dhe fëmĳ a rritet dhe edukohet ndërmjet nesh e 
nga ne, dhe e gjitha kjo pasqyrohet dhe artikulohet nëpërmjet hartimit të saktë e të duhur të 
kurrikulës.

Ç’janë të drejtat e njeriut?

Të japësh një përkufi zim për të drejtat e njeriut,nuk është gjë e lehtë. Duke qenë 
të lidhura ngushtë me interesat,të drejtat e njeriut janë bërë objekt I trajtimit nga 
këndvështrime të ndryshme. Përkufi zimi që sot pranohet gjithnjë e më shumë, është 
ai që jepet nga Kombet e Bashkuara. Sipas këtĳ  përkufi zimi të drejtat e njeriut,në 
përgjithësi mund të përcaktohen si ato të drejta që janë të qenësishme në natyrën tonë 
dhe pa të cilat ne nuk mund të jetojmë si qënie njerëzore. Të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut na japin mundësinë të zhvillojmë dhe të përdorim tërësisht cilësitë tona 
njerëzore, inteligjencën tonë, talentin dhe vetëdĳ en tonë, si dhe të kënaqim kërkesat 
tona shpirtërore dhe nevojat e tjera. Ato janë themelore për kërkesat gjithnjë në rritje 
të njerëzimit për një jetë që të respektojë dhe të mbrojë dinjitetin dhe veprat e çdo 
qënieje njerëzore.
Ky përkufi zim për të drejtat ka në themel dinjitetin njerëzor, I cili buron nga vetë 
thelbi I të qenit njerëzor. Ky dinjitet duhet pasur parasysh si te fëmĳ a I porsalindur 
, që nuk ka kryer ende ndonjë veprim ashtu edhe te keqbërësi. Qënia njerëzore e 
ka këtë dinjitet pavarësisht nëse njeriu është I vetëdĳ shëm për të ose jo. Këtu është 
rasti të bëjmë dallimin ndërmjet dinjitetit njerëzor dhe dinjitetit personal. Dinjiteti 
personal përcaktohet nga sjellja jonë në rastet me mësimet morale të pranuara 
gjerësisht nga shoqëria nëse përputhet ose është në kundërshtim me to. Shkelja e të 
drejtave të njeriut nuk nënkupton mohimin e një jete dinjitoze, poshtë së cilës njeriu 
nuk mund dhe nuk duhet t’ia lejojë vetes të bjerë. Që këtej del se të drejtat e njeriut 
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janë edhe një praktikë e veçantë njerëzore, që synon të realizojë kërkesat minimale 
të njeriut për një jetë dinjitoze dhe ta mbrojë atë, në marrëdhëniet e tĳ  të ndërsjellta 
me pushtetin shtetëror nga cënimet, poshtërimet, diskriminimet, paragjykimet, 
qëndrimet çnjerëzore te më të fortët.
Disa nga tiparet themelore të të drejtave të njeriut :
• Të drejtat e njeriut janë universale.
 Një ndër tiparet themelore të të drejtave të njeriut është karakteri I tyre universal. 

Kjo do të thotë se të drejtat e njeriut zbatohen kudo dhe për të gjithë njerëzit, pa 
dallim ngjyre, gjinie, vendi, feje, pasurie ose ideje. 

• Të drejtat e njeriut janë konkrete.
 Megjithëse janë universale të drejtat e njeriut janë edhe në të njëjtën kohë konkrete 

pasi ato i shërbejnë përcaktimit të veprimeve që bien ndesh me natyrën njerëzore 
si : skllavëria , tortura , mohimi I lirisë,heqja e saj pa gjyq etj. Nga kjo pikëpamje 
, çdo individ I takon të ndërmarrë veprime për të dënuar ,qoft ë edhe moralisht 
shkeljen e të drejtave të njeriut,sepse shkelja e të drejtave të një individi cënon 
shoqërinë njerëzore në të cilën ai bën pjesë. Kjo do të thotë se çdo qënie njerëzore 
është subjekt I ligjit , çdo qënie njerëzore merr pjesë pak a shumë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në hartimin e ligjeve duke u bërë krĳ uese e tĳ  dhe në të njëjtën kohë 
edhe bartëse e të drejtave të njeriut.

• Të drejtat e njeriut plotësojnë njëra-tjetrën.
 Kjo do të thotë se askush nuk mund të shpallë liritë e tĳ ,në qoft ë se nuk respekton 

në të njëjtën kohë dhe njëlloj, liritë e të tjerëve. Askush nuk ka të drejtë të kërkojë 
të drejtat e tĳ  nëse nga ana tjetër u ndalon të tjerëve të plotësojnë dhe të gëzojnë 
liritë dhe të drejtat e tyre.Askush nuk ka të drejtë të vendosë që disa të drejta 
janë më të rëndësishme se disa të tjera.Të drejtat e njeriut formojnë një të tërë.
Ato krĳ ojnë një tërësi vlerash dhe parimesh që duhet të kërkojë kuptimin dhe 
zbatimin tërësor të të drejtave të njeriut si për vete ashtu dhe për të tjerët.

• Te drejtat e njeriut janë të patjetërsueshme
 Kjo do të thotë se njeriu  nuk mund të heqë dorë prej të drejtave të tĳ  në cilëndo 

situatë qoft ë.Ai nuk mund të heqë dorë nga liria e tĳ  personale e të hyjë në gjendje 
skllavërie ,edhe nëse e deklaron këtë me shkrim ose publikisht. Një deklaratë 
e tillë nuk ka pasojë juridike sido që të jenë kushtet në të cilën ajo lëshohet . 
Ndryshe ndodh kur një individ heq dorë nga e drejta e tĳ  e pronësisë ,e cila nuk 
konsiderohet e patjetërsueshme. 

Përmbajtja e Konventës për të Drejtat e Fëmĳ ëve

Ndodh shpesh që fëmĳ ët të vuajnë nga padrejtësia,sepse ata nuk mund të mbrojnë 
veten si  të rriturit. Cilat janë të drejtat e fëmĳ ëve? Ato janë pak a shumë të njëjta 
me ato të të rriturve , por janë konceptuar duke pasur parasysh pozicionin tepër të 
veçantë që fëmĳ ët kanë në shoqëri. Shoqëria njerëzore gjithmonë ka kërkuar më të 
mirën për të ardhmen e vet: fëmĳ ën.
Konventa për të Drejtën e Fëmĳ ës ka qenë një nga arritjet e përpjekjeve për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmĳ ëve.Disa nga dokumentet pararendëse që shërbyen si bazë janë : 
Deklarata e Gjenevës, miratuar nga Asambleja e Lidhjes së Kombeve në vitin 1924 , e 
cila përmban pesë parime të përgjithshme dhe Deklarata e vitit 1959, miratuar edhe 
kjo nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara , e cila përmbante dhjetë 
parime. Duke qenë deklarata, këto dokumente nuk kanë qenë detyruese për shtetet 
anëtare të Kombeve të Bashkuara. Prandaj u hodh ideja e hartimit të një dokumenti 
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I cili do të vendoste detyrime konkrete ndaj tyre. Ky dokument, I cili do të kishte 
forcë detyruese, u quajt konventë. Ai do të vendoste norma dhe standarte detyruese 
ndërkombëtare. Në vitin 1979 qeveria polake propozoi hartimin e një konvente 
për të drejtat e fëmĳ ës. Kjo ide u shoqërua edhe me një tekst të hartuar nga vetë 
ajo. Komisioni për të Drejtat e Njeriut e pranoi këtë ide dhe grupi I caktuar prej tĳ  
për hartimin e këtĳ  dokumenti fi lloi punën. Ky proces zgjati 9 vjet, gjatë të cilave, 
përfaqësues të qeverive të ndryshme , agjensi joqeveritare si UNICEF, UNESCO dhe 
organizata joqeveritare (OJQ) si Save the Children dhe Kryqi I Kuq ndërkombëtar 
punuan së bashku për arritjen e një konsensusi në lidhje me gjuhën e konventës. 
Pas një periudhe 10 vjeçare doli teksti përfundimtar, që përmbante normat e të 
drejtave të njeriut që lidhen me fëmĳ ët. Në dhjetor 1989 Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara miratoi Konventën për të Drejtat e Fëmĳ ës. Ajo hyri në 
fuqi më 30 shtator 1990 në samitin botëror për fëmĳ ët. Normat e kësaj konvente do 
të kishin karakter detyrues për të gjitha shtetet që do ta ratifi konin atë. Në fund të 
vitit 1999 konventa është ratifi kuar nga 191 shtete. Shqipëria e ratifi koi atë në vitin 
1992. Konventa është I pari kod universal në histori dhe ligjërisht I detyruar për të 
drejtat e fëmĳ ëve. Ajo bashkon në një traktat të vetëm të gjitha çështjet përkatëse të të 
drejtave të fëmĳ ës. Konventa krĳ oi një strukturë legale të përbashkët të standarteve 
universale për mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ës, rriti përgjegjësinë e shtetit dhe bëri 
thirrje për bashkëpunimin ndërkombëtar. Megjithatë deri në 1999, asnjë nga shtetet 
që kanë ratifi kuar nuk kanë zhvilluar ndonjë strategji  të integruar për zbatimin e saj. 
Konventa për të drejtat e fëmĳ ës përmban 54 nene që mund të ndahen në tre kategori 
themelore: 
1. Mbrojtja.
Kjo kategori mbulon çështje të tilla si: abuzimi, shfrytëzimi dhe neglizhenca. Këto 
të drejta përfshĳ në çështje si: kujdesin e veçantë për fëmĳ ët refugjatë, mbrojtjen nga 
tortura, keqtrajtimi në sistemin e drejtësisë kriminale, angazhimi në konfl ikte të 
armatosura, punën e fëmĳ ëve, përdorimin e drogave dhe shfrytëzimin seksual.
2. Sigurimi
Kjo kategori u drejtohet nevojave të veçanta të fëmĳ ës si arsimimi dhe kujdesi 
shëndetësor. Ato kërkojnë që fëmĳ ët të arrĳ në potencialin e tyre të plotë.
3. Pjesëmarrja
Kjo kategori I njeh fëmĳ ës aft ësinë për të marrë pjesë në vendime të ndryshme dhe 
të luajë rolin e tĳ  në shoqëri.
Çdo e drejtë e pohuar në konventë është e pandarë nga dinjiteti njerëzor dhe zhvillimi 
harmonik I çdo fëmĳ e. Konventa I mbron të drejtat e fëmĳ ëve duke vendosur 
standarte në kujdesin shëndetësor, në shërbimet arsimore dhe legale, civile dhe 
sociale. Konventa për të Drejtat e Fëmĳ ës është I pari instrument legal ndërkombëtar, 
I cili përfshin të gjithë hapësirën e të drejtave të njeriut-të drejtat politike dhe civile 
si dhe ato ekonomike, sociale dhe kulturore. Thelbi I të drejtave të shprehura në 
konventë është se ato janë të drejta për të gjithë fëmĳ ët kudo në botë. Në shumë 
vende fëmĳ ët jetojnë mes konfl ikteve të armatosura,punës që në vogëli, shfrytëzimit 
seksual etj. Diku tjetër ata jetojnë në zona rurale ku ka pak shanse që ata të kenë një 
arsim cilësor apo kujdes të mirë shëndetësor, gjë që nuk ndodh te fëmĳ ët që jetojnë 
në qytete. Konventa pohon se kontraste të tilla brenda shoqërisë janë gjithashtu një 
dhunim I të drejtave të njeriut. Konventa përpiqet të rregullojë të gjitha këto lloj 
pabarazish që ekzistojnë sot kudo në botë.
 Të drejat e njeriut janë universale.

Një parim I konventës e shpreh fare qartë se ne të gjithë lindim të barabartë. Të drejtat 
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e njeriut nuk janë diçka që njeriu i pasur  i dhuron njeriut të varfër. Ato u përkasin të 
gjithëve në mënyrë të barabartë. Fëmĳ ët që jetojnë në vende të varfra kanë të njëjtat 
të drejta si ato të fëmĳ ëve që jetojnë në vende të pasura. Konventa vendos theks të 
barabartë për të gjitha të drejtat e fëmĳ ëve.
 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut.

Çdo periudhë ka lënë gjurmë në kulturën e saj. Megjithatë, jo gjithmonë njerëzit kanë 
qenë të barabartë përpara ligjit. Edhe në ditët tona ka shumë raste ku njerëzit nuk 
kanë të drejta të barabarta. Të gjithë shembujt tregojnë se sa thellë është rrënjosur 
padrejtësia. Vetëm pas Luft ës së dytë Botërore njerëzit e kuptuan se që të jetojnë 
dhe të jenë të lumtur duhet të kenë të gjithë të drejta të barabarta. Pas Luft ës së 
dytë Botërore shumica e shteteve ranë dakort për të krĳ uar një rregull në botë ku 
konfl iktet midis shteteve mund të zgjidheshin nëpërmjet negociatave paqësore. 
Kështu më 24 tetor 1945 u themelua Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) 
. Më 10 dhjetor 1948 në një rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të 
Bashkuara u shpall Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ) si ideali 
i përbashkët që duhet të arrihet nga të gjitha kombet dhe popujt me respekt për të 
drejtat e njeriut . Deklarata ishte një kartë e detajuar e të drejtave dhe lirive të cilat 
shprehnin idealizmin e atyre viteve, por që edhe sot e kësaj dite shërbejnë si një 
mjet për zgjidhjen e nevojave që ne kemi për të plotësuar potencialet tona si qënie 
njerëzore. Deklarata nuk është e detyrueshme ndërsa konventa është detyrim ligjor.

Integrimi i ednj përmes kroskurrikulës dhe ekstrakurrikulës

Ç’është kroskurrikula?
Me kroskurrikulën kuptojmë krĳ imin e një situate mësimore e cila gërshetohet 
brenda një ore mësimi që ka lidhje me temën ,konceptet që trajtohen dhe që ofron 
njohuri të reja plotësuese në atë drejtim mbi të cilin është përqëndruar të mësuarit. 
Këto veprimtari kroskurrikulare mund të zgjasin 5 minuta deri në një orë të plotë 
mësimore. 
 Ç’është ekstrakurrikula?
Ekstrakurrikula është një risi në kurrikulën shkollore që zhvillohet në kuadrin e 
orëve të lira dhe shërben në mbështetjen dhe plotësimin e interesave dhe nevojave të 
nxënësve në përputhje me realizimin e objektivave të programit. 

Integrimi i EDNJ përmes orëve të lira (projekteve)

Ç’është mësimdhënia me projekte?
Mësimdhënia e bazuar në projekte (MBP) është një model I veprimtarisë mësimore 
,I cili zhvendoset nga praktika e mësimdhënies së izoluar e të përqëndruar te 
mësuesi,në veprimtari të nxëni me në qendër nxënësin. Këto veprimtari janë 
afatgjata,ndërdisiplinore dhe të integruara me probleme dhe praktikat e botës reale. 
MBP-ja u ofron nxënësve mundësitë e duhura për të thelluar interesat e tyre njohëse 
për t’i zhvilluar dhe ndjekur ato,për t’u marrë me probleme të ndryshme dhe për 
të gjetur rrugët e zgjedhjes së tyre. Gjithashtu krĳ on mundësitë për një të nxënë 
ndërdisiplinore duke lehtësuar procesin e përvetësimit të njohurive,të shprehive 
dhe qëndrimeve nga ana e nxënësve, duke bërë të mundur zbatimin dhe integrimin 
e njëkohësishëm dhe të natyrshëm të fushave të ndryshme kurrikulare në vend të 
praktikave tradicionale të bashkangjitjes artifi ciale të këtyre njohurive. 
Ç’janë projektet kurrikulare?
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Projekti kurrikular synon të kuptuarit më të thellë të njohurive lëndore të mësuara 
më parë duke gërshëtuar njohuritë e lëndëve të ndryshme dhe njohuri lëndore të 
kapitujve ose klasave të ndryshme. 
Si mund ta realizojmë EDNJ përmes projekteve kurrikulare?

 Përshkrimi I projektit
Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave synon t’I përgatisë nxënësit për një botë ku 
çdo individ është i lirë për të marrë pjesë në veprimtaritë social-kulturore për interesa 
vetjake ose të grupit që përfaqëson. Ky projekt mori shkas nga diskriminimet që 
viheshin re ndërmjet nxënësve të klasave që vinin prej faktorëve të ndryshëm si: 
prejardhja, niveli ekonomik, social dhe kulturor, ngjyra e lëkurës etj. Gjatë të gjitha 
veprimtarive që u organizuan në kuadrin e këtĳ  projekti, vëmendje e veçantë iu 
kushtua krĳ imit të një klime pranimi, bashkëpunimi dhe nxjerrjes në dukje të vlerave 
që mbartt e çdo nxënës.
Problemi : Respektimi I indetitetit dhe I dinjitetit të çdo nxënësi. 
Veprimtaria përfundimtare (përfi timi) : Festivali I këngës dhe I veshjeve popullore.
Monitorues: Grupi I punës (mësuesi I klasës, mësuesi I artit të shkollës, të zgjedhurit 
nga qeveria e nxënësve dhe komiteti I prindërve, drejtori I shkollës, përfaqësues nga 
OJF etj.)
Buxheti: S’ka (me mbështetje vullnetare)
Vendi: Salloni I shkollës ose ndonjë mjedis tjetër I përshtatshëm
Kohëzgjatja: 3 muaj
Qëllimi: Mësimi I të drejtave përmes edukimit ndërkulturor, ndërgjegjësimi I 
opinionit për respektimin e individualiteteve njerëzore, bashkëpunimi I ngushtë 
mësues-nxënës-prindër.
 Objektivat e projektit

Objektivat në lidhje me njohuritë:
-Të njihen me të drejtat e fëmĳ ëve të paraqitura në nenet 2 , 12 , 17 , 23 , 31 , 27 , 28 , 
30 të Konventës.
-Të njihen me kulturën dhe traditat familjare të krahinës ku kanë lindur, duke u 
mbështetur në karakteristikat e veshjeve, të këngëve dhe valleve popullore.
-Të përcaktojnë të drejtat që u janë mohuar ose u janë përmbushur në mjedisin 
shkollor, familjar dhe në komunitet.
-Të përcaktojnë përgjegjësitë e veta në lidhje me të drejtat.
Objektivat në lidhje me aft ësitë:
-Të interpretojnë solo dhe në grup.
-Të përzgjedhin në mënyrë kritike dallimet dhe ngjashmëritë mes kulturave të 
veshjeve si: ngjyrat, format, simbolet e zbukurimet etj.
-Të vlerësojnë të bukurën në të gjitha format e shfaqjes së saj.

Objektivat në lidhje me vlerat:
-Të marrin përgjegjësi për veprimet që kryejnë.
-Të respektojnë shokët me kultura të ndryshme brenda klasës.
-Të jenë dashamirës e mirëkuptues.

Objektivat në lidhje me qëndrimet:
-Të mbajnë qëndrim ndaj situatave konfl iktuale.
-Të kritikojnë rastet e paragjykimeve dhe të intolerancës.
-Të shfaqin ndjeshmëri ndaj rasteve të shkeljes së të drejtave të fëmĳ ëve.
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 Materiale dhe mjete :
Konventa e të Drejtave të Fëmĳ ëve, veshje për fëmĳ ë të krahinave të ndryshme, 
këngë popullore në CD, aparat fotografi k, mikrofonë, instrumente, literaturë shtesë 
me foto nga veshjet e krahinave të ndryshme të vendit etj.
 Ndikimi në komunitet:

-Ndërgjegjësimi I opinionit për të zbatuar të drejtat e fëmĳ ëve.
-Integrimi ndërlëndor me anë të veprimtarive ekstrakurrikulare.
-Rritja e vëtëvlerësimit të fëmĳ ëve.
-Rritja e vlerësimit dhe e respektimit të tjetrit.
-Krĳ imi I një kulture gjithëpërfshirëse.
 Motivimi :

Përgatitja e situatës me nxënësit për njohjen e problematikës dhe respektimin e të 
drejtave për të gjithë fëmĳ ët, pavarësisht nga cila krahina apo zonë e Shqipërisë vĳ në; 
pavarësisht ngjyrës, aft ësisë së kufi zuar apo vështirësive të tjera që mund të kenë.                                                                                                                
Biseda për veshjet e bukura të krahinave dhe këngët e tyre karakteristike, lexim 
tekstesh të këngëve,paraqitje fotosh, biseda nga përvojat e drejtpërdrejta të fëmĳ ëve 
ose të paraardhësve të tyre.

FAZA I : Shtator- tetor
Shkrimi I projektit, paraqitja e tĳ  tek nxënësit dhe prindërit.
Njohje me nenet 2 , 12 , 17 , 23 , 31 , 27 , 28 , 30  të KDF-së.
Detyra 1: Punimi me nxënësit dhe prindërit e tyre I broshurës me ilustrime “ Të 
drejtat e mia” ose I variantit të thjeshtuar KDF-së.
Detyra 2: Ngritja e grupeve të punës dhe përcaktimi I detyrave përkatëse.

NR. GRUPI DETYRA NUMRI DREJTUESI

1. Grupi I parë Përgatitja e projektit 5 veta Mësuesi I artit

2.  Grupi I dytë Bashkërendimi I veprimtarive 2 veta Kryetari I bordit të 
prindërve

3. Grupi I tretë Trajnimi per të DNj 3-4 veta
M ë s u e s i , 
prind,përfaqësues nga 
OJF

4. Grupi I katërt Monitorimi I veprimtarisë artistike 3 veta Prindër e artistë (miqtë 
e klasës)

5. Grupi I pestë Përgatitja e festivalit dhe e skenës 5 veta Mësuesi kujdestar , 
mësuesi I artit

6. Grupi I gjashtë Përgatitja e koktejit 3 veta Bordi i prindërve

7. Grupi I shtatë Përgatitja e dëshmive 2 veta Bordi i prindërve

8. Grupi I tetë Përgatitja e ftesave 3 veta Bordi i prindërve

9. Grupi I nëntë Juria 5 veta Mësues, nxënës, prindër 
etj.

10. Grupi I dhjetë Grupi I medias 2 veta Prindër dhe miq të 
nxënësve



113 

Veprimtari në këtë fazë:
• Takim me temë “ Traditat kulturore të krahinave tona ” (referime nga prindër, 

nxënës, të ft uar etj). Vizitë në muzeun etnografi k, kaseta me fi lmime nga festivale 
të këngëve popullore, kartolina me veshje popullore, vjersha, këngë, gjëegjëza, 
proverba etj.

• Përcaktimi I karakteristikave të krahinës në veshje e krĳ imtari.

FAZA II : Tetor-nëntor
• Organizimi I veprimtarive, I provave artistike me mësuesin e këngës ,me 

prindërit,me të ft uarit. Krĳ imi i skenarit te shfaqjes,përshtatja e veshjeve me 
këngët dhe karakteristikat e krahinës.

• Realizimi I veprimtarive çdo të mërkurë në orën e pestë.
              Shkëmbime përvojash
• Shkëmbimi I përvojave ndërmjet nxënësve të klasave dhe të cikleve të ndryshme 

brenda shkollës ,me mësuesit ,prindërit,të ft uarit, për karakteristikat e 
veshjeve,tonalitetet e zërave,takime me instrumentistë dhe këngëtarë popullorë.

Në kuadrin e veprimtarive të planifi kuara për fazën e dytë ,nxënësit marrin 
informacion të bollshëm rreth vendlindjes së njëri-tjetrit.

FAZA III : Dhjetor 
• Përgatitja  e shfaqjes
Salla ,instrumentistët, dirigjuesit, CD, magnetofon,dëshmitë,çmimet,dhuratat.
• Botimi
Krĳ imi I një albumi fotografi k dhe botimi I tĳ  me tekstet përkatëse.

 Vlerësimi I projektit: 
Plotësimi I pyetësorëve nga nxënësit,prindërit,mësuesit ,specialistë të fushës,drejtuesit 

e shkollës,përfaqësuesit e OJF-ve që përfshihen në këtë projekt.

Konkluzione

1. Të drejtat e njeriut janë universale dhe duhet të zbatohen kudo dhe për të gjithë 
njëlloj,pa dallim race,feje dhe ngjyre.

2. Nëse dëshiron që të gëzosh liritë dhe të drejtat e tua, atëherë  respekto liritë dhe 
të drejtat e të tjerëve.

Referenca

Veprimtari kros dhe ekstrakurrikulare ,Tiranë 2007. Aurela  Zisi,  Mimoza Gjokutaj, Zhuljeta 
Demi, Albana Brahja,Enjana Veli.
Edukimi me të drejtat e njeriut në universitet ,Astrit Dautaj,Petrit Muka, Robert Gjedĳ a,Rezana 
Vrapi,Albana Lama,Tirane 2004 Qendra shqiptare per te drejtat e njeriut.
Çdo javë së bashku . Veprimtari ekstakurrikulare,Kl2, Miriam Taipi,Shpresa Rusi,Tiranë  2007 
dhe 2008. 
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Motivi i agresionit

Luljeta Muçaj

Hyrje

“Urrejtja është me e vjetër se dashuria. Ajo e ka zanafi llën në agresionin e lashtë të egos 
kundrejt botës eksternale dhe gjithë stimujve të saj të bezdisshëm.” – Zigmund Frojd (htt p://
internationalpsychoanalysis.net/, parë më 18.04.2017).

Çfarë është agresioni?
Në fushën e psikologjisë termi agresivitet i referohet një shumëllojshmërie sjelljesh 
që mund të rezultojnë në dëm fi zik ose emocional kundrejt vetes, të tjerëve apo 
objekteve që gjenden në mjedisin përreth. Agresioni është një formë bashkëveprimi 
social që ndryshe nga ajo cfarë synojnë bashkëveprimet sociale në përgjithësi, synon 
të dëmtojë apo lëndojë personin tjetër qoft ë fi zikisht apo emocionalisht. Psikologët 
dallojnë qëllime (për të shprehur zemërimin, për të shfaqur dominancë, për të 
kërcënuar, për të arritur një synim, për të shprehur posesivitet, si përgjigje ndaj frikës, 
si përgjigje ndaj dhimbjes) si dhe forma/tipe të ndryshme të agresionit (impulsiv dhe 
instrumenal). Agresioni impulsiv është i karakterizuar nga emocione apo ndjenja të 
forta, shpesh nga zemërimi. Ky tip agresioni nuk është i planifi kuar dhe shpesh ndodh 
“në inat e sipar”. Ndryshe nga agresioni impulsiv, ai instrumental karakterizohet 
nga veprime që kryhen për të arritur një synim dhe është i paramenduar dhe i 
planifi kuar me kujdes (htt ps://www.verywell.com/what-is-aggression-2794818, parë 
më 18.04.2017).

Mekanizmat neural dhe hormonet si shkaqe te agresionit

Dy neurotransmetues në tru janë ngushtësisht të lidhur me shfaqjen e agresionit: 
serotonina dhe dopamina. Përaktësisht, nivele të ulta të seretoninës dhe nivele të 
larta të larta të dopaminës janë të lidhura me agresionin. 
Korteksi apo korja pre-frontale në tru është përgjegjëse për të planifi kuarit, të 
arsyetuarit dhe më e rëndësishmja për sa i përket agresionit, është përgjegjëse për 
impulset. Nëse personi do jetë agresiv apo jo, kjo varet nga fakti sa sa do arrĳ ë personi 
t’i rezistojë tundimit për të qënë agresiv. Seretonina luan një rol të rëndësishëm në 
këtë mekanizëm sepse kur gjendet ne nivele normale ka efekt qetësues (Cases, 1995). 
Si rrjedhojë, nivelet e ulta të seretoninës mund të mos arrĳ në të realizojnë efektin 
qetësues dhe si pasojë, individi të jetë më pak i aft ë për t’i rezistuar sjelljes impulsive 
dhe agresivitetit.
Një problem tjetër që shfaqet me këtë neurotransmetues, përvec niveleve të ulta të 
seretoninnës si shkak i agresionit, përmendet dhe metabolizmi i ulët i seretoninës 
që është aft ësia për të ricikluar seretoninën në hapsirat sinaptike gjë që con në 
rritjen e numrit të receptorëve të seretoninës. Disa kërkime kanë gjetur se viktimat e 
vetvrasjeve të dhunshme kishin një rritje të numrit të receptorëve të seretoninës në 
tru (Arora & Meltzer, 1989).
Konsumimi i alkoolit ndikon në metabolizmin e seretoninës në tru. Badway (2006) 
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gjeti një lidhje midis konsumimit të alkoolit dhe sjelljes agresive, megjithatë bëhët 
fj alë për një marrëdhënie korrelacionale dhe faktorë të tjerë mund të ndikojnë.
Dopamina është parë si një neurotransmetues që ka lidhje me agresionin pasi ka 
prova se njerëzit që përdorin substanca që i rrisin nivelet e dopaminës, si përshëmbull 
amfetaminat, shafqin më shumë sjellje agresive. Ndërkohë, është parë se përdorimi i 
substancavë që ulin nivelin e dopaminës kanë rol efektiv për sa i përket mbajtjes nën 
kontroll të agresionit (Buitelaar, 2003).
Dopamina njihet gjthashtu si një neurotransnetues që ka rol përforcues dhe shpërblyes 
për sa i përket sjelljes sidomos sjelljeve që sjellin kënaqësi ose varësi. Mund të ndodhë 
që disa individë të kenë një sistem të tillë të dopaminës që i shpërblen sjelljet e tyre 
agresive dhe si pasojë këta individë qëllimisht kërkojnë situata agresive (Couppis et 
al, 2008). Duhet theksuar se është mjaft  e vështirë të kryhen kërkime të sukseshme 
për sa i përket lidhjes që ka dopamine me agresionin pasi dopamine është një 
neurotransmetues i tillë që është përgjegjëse për shumë sjellje të tjera përfshirë dhe 
kontrollin e motorikës trupore. 
Për sa i përket ndikimit të hormoneve është parë se nivelet e larta të testosteronit 
kanë lidhje në shfaqjen e agresivitetit dhe nivelet e ulta të kortizolit (hormoni i 
stresit) kanë gjithashtu lidhje me agresivitetit (Van Goozen et al, 2007) (htt p://www.
psychteacher.co.uk/aggression/neural-mechanisms-hormones-aggression.html, 
parë më 18.04.107).

Evolucioni i agresivitetit njerëzor dhe xhelozia

Psikologët evolucionar mbështesin idenë se sfi dat e riprodhimit me të cilat janë hasur 
të parët tanë mund të shpjegojnë sjelljen agresive që është e pranishme te njerëzit në 
ditët e sotme. Një mashkull nuk mund të jetë kurrë i sigurt nëse është babai i vërtetë 
i fëmĳ ëve të gruas së tĳ  prandaj i duhet ta ndalojë gruan që të ketë marrëdhënie me 
meshkuj të tjerë. Kjo mund të shpjegojë faktin se pse xhelozia përmendet shpesh si 
një shkak i dhunës ndaj gruas në familje. Në disa vende si përshëmbull në Afrikën 
Lindore shihet si e pranueshme nëse burri vret gruan që e ka tradhtuar ose të 
dashurin e saj dhe vetëm 35 vjet më parë në SHBA, një burrë që vriste të dashurin e 
gruas kishte një justifi kim të vlefshëm dhe mund të falej për këtë krim.
Sipas Daly & Wilson (1988), meshkujt kanë zhvilluar strategji të ndryshme për ti 
ndaluar partneret që ti tradhtojnë, këto strategji variojnë nga vigjilenca (shikojnë cdo 
lëvizje të partneres, si përshëmbull i pyesin me kë po fl asin të telefon, nuk i lejojnë të 
dalin me miqtë, i lexojnë mesazhet etj.) deri tek sjelljet aggressive dhe dhuna. Të gjitha 
këto janë rezultat i xhelozise që kanë meshkujt dhe pasigurisë për sa i përket atësisë 
së fëmĳ ëve. Nëse parterja e një mashkulli ka marrëdhënie dhe me një mashkull tjetër, 
mashkulli rrezikon fenomenin e “kukoldrisë”, pra që ai mund të jetë duke investuar 
për mirëqënien e fëmĳ ëve të një mashkulli tjetër. 
Wilson et al (1995) mbështetën lidhjen mes xhelozisë dhe agresivitetit, kur kryen 
një studim nga i cili rezultoi se gratë që kishin raportuar që partenrët e tyrë ishin 
xheloze, kishin dy herë më shumë mundësi që të përjetonin dhunë nga partnerët 
në krahasim me gratë e tjera (htt p://www.psychteacher.co.uk/aggression/jealousy-
infi delity.html, parë më 18.04.2017).
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Tre teoritë kryesore të agresivitetit:

1. Teoria e instiktit
Teoria e instiktit të agresivitetit u punua nga Zigmund Frojd, themeluesi i shkollës 
së psikoanalizës. Në shkrimet e tĳ  më të vjetra, Frojdi pohonte se e gjithë sjellja 
njerëzore e ka origjinën, në mënyrë direkte apo jodirekte, te “EROS”, instikti i jetës 
që ndihmon në vazhdimësinë e jetës.
Në këtë kontekst, agresiviteti konsiderohej thjesht një reagim që vinte si pasojë e 
moslejimit të impulsive libidinale. Si rrjedhojë, nuk shihej si një pjesë e paevitueshme 
apo automatike e jetës. Me zhvillimin e psikoanalizës dhe sidomos pas ngjarjeve të 
Luft ës së Dytë Botërore, Frojdi njohu krahas instiktit të jetës, erosit, dhe një instikt 
tjetër: instiktin e vdekjes ose thanatosin që lidhej me dëshirën për shkatërrim dhe 
agresivitet. Frojdi pohoi se sjellja aggressive te njeriu lind si rezultat marrëdhënies 
komplekse që ka erosi dhe thanatosi si dhe tensionit që ekziston midis tyre. 
Instikti i vdekjes është i shtypur dhe rezulton në vetë-shkatërrim te njeriu por 
falë mekanizmave mbrojtës si përshëmbull zhvendosjes energjia e thanatosit, pra 
agresiviteti, drejtohet jashtë vetes dhe shërben si shtytëse e sjelljes agressive dhe 
dëmtuese kundrejt njerëve të tjerë në vend që të dëmtojë veten. Pra, sipas Frojdit, 
sjella agresive e ka origjiniën në zhvendosjen e sjelljes shkatërruese nga vetja drejt 
të tjerëve që na rrethojnë. Fiziologjikisht, instikti i vdekjes i referohet asaj force që 
ka tendencën të shkatërrojë jetën organike dhe të transformojë jetën organike në 
inorganike. Psikologjikisht, instikti i vdekjes shërben si shtysë e sjelljes agresive, 
e sjelles seksuale ose e sjelljes vetë-shkatërruese. Si rrjedhojë, instiktet e jetës dhe 
vdekjes, dashurisë dhe urrejtjes, kënaqësisë dhe dhimbjes ecin “krahë për krahë” 
(http://www.psychologydiscussion.net/social-psychology-2/aggression/top-3-
theories-of-aggression/1734, parë më 18.04.2017).
2. Teoria e frustracion-agresionit:
Kjo teori u propozua nga John Dollard, Neal Miller at al, në vitin 1939 dhe u zhvillua 
plotësisht nga Miller në vitin 1941 dhe nga Leonard Berkoëitz në vitin 1961. Sipas 
kësaj teorie, agresioni ndodh si pasojë e moslejimit të individit për të arritur një 
qëllim të caktuar. Kur njerëzit përceptojnë se po pengohen për të arritur synimin 
e tyre, ka gjasa që frustracioni të kthehet në agresion. Sa më afër synimit të tĳ  të 
jetë njeriu aq më shumë kënaqsi ndjen, si rrjedhojë sa më afër synimit të jetë aq më 
shumë agresiv bëhet kur ndjen se po pengohet për ta realizuar plotësisht qëllimin 
(htt p://changingminds.org/explanations/theories/frustration_aggression.htm, parë 
më 18. 04. 2017).
3. Teoria e të mesuarit social
Sipas kësaj teorie të themeluar nga Albert Bandura, njerëzit mësojnë duke vëzhguar 
sjelljet dhe qëndrimet e njerëzve të tjerë si dhe pasojat e këtyre sjelljeve dhe 
qëndrimeve. Në vitin 1965, Bandura demostroi nëpërmjet një studimi se si reagimet 
agresive mund të përvetësoheshin apo përforcoheshin nga imitimi ose modelimi i 
sjelljeve të njerëzve të tjerë. Në një kopësht për fëmĳ ë ku të rriturit shfaqen regime 
te ndryshme agresive kundrejt një kukulle të madhe u pa se edhe fëmĳ ët reaguan 
me agresivitet ndaj kukullës. Në ditët e sotme, dhuna dhe krimet që shfaqen në 
televizor dhe në fi lma kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e sjelljeve kriminale fakt ky 
që mbështet idenë se agresiviteti mund të mësohet nga vëzhgimi i sjelljeve agresive 
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të të tjerëve (htt p://www.psychologydiscussion.net/social-psychology-2/aggression/
top-3-theories-of-aggression/1734, parë më 18.04.107).

Konkluzione

Agresisviteti i referohet një shumëllojshmërie sjelljesh që reultojnë në dëm të vetes 
ose të të tjerëve. Psikologët dallojnë qëllime si dhe tipe të ndryshme të agresionit. 
Nga studimet e kryera është parë se neurotransmetuesit (përkatësisht seretonina 
dhe dopamina) dhe hormonet (testosteroni dhe kortizoli) luajnë rol në shfaqjen e 
sjelljeve me natyrë agresive. Psikologët evolucionar e lidhin agresivitetin me sfi dat e 
riprodhimit që kanë kaluar të parët tanë. Ata e vënë theksin në origjinën e xhelozisë 
që shfaq mashkulli si dhe sjelljeve agresive apo abuzuese që mund të shfaqi 
kundrekt partneres. Agresiviteti është studiuar ndër vite dhe autorë të ndryshëm 
(Frojdi, Miller, Bandura) kanë ofruar qasjet e tyre dhe madje kanë themeluar dhe 
teori të agresivitetit. Sipas teorisë së instiktit (Frojd), agresiviteti është fryt i instiktit 
të vdekjes që ecen krah për krah me instiktin e jetës. Sipas teorisë së frustracion-
agresionit (Miller), njerëzit bëhen agresiv kur pengohen për të arritur qëllimet e tyre 
dhe sipas teorisë së të mësuarit social (Bandura), njerëzit mësojnë të jenë agresiv.  
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htt p://changingminds.org/explanations/theories/frustration_aggression.htm, parë më 18. 04. 
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Zhvillimi i mendimit kritik te nxenesi

Valbona Naço
Mesuese e CU

Abstrakt

Kurrikulat shkollore perreth botes po e rritin fokusin e tyre ne zhvillimin e te 
menduarit kritik.Ekspertet bien dakord qe ne zhvillimin e femĳ erise se hershme 
aft esite baze te shkrimit,leximit dhe ato matematikore nuk mjaft ojne.Femĳ et kane 
nevoje te mesojne te mendojne ne menyre kritike nese duan te jene te suksesshem ne 
kete bote komplekse.
Kur nxenesit mendojne ne menyre kreative,ata zbulojne ide te reja,origjinale.Ata i 
orientojne mendjet e tyre me teper drejt mundesive sesa drejt kerkimit te pergjigjeve 
te pritshme.Mendimi kritik i ndihmon nxenesit te thellojne njohurite e tyre.Fjala 
kreativ vjen nga latinishtja “crescere “  to grow -te rritesh.Mendimi kritik rritet 
kur nxenesit jane te interesuar,te motivuar dhe pranojne sfi dat.Mesuesit duhet ti 
inkurajojne nxenesit te marin persiper rreziqe dhe te mesojne prej gabimeve.

Cfare eshte mendimi kritik?

Mendimi kritik ndodh kur femĳ a e kornizon veten si  ne eksperiencen dhe njihurite 
ekzistuese ashtu edhe ne  aft esine e zgjidhjen e problemeve dhe ben gjera te tilla si:
-Krahason dhe percakton ndryshimet
-Shpjegon pse gjerat ndodhin
-Vlereson idete dhe formon opinione.
-Kupton perspektiven e te tjereve
-Parashikon cfare do te ndodhe ne te ardhmen
-Mendon per zgjidhje kreative.

Pse eshte mendimi kritik kaq i rendesishem?

Mendimi kritik eshte nje aft esi fondamentale per suksesin e gjuhes dhe letersise.
Gjuha-Gjuha dhe mendimi kritik rriten se bashku dhe ndihmojne ne zhvillimin 
e njera-tjetres.Kur femĳ a angazhohet ne mendimin kritik,aft esite e tĳ  gjuhesore 
zgjerohen sepse ata inkurajohen te zhvillojne dhe te perdorin nje gjuhe me komplekse 
duke perdorur fj ale si”sepse”  shprehjet  “ne qoft e se  “ , “atehere” dhe kohe te 
ndryshme foljesh.Ndersa gjuha e femĳ eve arrin progres,aft esia e tyre per te menduar 
ne menyre kritike rritet gjithashtu.
Letersia-Te kuptosh vertete brendine e nje libri,nxenesit nuk duhet te njohin thjesht 
shkronjat dhe tingujt dhe te lexojne fj alet.Nxenesit duhet te lexojne midis rreshtave,te 
perfytyrojne gjera qe nuk jane konkretisht ne liber.Per ta
b ere kete ata duhet te perdorin aft esite e mendimit kritik si zgjidhja e 
problemit,parashikimi dhe shpjegimi.Duke inkurajuar kete lloj mendimi qe heret te 
femĳ a ,e pergatit ate qe ti kuptoje vete librat qe lexon. 
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Kur dhe si zhvillohet mendimi kritik?

Kerkimet tregojne se femĳ et fi llojne te mendojne ne menyre kritike ne nje moshe 
fare te re.Keto aft esi zhvillohen gjate bisedave te natyrshme qe femĳ et kane me me 
te rriturit ne jeten e perditshme.Sapo femĳ et arrĳ ne te fl asin me fj ali te plota,ata jane 
gati qe prinderit dhe edukatoret e tyre te ushqejne aft esite e te menduarit kritik,aft esi 
te cilat do ti garantojne suksesin ne shkolle.Cdo kohe eshte e pershtatshme per te 
ndertuar mendimin kritik,kur je duke lexuar,duke bere nje shetitje etj.Prinderit duhet 
ti inkurajojne femĳ et te zgjidhin probleme te ndryshme.Ata duhet ti ndihmojne femĳ et 
te pershkruajne problemin,te japin alternative  zgjidhjesh ne baze te eksperiencave te 
tyre dhe te vendosin per alternativen me te mire.
Disa etapa qe ndihmojne  per te zhvilluar  te menduarin kritik po i paraqesim ne 
grafi kun e meposhtem.

1.Shpjegimi
Mesuesi duhet te bisedoje me nxenesit se pse gjerat ndodhin dhe ti inkurajoje ata 
qe te japin shpjegime duke u bazuar ne njohurite e tyre ekzistuese dhe ne aft esite 
arsyetuese.Nxenesit duhet te arsyetojne perfundimet e tyre.P.sh U paraqesim 
nxenesve kete situate :-Ju do te beni nje udhetim ne shkretetire dhe do te merni 
vetem nje valixhe me vete.Ne valixhe secili nxenes do te vendose vetem nje objekt.
Pyeten nxenesit me radhe se cfare objekti do te marin dhe pse.
2.Vleresimi
Inkurajohen nxenesit te japin mendimet e tyre rreth preferencave qe kane rreth 
objekteve te ndryshme apo ngjarjeve.P.sh.Njohim nxenesit me disa lloje sportesh.
Pyesim nxenesit se cili sport eshte me i  veshtire per tu luajtur .Nxenesi duhet te jape 
shpjegime per zgjedhjen e bere.
3.Parashikimi
Mesuesi duhet ti beje pyetje nxenesit qe ta inkurajoje per te bere parashikime se cfare 
do te ndodhe me tej.P.sh U paraqesim nxenesve nje liber dhe zhvillojme nje bisede 
rreth titullit dhe ilustrimeve te kopertines.Nxenesi duhet te parashikoje se  per cfare 
fl et libri.
4.Projektimi
Nxenesi duhet te projektoje ose te vendose veten e tĳ  ne vend te personazhit.P.sh 
Nxenesi mer rolin e nje personazhi dhe mendon se si ndjehet personazhi ne rrjedhen 
e ngjarjes.
5.Zgjidhja e problemit 
 U paraqesim  nxenesve  probleme  te ndryshme konkrete dhe ju kerkojme qe te japin 
mendime per zgjidhjen e tyre.Gjate nje shetitje ne natyre nxjerim ne pah nje problem 
dhe u kerkojme nxenesve te japin nje zgjidhje.P.sh 
Ne bar paska shume mbeturina ..Cfare duhet te bejme qe njerezit te mos hedhin me 
mbeturina?
Per te zhvilluar mendimin kritik mesuesi mund te organizoje keto veprimtari shkrim
i:rrjedhshmeria,fl eksibiliteti,origjinaliteti dhe shtjellimi(perpunimi).

Rrjedhshmeria

Gjeja e pare eshte rrjedhshmeria.Ajo eshte baza e gjithckaje.Rrjedhshmeri do te thote 
te shkruash dhe te fl asesh me lehtesi.Per sa kohe qe nxenesi mund te shkruaje lirshem 
dhe te shprehe idete e tĳ ,ai do te arrĳ e te cliroje mendimet e tĳ  krĳ uese.Nje teknike e 
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thjeshte shkrimi eshte “shkrimi I lire,,I cili I ndihmon nxenesit te shkruajne shpejt,pa 
u ndalur ,rreth nje teme.Derisa nxenesi te arrĳ e te shkruaje lirshem dhe te kete nje 
rrjedhshmeri  idesh,ata do te luft ojne per te cliruar mendimet  e tyre me kreative.
Nje strategji e thjeshte shkrimi e quajtur shkrim I lire mund te ndihmoje nxenesit 
te zhvillojne rrjedhshmerine .Shkrimi I lire eshte nje shkrim i shpejte,pa ndalesa, ne 
te cilin nxenesit eksplorojne nje ceshtje apo nje teme mesimore.Disa prej hapave qe 
realizojne shkrimin e lire jane:

Etapat e shkimit te lire

1.U kerkohet nxenesve te shkruajne pa ndaluar rreth nje ceshtjeje per 3 ose 5 minuta.
Vit pas viti ndryshon koha e shkrimit ne menyre progressive.
2.U kerkohet nxenesve te shkruajne cdo gje qe u vjen ne mendje derisa te arrĳ ne ne 
dicka qe ka lidhje me temen.
3.Keshillohen nxenesit te mos shqetesohen per gabimet drejtshkrimore.Nxenesit  
nuk do te vleresohen per shkrimin korrekt .Ata do te vleresohen per faktin se sa 
shume ide do te japin ne lidhje me temen per nje kohe te caktuar.
4.Me pas nxenesit do te numerojne fj alet qe kane shkruar.
5.U kerkohet nxenesve te nenvizojne te pakten nje ide qe atyre ju duket me e vlefshme 
ose te kembejne shkrimin me njeri –tjetrin.
Nese u kerkohet nxenesve te perdorin shpesh kete metode atehere do te permiresohet 
aft esia e tyre per te shkruar rrjedhshem ,po keshtu edhe aft esia per te menduar ne 
menyre kreative.

Fleksibiliteti

Fjala fl eksibilitet vjen nga latinishtja dhe do te thote “lehtesisht e perkuelshme”.
Kur nxenesve ju duhet te adaptojne mendimet e tyre rreth dickaje te njohur 
dhe te zakonshme,ata mund te zbulojne ide kreative qe jane te reja per ta dhe te 
jashtezakonshme.Artistet,kompozitoret,poetet dhe autoret zbatojne mendimin 
fl eksibel ne projektet e tyre kreative.Keshtu veprojne edhe shkencetaret,inxhinieret 
dhe matematicienet.Sipas Einstein fl eksibiliteti eshte nje njesi matese e inteligjences.
Nxenesit mund ti ndihmojme te zhvillojne fl eksibilitetin duke shkruar rreth se 
njejtes ceshtje ne auditore te ndryshme.Psh.nje here para shokeve te tyre dhe nje 
here ne nje auditor tjeter.Gjithashtu mund tu kerkohet nxenesve qe te kthejne nje 
histori te vertete ne nje histori te trilluar  duke ndryshuar fj alet kyce.Per te bere kete 
gje perdoret grafi ku i meposhtem i cili sherben si pika e fi llimit per nje tregim te 
shkurter.

Ngjarja e vertete Ngjarja e trilluar
Kush?
Çfare?
Kur?  
Ku?
Pse?

Origjinaliteti
Origjinaliteti eshte aft esia per te menduar ne menyre kreative.Fjala origjinalitet vjen 
nga latinishtja dhe do te thote burim.Kur nxenesit mendojne ne menyre kreative 
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,ata zbulojne ide te fresketa,origjinale.Ata marin pergjegjesi dhe zbulojne territore 
te reja.Disa nga idete e tyre origjinale mund te funksionojne dhe disa jo.Ne duhet ti 
ndihmojme nxenesit te kuptojne se te maresh pergjegjesi dhe te besh gabime eshte 
pjese e procesit krĳ ues dheiI ndihmon ata per te mesuar.
Te ndihmosh nxenesit te kuptojne origjinalitetin duhet ti veme ne kontrast me 
imitimin.Te imitosh do te thote te perseritesh cfare ka bere dikush tjeter.Te jesh 
original do te thote te prodhosh dicka unike.Nxenesit zhvillojne mendimin original 
duke u ushtruar p.sh ne shkrimin e nje poeme.Ne fi llim nxenesi shkruan nje fj ali me 
fj ale te zgjedhura mire dhe me detaje interesante.Me pas ata lene rreshta bosh dukeiI 
plotesuar me vone ne baze te fj alise se pare.Nxenesi shkruan keshtu nje poezi me 
vargje te lira.

Shtjellimi apo perpunimi

Perpunim do te thote te shpjegosh dicka me detaje.Vjen nga fj ala latine zbuloj.
Shkrimet e fuqishem i shtjellojne idete me informacion specifi k.Shkrimet e dobeta 
jane skeletike dhe te pergjithshem.Ashtu si darkat qe te zhgenjejne nga ushqimet 
te cilave ju mungojne ingredientet kryesore,ashtu zhgenjehen dhe lexuesit nga 
nje shkrim ku mungojne detajet specifi ke.Nxenesit duhet ti perpunojne detajet ne 
shkrimin e tyre per te shpjeguar plotesisht ceshtjet e trajtuara.Qe te ndihmojme 
nxenesit per te perpunimin e informacionit ne do tju japim keto pyetje:
A I  perfshin shkrimi im te gjitha detajet specifi ke?
Jane te gjitha detajet te lidhur me njeri-tjetrin dhe te rendesishem?
A i ndihmojne detajet lexuesit per tiu pergjigjur pyetjeve?Mesuesi mund te perdore 
veprimtari shkrimi per te ndihmuar nxenesin qe te praktikoje perpunimin e ideve.
Per shembull,nxenesi mund te shkruaje ushqimin ose vaktin e preferuar.Mesuesi I 
ndihmon nxenesit te perpunojne idete e tyre,te perdorin detaje te tilla si pamja e 
jashtme ,shĳ a,aroma etj. 

Perfundime

Te funksionosh dhe te krĳ osh ndryshime ne kete bote moderne,individet kane nevoje 
per aft esi te te menduarit kritik-aft esi per te menduar rreth ideve ose situatave me 
qellim qe te kuptosh pasojat  logjike te tyre dhe  te jesh i aft e te besh nje gjykim 
apo vendim perfshires.Mendimi kritik perfshin aft esi si te pyesesh,te parashikosh,te 
investigosh,te ngresh hipoteza,te analizosh,te refl ektosh,te rishikosh,te krahasosh,te 
vleresosh dhe te formosh opinione .Mendimi kritik eshte procesi qe na aft eson te 
refl ektojme mbi te mesuarin tone ndersa ne zhvillojme njohurite dhe aft esite.Aft esite 
bazike te te lexuarit ,te shkruarit dhe ato matematikore nuk mjaft ojne me.Shekulli i 
21 kerkon qe ne te dime si te mendojme,te arsyetojme,te analizojme dhe te zgjidhim 
problemet.
Te menduarit nuk eshte nje funksion natyral si gjumi,ecja apo te folurit.Te menduarit 
eshte nje aft esi qe duhet zhvilluar,sepse njerezit jo domosdoshmerisht behen me 
te zgjuar me kalimin e viteve.Femĳ et mesojne te mendojne kur te rriturit i marrin 
seriozisht ataiI perfshĳ ne ne biseda me kuptim,frymezojne imagjinaten e tyre dhe u 
bejne pyetje qe i ve ata te mendojne.Kjo eshte pikerisht qasja qe ne duhet te realizojme 
ne klase.
Lind nevoja e ripercaktimit  te rolit te mesuesit nga nje mbajtes dhe shperndares 
informacioni ne nje dirigjent te procesit te te mesuarit ku njohuria ndertohet se 
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bashku me nxenesin.Mesuesit duhet te jene lehtesues,drejtues dhe burime te nje te 
mesuari spontan. Shekulli  21 do te kerkoje nje gjenerim te dĳ eve jo thjesht shperndarje 
informacioni,dhe shkollat duhet te krĳ ojne nje kulture kerkimi ,investigimi qe 
realizohet se bashku nga mesuesit dhe nxenesit.

Referencat

Mesimdhenia me ne qender nxenesin I  QTKA.
Teaching Children to Think: Meeting the Demands of the 21st CenturyBy Janice Greenberg
Director of Early Childhood Education Services, The Hanen Centre
More Than ABCs: Building the Critical Thinking Skills Your Child Needs for Literacy Success.
By Andrea Lynn Koohi - Hanen staff  writer.
htt ps://www.success.com/how-to-develop-critical-thinking-skills/ 
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Diskutimi dhe të nxënët në bashkëpunim

Lindita Shatëri

Hyrje

Në këtë punim do të  trajtoj çështjen e metodave të diskutimit dhe punës me grupe 
që po aplikohen gjerësisht në mësimdhënien e sotme. Ky punim fokusohet  tek 
metodat dhe teknikat me në qendër nxënësin duke u nisur nga fakti se: përdorimi i 
metodave dhe teknikave të ndryshme në mësimdhënie është shumë i rëndësishëm 
në mënyrën se si  nxënësi  nxë. Shtysë për realizimin e kësaj teme ka shërbyer 
interesi për përdorimin e këtyre metodave në mësimdhënien që do të zhvilloj në 
vitet në vĳ im, në funksion të mësimdhënies efektive dhe socializimit të nxënësve. Në 
procesin kompleks të mësimdhënies, është dhe mbetet problem edhe në të ardhmen 
përdorimi i metodave sa më efi kase të punës me nxënësit. Mësimdhënia duhet të jetë 
e menduar mirë por dhe e planifi kuar drejt.Metodat dhe teknikat e diskutimit dhe 
të punës me grupe shërbejnë për zhvillimin e aft ësive organizuese, për asimilimin 
e informacionit nëpërmjet të mësuarit, për përforcimin e vlerësimit ndaj grupit dhe 
ndaj vetes, për qartësimin e vlerave, besimeve, prespektivave. Metodat e diskutimit 
dhe të punës me grupe krĳ ojnë një mjedis mësimor në të cilin mbështetet të nxënit 
aktiv. Gjithashtu përdorimi i metodave efi kase ndikojnë në rritjen e cilësisë në arsim.

1-Metodat novatore te diskutimit në mësimdhënie

Historikisht metodat mësimore kanë evoluar, kanë ndryshuar, janë përsosur e 
moderrnizuar në përputhje me zhvillimet shoqërore, ekonomike dhe politike. Në 
kushtet e sotme të zhvillimit të vrullshëm të shoqërisë shqiptare dhe rritjes me ritme 
të shpejta të informacionit, metodat tradicionale të mësimdhënies me në qendër 
mësuesin nuk mund t’i përgjigjeshin më zhvillimeve të reja. Prandaj, sot në të 
gjitha ciklet e shkollimit, po aplikohet mësimdhënia bashkohore. Me mësimdhënie 
bashkohore duhet të kuptojmë atë lloj mësimdhënie, e cila lehtëson me forma, 
metoda, teknika dhe strategji të përshtatshme në procesin e të nxënit të  nxënësve. 
Kjo lloj mësimdhënie lejon që nxënësit të marrin pjesë në një shumëllojshmëri 
aktivitetesh, ku ata mund të mësojnë nga njeri-tjetri, mund të diskutojnë e ndajnë 
idetë e tyre , dhe të punojnë në çift e apo grupe të vogla. 
1.1- Metodat novatore të diskutimit në mësimdhënie janë :
1-Diskutimi me të gjithë klasën
2-Diskutimi problemzgjidhës
3-Diskutimi i udhëhequr
4-Diskutimi formal
5-Biseda

2-Përse është i rëndësishëm organizimi i diskutimit?

Diskutimi  rrezikon që klasa të kthehet  në një “stadium” dhe secili  nxënës të  jetë “tifoz” për 
hipotezën apo mendimin e tĳ . Organizimi i procesit të diskutimit është një element 
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kritik sepse orienton nxënësit se si duhet të rrjedhë puna që do zhvillohet. Organizimi 
i procesit i ndihmon nxënësit se si  të menaxhojnë  rrjedhen e diskutimit, por nuk 
përcakton konceptet  që  do të përdoren aty. Nëse ky  proces nuk është  i organizuar, nxënësit 
rrezikojnë që të devĳ ojnë nga përshkrimi i një çështje në dhënien e një përgjigje  të 
menjëhershme. Organizimi është elementi  kryesor për  rrjedhjen e diskutimit dhe 
për të arritur rezultatet e dëshiruara.
2.1-  Grupet e diskutimit 
1- Diskutimi me të gjithë klasën
2-Grupet e mëdha të diskutimit
3-Grupet e vogla të diskutimit
4-Diskutimi me çift e me përzgjedhje  të rastësishme

2.2- Specifi kat e metodës së punës me grupe
Kjo metodë u jep mundësi  nxënësve  që të marrin pjesë në procesin e mësimit dhe 
të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Fëmĳ ët gjatë përdorimit të kësaj metode e ndiejnë 
veten të barabartë. Metoda e punës me grupe ka qëllim kryesor bashkëpunimin. 
Bashkëpunimi është kriteri  kryesor për suksesin, për ta qartësuar më saktë se cilat 
janë disa nga aft ësite që nxënsit arrĳ në  gjatë  punës në  grup po jap një shembull 
. SHEMBULLI: ( Mary Hillteppe e hap vitin me klasën e saj të 10 te anglishtes 
ku i prezanton nxënsit me 12 poezi që përfaqësojnë  veprat e poetëve të shquar 
bashkëkohor . Ajo organizon nxënësit  në  cift e , duke u kërkuar atyre që  të  lexojnë  
poezitë  dhe pastaj t”i  klasifi kojnë  ato në varësi  të strukturës ,stilit dhe  temave . 
Pasi i klasifi kojnë  poezitë, ata duhet  të  përgatiten për t”u raportuar kategoritë  e 
tyre nxënësve  të  tjerë  në  mënyrë  që  partneritetet  mund të krahasojnë klasifi kimin 
e tyre me ato të  studentëve të  tjerë. Duke punuar së  bashku , klasa akumulon 
një  listë të  mënyrave se si ata kanë  perceptuar strukturën ,stilin dhe temën . Ky 
proces  përsëritet derisa të gjithë  nxënësit  janë  të  familjarizuar me poezitë . . Ajo 
pastaj u jep disa detyra të  tjera . Njëra është  që  të  vendosin si janë trajtuar nga stili 
dhe struktura temat e vecanta dhe anasjelltas . Një tjeter detyrë  është  të  ndertojnë  
hipoteza rreth disa grupeve të poezive , nëse janë  shkruar nga autorë  të  vecantë  
duke përdorur kombinime të  dallueshme të  stilit ,strukturës dhe temës .) Nga ky 
shembull dallojmë  qartë cilat janë  disa  nga avantazhet e punës në  grup dhe se 
cfarë fi tojnë nxënësit  gjatë  bashkëpunimit , të cilat i kam paraqitur në  tabelën e 
mëposhtme.
 

Grupet formohen :
Në bazë të nivelit të aft ësive mësimore 
Në bazë të  interesave
Në bazë te karakteristikave të personalitetit .



125 

2.3- Strukturat e grupeve:
 A-  Grupet në formë karoseli
 B-  Grupet në formë prej topash bore
 C- Grupet në formë zigzage
 D- Grupet në formë ylberi
  E- Grupet në formë akuariumi 

3-Teknikat e diskutimit dhe të punës me grupe
 

Ekzistojnë  edhe metoda për trajinimin e nxënësve për bashkëpunim me efi kas dhe 
ndër varësi  pozitive . Studiuesi  Kagan ka përdorur sinjale të  thjeshta me dorë  të 
cilat mund të tërheqin vëmëndjen e grupit . Një nga procedurat e zakonshme është  
që  t”u mësosh nxënësve se kur inspektorët ngre në  duart e tyre ,kushdo që  e vë  re 
duhet t”i kushtojë  vëmendjen e tĳ  inspektorit dhe të  ngrejë  dorën e tĳ  gjithashtu . 
Nxënësit e tjerë  e vënë  re dhe ngrenë duart gjithashtu dhe së shpejti i gjithë  grupi 
mësimor është i vëmendshem . Kjo është  një  procedurë e cila është funksionale, 
e bukur dhe ndërkohë  shmang  të  folurin me zë  të  lartë dhe i mëson nxënësit të 
marrë pjesë  në  procesin e menaxhimit . Kagan ka zhvilluar disa procedura për të  
mësuar nxënësit të punojnë  se bashku për qëllimet dhe për të  siguruar që të  gjithë  
nxënësit të marin pjesë në  mënyrë  të  barabartë  në  detyrat e grupit .Një  shembull  
është ajo që  ai e quan kokat e numëruara. Supozojmë  se nxënësit  janë  duke punuar 
në  partnerë  treshe . Secili anëtar mer një numër nga 1 deri në 3 . Janë dhënë detyra 
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të  thjeshta . Te gjithë  anëtarët  jane përgjegjës për studimin e secilës dëtyrë . Pas një  
intervali kohor të përshtatshëm  inspektori  therret një  numër ,p.sh “numrin 2” . 
Individët që  kanë numrin dy në të  gjithë  grupin ngrenë  duart . Ata kanë përgjegjësi 
për të  folur për grupin e tyre . Instruktori  thërrët një prej tyre . Të  gjithë  individët 
e tjerë  janë  përgjegjës për ta dëgjuar dhe kontrolluar përgjigjen e individëve që  
raportojnë  kundrejt disa individëve, të  bëhen “ nxënës”dhe “zëdhënës” për grupet 
e tyre , ndërsa  të  tjerët të  kryejnë  detyrën së  bashku . Nga këta dy shembuj na dalin 
rolet e mësuësit dhe nxënesit  në  punën në  grupe .
3.1-Roli i mësuesit dhe i nxënësit 

Mësuesi  duhet  të  tërheqi  në  mënyrë  të  vazhdueshme  nxënësit  në  përvoja  të  
përshtatshme, të cilat mbështesin zhvillimin e tyre  intelektual, social dhe  personal. 
Sipas  Vigotskit, zhvillimi dhe  mësimi nënkuptohen  si  aktivitete  sociale  të 
pandërprera. Zhvillimi  krĳ ohet  në  relacionet  sociale. Nxënësi gjatë  aktiviteteve  
që realizohen në klasë  fi ton hapësirë  dhe  mundësi  të luaj, të mendoj, të krahasojë, 
të parashtroj  pyetje, të  transformoj, të  përformoj, të  prezantoj.
Zhvillimi social dhe emocional i fëmĳ ëve ndikohet nga suksesi i tyre në të nxënë.
Kjo i adresohet shpesh   efektivitetit  të të nxënit  kur klima e një shkolle është e 
karakterizuar  nga  kujdesi, marrëdhënia  ndërvepruese. Dimensioni  social dhe  
emocional e vë  theksin  në  edukimin  shoqëror, personal dhe  shëndetsor  të nxënësve 
duke u mundësuar  atyre  një  përvojë  të  suksesshme  dhe pozitive në shkollë, duke 
stimuluar zhvillimin individual, aft ësitë  bashkëpunuese  të  tyre, ose duke zhvilluar 
aft ësitë e komunikimit, motivimin e vetëvlerësimin.

Modeli socialkonstruktivist është  një  model i mirë për të  formuar “Qytetar të  
ardhshëm “dhe në këtë  model roli i mësuesit dhe i nxënësit është  në  një  ndërthurje 
së  bashku .

 Përdorimi i këtyre metodave jo cdo herë  kanë  sukses.
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  3.2-  Problemet që mund të shfaqen :
 Organizimi i klasës
Menaxhimi i grupeve 
Probleme të  zgjidhjes së detyrës.
3.3- Përdorimi i metodave të diskutimit dhe punës në grup është i rëndësishëm për 
këto asrye:
•Zhvillon ndjenjën e përgjegjësisë 
•Zhvillon ndjenjën për bashkëpunim dhe bashkësi
•Zhvillon vendimmarrjen
•Zhvillon shkathtësitë shoqërore, mendimin kritik dhe kreativ
•Respektin për njeri-tjetrin
•Zhvillon vetëbesimin
Këto metoda:
•Mundësojnë aktivizimin masiv të  nxënësve
•Bashkëpunim efektiv
•Nxisin të menduarin kritik
•Përmirësojnë cilësinë e rezultateve të punës
•Krĳ ohet klimë mbështetëse reciproke
•Zhvillimi i koncepteve bëhet bashkarisht në mënyrë që të shmanget mësimnxënia 
e individualizuar.

Përfundime

Të punosh në grup sipas mendimit tim do të thotë të bashkosh njerëz me nevoja, 
dëshira dhe shqetësime të ngjashme dhe të mbështetësh në mënyrë që ata  mund 
të realizojnë qëllimet e tyre individualisht dhe si grup. Për sa shumë mbështetje  
ata kanë nevojë dhe në çfarë forme, kjo varet nga aft ësitë dhe kompetenca  e gjithë 
anëtarëve te grupit .Në kushtet e sotme të zhvillimit të vrullshëm të shoqërisë 
shqiptare dhe rritjes me ritme të  shpejta të  informacionit, metodat tradicionale të 
mësimdhënies me në qendër mësuesin nuk mund t”i pergjigjeshin më  zhvillimeve 
të reja. Prandaj, sot në të gjitha ciklet e shkollimit, po aplikohen metoda të reja , të  
cilat  vendosin në qendër të mësimit nxënësin, kurse mësuesi është udhëheqësi dhe 
organizuesi i mësimit, që e udhëheq nxënësin për të kërkuar në mënyrë të pavarur 
informacionin dhe në zgjidhjen e çdo problemi sado i ndërlikuar që të jetë. Një 
mësimdhënie me në qëndër nxënësin është një mësimdhënie efi kase ..Si mësuese 
kërkoj një mësimdhënie të tillë  për të  transmetuar njohuritë, për të  zhvilluar aft ësitë 
,për të  kultivuar vlerat dhe qëndrimin e nxënësit në “klasën time”. 

Referenca

Mësimdhenia bashkekohore ( Naim Banaj).
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Modele të mësimdhënies (Dr: Petrit Taraj).
Didaktika e gjuhës  shqipe dhe e leximit letrar (Dr: Rudina Alimerku).
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 Projektet nderlendore, roli dhe rendesia e tyre ne mesimnxenie

Dasentila Skenderaj

Flutura Mecaj

“Njohuria pa aft esine per zbatimin praktik,
eshte njelloj si kompjuteri pa elektricitet”   

Abstrakt

Puna me projekte eshte  nje nga formatet me te larta te veprimtarise mesimore. Ajo I perfshin 
nxenesit ne detyra me nivel  te larte kerkimor dhe humultues. Gjate rruges se realizimit te 
projekteve deri ne fi nalizimin e tyre, nxenesit socializohen, nderveprojne me njeri-tjetrin, 
respektojne individualitetin e gjithsecilit dhe behen kompetente te punes qe ata prezantojne 
perpara nje auditori te caktuar.
 Cdo fi llim viti mesimor, cdo mesues, i ri apo me pervoje disavjecare ne fushen e arsimit, 
gjendet perballe nje sfi de te tille gjate strukturimit te planit vjetor; cili do te ishte me produktiv, 
hartimi dhe zbatimi I nje projekti lendor apo nderlendor?
 Kesaj pergjigjeje sa te thjeshte ne dukje, por te veshtire ne thelb, jemi perpjekur per t’i dhene  
pergjigje me kete studim.

Fjale kyce:  projekt nderlendor, Gjuhe Shqipe, Histori, Arte, TIK, Matematike, detyre, synim, 
rezultate. 

Hyrje

Baza e nje planifi kimi te suksesshem eshte njohja e mire e programit mesimor. 
Rezultatet e te nxenit jane nje themel I perbashket  per te gjithe mesuesit. Mesuesit 
me pasion dhe perkushtim mund te realizojne pafund integrimin mes fushave dhe 
lendeve ne situata te  ndryshme te te nxenit. Kete integrim mund ta realizojme ne 
klase VII, ne nje projekt nderlendor me teme:” Te mesojme duke krĳ uar”. Mesuesit e 
lendeve: Matematike, Gjuhe Shqipe, Histori, TIK, Arte mund te hartojne nje projekt 
me 4 faza te miremenaxhuara, duke shkembyer ide, pervoja dhe duke synuar qe 
nxenesit te mos marrin njohuri te fragmentuara, te shkeputura nga jeta dhe te nxisin 
mirekuptime te ndersjellta ne krĳ imin e ideve te reja.
Fazat e projektit:
Faza 1. Prezantimi :
a) I temes se projektit, ku te jene te pranishem: mesuesit,nxenesit,prinderit.
b) I synimeve te realizimit te projektit nderlendor permes te cilit nxenesit: 
* te zhvillojne kompetencat kyce te te mesuarit per te nxene ne lendet: Matematike, 
Gjuhe Shqipe, Histori, TIK, Arte
*te zhvillojne konceptet lendore, duke ndertuar mjete mesimore vizuale, me lende te    
riciklueshme apo dhe digjitale
*te zhvillojne kompetencen digjitale, duke zhvilluar aft esite kryesore permes zbatimit 
te njohurive te marra ne shkencen kompjuterike
         c)  detyrave per secilen lende, grup nxenesish
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         d) rezultateve te projektit.
 Ne lenden e Matematikes:
*Te krĳ ohen trupa gjeometrike, ne forma, permasa, materiale te ndryshme (mundesisht 
te riciklueshme), te cilat sherbejne per te pasuruar kabinetin e matematikes e per t’u 
perdorur nga brezat pasardhes
Të llogarisin saktë vëllimin e kuboidëve,piramidave,cilindrave dhe trupave të tjerë 
gjeometrike të krĳ uar,duke I dhënë matematikës karakter praktikë, si në Egjiptin e 
lashtë .

Ne lenden e Arteve 
*vizatime, piktura ku te jene perdorur trupa gjeometrik apo vizatime te trupave 

gjeometrike me teknika te 
ndryshme.
Vizatimi I një qyteti 
imagjinar,ku të përdoren 
trupa gjeometrikë në 
arkitekturen e tĳ . 

Ne lenden Gjuhe Shqipe
*Krĳ imi I 10 posterave te cilt te kene ne strukturen e tyre:
a) udhezues per ndertimin e trupave gjeometrik 
b) pershkrimin objektiv te trupave te ndryshem gjeometrik
  
Informacion rreth trupave gjeometrik.

Ne lenden e Historise:
Nxenesit humultojne rreth piramidave te Egjiptit 
duke u ndaluar tek:
*Historiku I ndertimit dhe zbulimit te tyre.
*Permasat: 
*Interesin qe ngjallin tek vizitoret 

Ne lenden: TIK
Krĳ imi I pese posterave ku te pasqyrohen trupa 
gjeometrike
*te ndertuar ne rruge digjitale
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*te zberthyer ne te gjitha planet
 

Faza 2+3
Nxenesit realizojne detyrat e caktuara duke bere gjera te reja me karakter krĳ ues dhe 
zbulues, kultivojne identitetin vetjak, pervetesojne vlera te pergjithshme kulturore, 
qytetare.
Faza 4
Organizohet eventi mesimor ne nje nga mjediset e shkolles ku te pranishmit (drejtues, 
mesues, nxenes, prinder)
a) Njihen me pese prezentime te projektit ne lendet: Matematike, Gjuhe shqipe, 

Histori, Art, Informatike.
b) Celet ekspozita me pune te realizuara nga nxenesit.
Ku konsiston lidhja nderlendore ne kete projekt?

Matematike dhe Gjuhe shqipe
Te dyja lendet:
-perfshĳ ne situata qe u kerkojne nxenesve te komunikojne lloje te ndryshme 
mesazhesh
-kane te bejne me interpretimin e informacioneve, planifi kimin, organizimin e ideve 
dhe percaktimin e nje procedure
-e ndihmojne nxenesin per te paraqitur nje argument ose analize nga kendveshtrime 
te ndryshme
-te dyja lendet perdorin nje qasje deduktive.

Gjuha, artet, informatika
Krĳ imi I teksteve udhezues apo pershkrues kerkon integrimin me artet, TIK-un 
per elementet pamore qe shoqerojne kete tekst. Nga ana tjeter krĳ imi I vizatimeve, 
pikturave me baze trupat gjeometrike kerkon perdorimin me efi kasitet te elementeve 
dhe parimeve te artit per te shprehur emocionet ne lidhje me temen e projektit.

Historia me matematiken, gjuhen  
Te gjitha njohurite, ne rastin konkret, piramidat e Egjiptit. studiohen nga nxenesit ne 
nje kontekst te caktuar historik dhe social-kulturor.

Konkluzione

Gjate realizimit te projekteve nderlendore nxenesi:
*zhvillon aft esite sipermarrese, aft esine per te punuar ne grup e per te marre persiper 
role, detyra, pergjegjesi 
*punon, prezanton ne grup duke shfrytezur programe te ndryshme kompjuterike
*zhvillon  qendrime pozitive e vlera, si: bashkepunimi, miqesia, dashuria per punen
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*motivohet per arritje me te medha
*marrin nje qendrim me te mire ndaj detyres
*arsyeton ne nivel me te larte.

Referenca

Te nxenit ne bashkepunim (udhezues 5).
Udhezimet IZHA per programet mesimore 2018-2019.
Programet dhe tekstet mesimore, klasa VII.
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Vlerësimi ne klasë

Merita Kokallaj
Mësuese e edukimit parashkollor

“Cdo femĳ e ka të drejtë për një mësim që i ofron kënaqësi , aft ësim si dhe integrimin e tĳ  shoqëror.”

Abstrakt

Vlerësimi është gjykimi për cilësinë. Vlerësimi është një mënyrë sistematike e shikimit 
te cështjeve te rëndësishme. Vlerësimi është sigurimi i informacionit për vendimmarrje. 
Në arsim vlerësimi shpesh lidhet me testimin dhe ngushtohet duke u kufi zuar në arritjet 
e nxënësit. Vlerësimi është një mjet konstruktiv për përmirësim dhe risi. Vlerësimi është 
një proces i mbledhjes sistematike , analizimit dhe interpretimit të informacionit me qëllim 
të determinizimit se në cfarë shkalle nxënësi i ka zoteruar objektivat udhëzues. Vlerësimi 
permban përshkrimin sasior dhe cilësor , gjykon vlerat dhe meritat , bazohet në matjen 
objektive , të saktë , të vlefshme , të besueshme. Pra , cilat janë parimet e vlerësimit? Si te 
vlerësojme ne mjedisin te nxënit aktiv? Cilat jane hapat për thjeshtëzimin e vlerësimit gjatë të 
nxenit aktiv? Cili eshte dallimi ne mes te nocioneve “matje” dhe “vleresim”?  Ajo që është më 
e rëndësishme , cilat janë standardet e vlerësimit , funksionet e vlerësimit , llojet e vlerësimit 
në shkollë si dhe dokumentet bazë të vlerësimit.

Fjalët kyce: vlerësimi, mësuesi, nxënësi, kriteret, rubrikat, procesi i të nxënit.

Hyrje

Vlerësim , sic e shpreh dhe emri , do të thotë t’i japësh nje vlere dickaje. Ne mesuesit 
bëjmë vlerësim kur gjykojmë për dicka apo pjesë të saj , në bazë të disa kritereve. 
Sigurisht që , kur komunikojme me të tjerët , në të gjithë duhet të biem në një mëndje 
për kriteret që përdorim si dhe për mënyrën se si përputhet informacioni me kriteret 
apo si përshkruhet ai prej tyre.Kriteret janë të drejtpërdrejta dhe , madje të klasifi -
kueshme nga ana sasiore . Aft ësia kyce për vlerësim është përdorimi me efi kasitet 
i kritereve . Kriteret janë kategori ose parime racionale , që përdoren për të gjykuar 
vlerën apo logjikën e një ideje. Mësuesi ka tri hapa bazë për vlerësimin të cilat i qua-
jnë këto pyetje: CKS: 1-Cila është cështja apo ideja qe vlerësohet? 
2-Cilat janë kriteret që do të përdorim për të vendosur vlerën e idesë apo cështjes dhe 
aspekteve të saj?
3-Si do i plotësojnë apo mbështesin faktet , dhe provat këto kritere? 
Një nga kriteret më interesante për vlerësimin është etika . Vendimet dhe praktikat 
etike janë ato që ne i përcaktojmë si të drejta ose të gabuara , në varësi nga ai që bën 
përcaktimin . Etika përbëhet nga dĳ e që lidhen me të drejtën e mësuesit për të qenë 
të lirë, të respektuar dhe për ta thënë fj alën e mësuesit ; nga rritja dhe potenciali i 
mësuesit nga ana e mësuesit ; nga nevojat e mësuesit për të mbĳ etuar .                                                                                 

Sfondi teorik
                                                                                                                                                                                       
Vlerësimi ka disa funksione:
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Mësuesit i përdorin për t’u vënë nota nxënësve. Mësuesit kujdestare e përdorin për 
t’u dhënë këshilla nxënësve. Roli më i rëndësishëm i vlerësimit është përdorimi i 
tĳ  në vete procesin mësimor. Ai është një mjet i rëndësishëm i motivimit te nxënë-
sve sepse u jep nxënësve informacionin e nevojshëm me qëllim që ata të orientohen 
dhe përfi tojnë nga sukseset dhe dështimet. Vlerësimi është një element thelbësor kur 
bëhet diagnostifi kimi sepse ndihmon mësuesit që të kuptojnë nxënësit , zotësit dhe 
nevojat e tyre. Vlerësimi është gjykimi që bazohet në matjet e mësuesit.
Vlerësimi është gjykimi për cilësinë. Në vendin tonë përdoret sistemi numerik me 10 
shkallë si sistem formal vlerësimi. Në këtë sistem , shkalla ose nota 10 paraqet vlerën 
më të lartë të përvetësimit , ndërsa shkalla ose nota 1 , vlerën më të ulët . Një nga py-
etjet e para qe bëjnë mësuesit kur fi llojnë të bëjnë mësime është: “Po për vlerësimin 
si t’ia bëjmë?” Mësuesit vlerësojne proceset e të nxënit të nxënësve , që do të thotë 
, se ata vëzhgojnë me shumë kujdes për të parë nëse nxënësit mund ti kryejnë apo 
jo veprimtaritë e të nxënit qe u janë mësuar dhe të gjejnë mënyra të përmirësojnë të 
nxënët e tyre . Ata vlerësojne cilësinë e të menduarit të nxënësve.Pra, vlerësimi është 
proces i mbledhjes sistematike , analizimit dhe interpretimit të informatave me qël-
lim të determinizimit se në cfarë shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat udhëzues. 
Vlerësimi përmban përshkrimin sasior dhe cilësor , gjykon vlerat dhe meritat, bazo-
het në matjen objektive , të saktë , të vlefshme , të besueshme.

Formulimi i problemit dhe qëllimet e hulumtimit
Problemi qëndron tek qartësimi se cfarë kuptojmë me vlerësim të brendshëm , 
mënyrat se si arrihet ky vlerësim dhe llojet e vlerësimit. Ndërsa qëllimi i vlerësimit 
të brendshëm është ngritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. 

Pyetjet dhe hipotezat e hulumtimit
Cfarë është vlerësimi i brendshëm?  Si kryhet ky vlerësim?  Cili është qëllimi i këtĳ  
vlerësimi të brendshëm? Dhe cilat janë llojet e vlerësimet?

Metodat dhe teknikat e hulumtimit
Vlerësimi i brendshëm është një proces i mbledhjes  sistematike, analizimit dhe 
interpretimit të informatave duke përdor procedurat  dhe teknikat e ndryshme të 
vlerësimit në klasë nga mësimdhënësit dhe nxënësit , të cilët vlerësojnë punën dhe 
arritjet e rezultateve të tyre në zotërimin e objektivave udhëzuese në klasë . Vlerësimi 
i brendshëm kryhet nga: strukturat e vlerësimit, mësimdhënësit, nxënësit, aktivet 
profesional, këshillat e kraseve dhe nga strukturat drejtuese të shkollës.
Vlerësimi i brendshëm kalon  nëpër disa faza:
Përcaktohen qëllimet e vlerësimit;
Përzgjidhen llojet dhe modelet e vlerësimit;
Bëhet planifi kimi dhe realizimi i veprimatrisë vlerësuese;
Mbahen shënime dhe analizohen ato;
Përgatitet raporti; 
Prezantohen rezultatet e vlerësimit     
Qëllimi i vlerësimit të brendshëm është ngritja e cilësi-
së në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Qëllimi i vlerësimit të bren-
dshëm arrihet përmes formave të ndryshme të vlerësimit si:                                                                                                                                             
shkalla e arritshmërisë së nxënësve (Testi i arritshmërisë)                                                                                                                                  
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shkalla e ndërtimit shpirtëror të nxënësve (Vrojtimi , Vetraportimi)                                                                                                                                    
përcaktimi i shkathtësisë  të domosdoshme (Testi i gatishmërisë )                                                                                   
shkalla e zotërimit të objektivave (Testi i gatishmërisë , Vetraportimi , Vrojtimi)                                                             
përcaktimi i përparimit të nxënësve në mësimnxënie (Testi i zotërimit)                                                                                                   
përmirësimi i mësimnxënies (Testi formativ)                                                                  
Llojet e vlerësimit që përdoren më së shumti në vlerësimin e brendshëm janë:                          
1.Vlerësimi diagnostikues (qëllimi-përcakton problemet në mësimnxënie)
2.Vlerësimi formativ (qëllimi-kontrollon përparimin e nxënies gjatë procesit mësi-
mor)
3.Vlerësimi përmbledhës (qëllimi-sigurimi i informatave mbi arritjen e objektivave 
udhëzuese të lëndes)
Realizimi i vlerësimit te brendshëm bëhet:
Eshtë i përditshëm dhe i vazhdueshëm;
Me anë të kërkesave që bëhen në klasë; Me anë të detyrave të shtëpisë; 
Me anë të aktivizimit në klasë gjatë shtjellimit të materialit;
 Me anë të aktivizimit të punës në grup; 
Testeve kohëshkurtra – përvetësim i njësisë mësimore; 
Kuice . Shoqërohet edhe me vënien e notave , etj.
Teknika dhe instrumenti kryesor i matjes janë pikerisht testet . Procedura e vlerësi-
mit përmes së cilës merren të dhëna për shkallën e nxënies së nxënësve  duke përdo-
rur lloje të ndryshme të testeve quhet testim. Testi përbehet nga një sistem detyrash 
, pyetjesh , cështjesh të lidhura logjikisht ndërmjet tyre , të cilat kane te bejne me 
nje fushe te caktuar dhe qe duhen zgjidhur e ne baze te zgjidhjeve vlerësojme për 
dukurinë e caktuar. Pra, testi është një instrument ose mjet që përdoret për matjen e 
njohurive , aft ësive , shkathtësive.

Rezultatet e hulumtimit

Në një kohe kur shkolla është duke kaluar nëpër procese komplekse dhe të disku-
tueshme reformimi ,  është gjithnjë e më e domosdoshme për të zhvilluar forma të 
vlefshme dhe të besueshme të vlerësimit të të nxënit. Në kuadrin e një mësimdhë-
nieje të suksesshme , vendimi për të vlerësuar nxënësit në mënyrë sistematike është 
thelbësor. Eshtë mjaft  e nevojshme që ky vlerësim jo vetëm të kryhet në mënyrë si-
stematike , por dhe të jetë i mirëplanifi kuar. Së pari , nxënësit janë nën një presion 
shumë të madh dhe në shumicën e rasteve nuk japin më të mirën e tyre. Mësuesit 
nga ana tjetër janë të mbingarkuar me punët përgatitore të testimeve si dhe më pas 
me korrigjimet e tyre. Vendimet themelore në lidhje me kalueshmërine e lëndeve 
nga ana e mësuesve merren përgjithësisht gjatë ose pas kësaj periudhe ‘zbarkimi’ të 
testimeve. Thelbësore në vlerësimin e njohurive të nxënësve është të kuptuarit sesi 
principet dhe idetë e përgjithshme dhe themeltare të vlerësimit të mund të përdo-
ren për të nxitur e motivuar të mësuarit e nxënësve si dhe për të rritur efi kasitetin 
e mësuesit. Në epokën e reformave të bazuara në standarde , vlerësimet janë duke 
u përdorur gjerësisht për të matur arritjet e nxënësve. Për një popullatë nxënësish 
që është gjithnjë e më diverse në aspektin gjuhësor dhe kulturor , lindin një numër 
cështjesh e problematikash që lidhen me mbledhjen , analizimin dhe raportimin e 
informacionit të mbledhur përmes testimit dhe vlerësimit i cili shpeshherë përdoret 
për vendimmarrje të ndryshme.
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Rekomandime

Duhet të identifi kohen qëllimet për vlerësimin e testimin.Në një sistem arsimor të 
përgjegjshëm , qëllimi kryesor duhet të jetë dokumentimi i të mësuarit të nxënësve 
për të përmirësuar dhe informuar mësimdhënien. Udhëzimet e ofruara nga  KERPGJ  
duhet të përdoren si një burim kyc për të zhvilluar masa të llogaridhënies dhe ba-
zuar në këto udhëzime duhen hartuar standardet kombëtare të vlerësimit. Mësuesit , 
shkolla dhe stafi  akademik duhet të kenë njohuri të njëjta mbi problematikat e vlerë-
simit dhe duke përdorur si një themel ketë njohuri , stafi  duhet t’i përgatise nxënësit 
për të patur sukses në të tërë përbërësit gjuhësore duke i ndihmuar ata me gjuhën, 
përmbajtjen , fj alorin , formatet e ndryshme të testeve e vlerësimeve etj. Në fund të 
fundit, përgjegjësia për rezultatet e nxënësve qëndron në nivel lokal , dhe qëndron 
në arritjen e rezultateve sa më të larta. Progresi i përshtatshëm i nxënësve duhet te 
jetë i mirëpercaktuar , dhe kur nxenesit nuk janë duke përparuar ashtu sic nevojitet , 
atëhere është e nevojshme një ndërhyrje shtesë.
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Anglophone culture in the English textbooks in Albanian secondary schools

Emanuela Novruzaj
Mesuese per Ciklin e Larte te Arsimit Baze ne Lenden Gjuhe Angleze

Abstract

The thesis is concerned with the contribution and incorporation of the teaching of culture 
into the foreign language classroom and how much cultural information has students and the 
book they use. More specifi cally, some considerations will be given to the why and how of 
teaching Anglophone culture. It will be demonstrated that teaching a foreign language is not 
simply assigning tasks on syntactic structures or learning new vocabulary and expressions, 
but mainly incorporates, or should incorporate, some cultural elements, which are intertwined 
with language itself. 
This thesis is also concerned with how much space Anglophone culture occupies in our 
secondary schools. The main premise of the thesis is how much information on Anglophone 
culture students have and how much cultural information textbooks contain. For this 
purpose a textbook used between the 6th and the 7th grade is taken for analysis. The aim is to 
know what cultural elements are introduced in this textbooks and how the students’ level of 
profi ciency conditions the presence of cultural elements in the textbook. 
This thesis also looks into how familiar are teachers and students with Anglophone culture 
and what it stands for. This thesis highlights the inseparability of culture and language in 
foreign language teaching, arguing that the introduction of culture is an eff ective way to 
promote students’ cultural awareness and language profi ciency.
                                                               

Introduction

Given the gap that exists in literature about Anglophone culture in the Albanian 
context of English language teaching, I conducted this study to know how much 
cultural information English textbooks contain. There have been studies on 
Anglophone culture but there has been no research about the textbooks used in 
Albanian schools, so I found it important and interesting to look into it. Another 
reason was to understand if students have enough information about Anglophone 
culture. The term “culture” is used here rather loosely and comprehensively and 
refers to both high and low culture . It is also concerned with some att itudes and 
perceptions of it by students and teachers. In this study I have taken into consideration 
one of the textbooks used in some secondary schools between the 6th grade and 7th 
grade. Below I will explain the procedure followed to analyse the textbook and the 
perceptions and att itudes students and teachers had about it and about culture in 
general”.   

Aim of the study

 This study att empts to analyse one set of English textbooks for Albanian secondary 
school students, and hence reveals the approaches to culture introduction in English 
textbooks.      
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Detailed research questions

I analysed the data obtained from the observations of the book and I was somewhat 
disappointed.
The next step was to analyse the data obtained from the students’ questionnaire 
on general information about Britain. 20 students responded to this questionnaire. 
The questionnaire was divided into 5 sections; each section contained 2 questions, 
so there were 10 questions altogether. The fi rst section was about geographical 
parameters. Asked about how Great Britain is made up, 14 students (70%) chose 
the fi rst alternative (the correct one), that is, England, Scotland, Wales, Northern 
Ireland. 1 student (5%) selected the second alternative, that is, England, Scotland, 
Wales. 1 other student (5%) selected the third alternative, England and Scotland and 
4 (20%) the last alternative, that is, England only. The second question in this section 
was about the full name of Britain. 1 student (5%) answered that it was England, 4 
students (20%) answered that it was Great Britain, 2 students (10%) answered it was 
United Kingdom and 13 students (65%) didn’t answer. The second section was about 
historical background. Asked about what the year 1066 represents in the history 
of Britain, 5 students (25%) selected the second alternative, that is the formation 
of the parliament, 3 students (15%) selected the third alternative, that is, the fi rst 
Constitution and 12 students (60%) selected the last alternative (the correct one), 
that is, the Norman conquest. The second question in this section was about famous 
people in Britain and what they had invented. About Alexander Bell, 5 students 
(25%) said he had invented the television, 6 students (30%) that he had invented 
the telephone and 1 student (5%) that he had invented the radio, 8 students (40%) 
didn’t answer. The second person was Isaac Newton. 12 students (60%) said that he 
had formulated the law of gravity and 8 students didn’t answer. The third person 
was Alexander Fleming and 12 students (60%) said he had discovered the penicillin, 
1 student (5%) that he had invented the radio and 7 students (35%) didn’t answer. 
The last person was John Baird. 1 student (55) said he had discovered the penicillin, 
2 students (10%) that he had invented the telephone, 2 students (10%) that he had 
formulated the law of gravity, 6 students (30%) that he had invented the radio and 
9 students (45%) didn’t answer. The third section was about national symbols. Asked 
about the name of the fl ag of Britain, 2 students (10%) answered it was called The 
Britt any fl ag, 1 student (5%) that it was called The Union Kingdom, 3 students (15%) 
that it was called The United Kingdom, 1 student (5%) that it was called the Union 
Flag, 13 students (65%) didn’t answer. The second question in this section was about 
Queen Elisabeth II, about how long she has been on the throne. 1 student (5%) 
selected the fi rst alternative, that is, 30 years, 1 student (5%) selected the second 
alternative, 40 years, 16 students (80%) the last alternative, over 50 years. 2 students 
(10%) didn’t answer. The fourth section was about Britain today. The fi rst question 
of this section was about public schools in Britain, how they are otherwise called. 
1 student (5%) selected the fi rst alternative, that is,State school, 13 students (65%) 
the second alternative, local school, 1 student (5%) the third alternative (the correct 
one), private school, 2 students (10%) the last alternative, university. 3 students (15%) 
didn’t answer. The second question in this section was about some names of dishes. 
2 students (10%) reported that they were names of birds, 12 students (60%) that they 
were names of animals and 6 students (30%) didn’t answer.  The last section of this 
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questionnaire was about etiquett e. The fi rst item of this section asked students what 
they would do if they happened to be in a crowded bus and by accident stepped on 
somebody’s toes. 5 students (25%) answered that they would say “Please excuse me”, 
3 students (15%) that they would say “Oh god”, 5 students (25%) that they would say 
“(I’m) Sorry”, 3 students that they would say “I must apologize” and 4 student (20%) 
didn’t answer. The second items concerned how we introduce ourselves to someone 
in a party. 6 students (30%) responded that they would say “Hi. My name is Peter”, 
7 students (35%) would say “I don’t think we have met, have we? My name is…”, 3 
students (15%) would say “What’s your name?”, 2 students (10%) “Do I know you?” 
and 2 students (10%) didn’t answer.  

Participants

The participants of the present study were 25 secondary school students and 4 
teachers from Vlore, Albania. I wanted to involve more teachers in this research but 
because I focused on this particular textbook, I asked only those teachers that had 
used this book to participate in this study. The respondents were selected randomly. 
Questionnaires were administered in the classes. The respondents were asked to 
answer as many questions as possible, as long as they felt comfortable with the 
particular question.  

Applied scientifi c methods

For the purposes of this study I combined two research designs, content analysis 
and survey. I used the fi rst one to examine the cultural content of the textbook under 
discussion and later decided to do a survey in order to see whether my hypothesis 
that the cultural content and the cultural information students receive are insuffi  cient. 
To collect the data I used the mixed methods approach, thus combining qualitative 
and quantitative data. 

Figure 1. Students’ responses about background information and what the book 
contains about Anglophone culture.

Questions Answers
Teacher 
1

Teacher 2 Teacher 
3

Teacher 4

1. Have you ever used the term “Anglo-
phone culture” in your classes?

No No Yes No
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2. How important is culture in teaching 
a foreign language?

Very im-
portant

Very impor-
tant

Very 
impor-
tant

Very impor-
tant

3. What is your concept about culture? The 
tradi-
tion of a 
country.

A group of 
features that 
characterize a 
country.

A set 
of 
tradi-
tional 
rules.

Students 
have to learn 
the culture 
of their 
country fi rst.

4. What is your concept about “Anglo-
phone culture”?

No idea. New back-
ground

Impor-
tant

Using Eng-
lish terms

5. Have you asked your students if they 
have ever heard about the term “Anglo-
phone culture”?

No No No No

6. Do you think that culture is a key ele-
ment in learning a foreign language?

Yes Yes Yes Yes

7.  Have you ever been asked to pre-
pare a talk or speech for a conference 
on “Anglophone culture”?

No No No No

8. Do you think that the concept of 
culture should be more oft en used?

When 
neces-
sary.

Suffi  ciently 
used.

Not 
neces-
sarily.

Yes

9.  Have you taken any special study or 
specialization about teaching culture?

No No No No

10. Do you think that it is important or 
necessary to take this kind of speciali-
zation?

Yes Yes Yes Yes

Table 2. Teachers’ answers on the questionnaire about general background 
on Anglophone culture. 

Question Teachers’ answers

Teacher 1 Teacher 2
1. What do you think of the cultural in-
formation that these books contain (if 
there is any cultural info)?

Enough There is no culture infor-
mation at all.

2. Is this information suffi  cient for stu-
dents’ cultural knowledge?

Yes Yes
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3. Do you have any diffi  culties in includ-
ing culture in the classroom?

Not oft en. Not oft en.

4. What strategies do you use to intro-
duce cultural information?

Authentic sourc-
es or internet.

Rhymes, games, dia-
logues and info based on 
a certain topic.

5. Were the course books that you use 
your choice or were they assigned for 
you by some other authority?

50-50 Both

6. Do you think that in the curricula for 
secondary schools English texts should 
be chosen based on the cultural knowl-
edge they transmit?

Yes The curricula do not con-
centrate only in culture.

7. Which of the English course books 
used in the secondary schools provides, 
in your view, more cultural knowledge?

Both of them Those prepared by a for-
eign company.

8. Is the information about culture gen-
eralized or specifi c in these books?

Specifi c Specifi c

9. Do you introduce cultural units 
through any authentic materials or 
through interactive technologies such as 
the Internet in order to involve and mo-
tivate learners?

Both strategies Both Strategies

10. Do you recommend using any of 
these books?

Yes Yes

Table 3. Teachers’ answers on the questionnaire about Anglophone culture 
on the book I have chosen

Data analysis

 I analysed the data obtained from the observations of the book and I was somewhat 
disappointed. Not only was cultural information almost absent from this book, 
but also grammar, reading, listening and writing sections were not adequately 
explained. Also the book does not have a grammar section at the end. I studied every 
reading part of this book. The only part that I could say that contained some cultural 
information was a reading piece about Halloween. 

Materials and instruments used for the analysis

Among the textbooks used in the secondary schools I selected the English textbook1 
used for students of the 6th and 7th grades. 

Data collection
 Data for the present study, which is qualitative and quantitative in nature, were 
1  Hoxhaj, Ervin. 2009. English. Tirane: West Print.
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collected mainly from the observations of the textbook and from the responses 
students and teachers provided in the questionnaires. 

Suggestions and recommendations

Following these conclusions, the current study suggests the following guidelines to 
make teachers more aware of the potential of the textbooks they use or to make them 
more adequate for learners of culture acquisition:
1. Cultural content/information should include both the culture-general and culture-
specifi c aspects of culture learning.
2. Cultural content/information should present a variety of English cultures or, 
should dictate a specifi c one for its purpose.
3. Cultural content/information should address specifi c learners and situations so 
they are suitable for learners in a particular classroom.
4. Materials containing cultural content need to provide information, instructions 
or suggestions about how the cultural content/information have to be used and 
appropriately handled (for example, include classroom instructions, address the role 
of teacher and students, and so on) so that teachers/learners can easily understand. 
Illustrations/suggestions need to be appropriate to the learners’ native culture.
5. Teachers using a book need specialized training to use it. Enough information in 
the form of a teacher’s guide should be provided.
6. Cultural content/information should address what learners are supposed to do: 
that is, they can use it actively in interaction or be guided by it so as to develop a 
bett er understanding of a target culture.
7. Cultural content/information presented with statistical data should include 
references so that reliability can be checked.
8. Cultural content/information related to the big “C” domain need to be presented 
with some explanation in relation to how particular big “C” content refl ects the 
underlying socio-cultural values, norms and beliefs of a target language culture.
9. Cultural content/information needs to be presented with authentic materials 
or through interactive technologies such as the Internet, so the learners become 
interested and motivated.
10. Cultural content/information needs to be presented with follow-up exercises 
or tasks/activities, so that learners can be actively involved. Cultural content/
information and follow-up exercises need to be consistent with each other.
11. Materials should identify whether the cultural content/information off ers a 
realistic picture of the target culture or simply refl ects the author’s opinion. Where 
the cultural content/information is sourced (that is, author’s own ideas or empirical 
research) should be addressed.
12. Cultural content/information should include the notion of generalizations about a 
target-language community so as to inform learners/teachers that, values and norms 
might diff er in terms of such socio-cultural variables as age, gender and ethnic group.
13. Cultural content/information need not be limited to some particular social group 
in a target speech community. If it is limited, the book should specify what social 
group it is intended for or limited to. The specifi ed group should not be stereotyped. 
In sum, these 13 guidelines contend that learners of Englishe in the postmodern era 
should fi rst seek with their overlapped lens to increase their ability in relation to the 
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suggested themes (Lee 2012) of culture-general knowledge, behavioural skills and 
att itudes. Then they need to engage with the suggested themes, behavioural skills 
and att itudes of both big “c” and small “c” target language culture learning.  
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E drejta e pengut
Krahasimi i sistemit kontinental dhe anglosakson

Aurora Mulhaxha

Përgjithësisht mbi të drejtën e pengut

E drejta e pengut është e drejtë subjektive e karakterit absolut e cila titullarit të saj i mundëson 
që nga sendi i lënë peng ta përmbushë kërkesën e vet para të gjithë kreditorëve të tjerë të cilët 
nuk kanë të drejtën e pengut mbi atë send por të ndonjë radhe tjetër në qoft ë se debitori nuk e 
permbushë kërkesën në afatin e caktuar1.
E drejta e pengut është e drejtë sendore mbi sendin e huaj në bazë të së cilës kreditori 
mundet të realizojë (paguajë) kërkesat e veta nga vlera e sendit të lënë peng (nëse 
debitori nuk e plotëson detyrimin e arritur) para kreditorëve të tjerë, pa marrë 
parasysh se në duart e kujt ndodhet sendi i lënë peng. 
Nëse dëshirojmë që të fl asim për historikun e zhvillimit kronologjik të pengut si 
institut i së drejtës civile. Padyshim se Roma e Lashtë është ai destinacioni fi llestar 
ku në duhet të ndalemi. Ama duhet të kemi parasyh faktin se jo çdo herë e drejta 
dhe normat juridike në përgjithësi janë kuptuar njëjtë. Pra ka evoluar edhe të 
përceptuasrrit dhe të konceptuarit e tyre.
Por si element fi llestar i normimit modern të asaj që ne e quajmë institut i pengut i 
gjejmë në të drejtën anglosaksone konkretisht në  dispozitat e transaksineve të sigurta 
në nenin 9-të të Kodit Uniform Tregtar  të SH.B.A.-së.
Praktika na ka mësuar që shumë shpeshë të ndëgjojmë njëfar ngjashmërie aq të 
madhe, pothuajse deri tek niveli i unifi kimit të Pengut dhe të Shitjes. 
Por kjo në fakt në këtë formë vetëm një qëndrim prej laiku të drejtësisë mund ta 
mendojë, sepse ka shumë dallim mes tyre. 
Dhe nëse themi se ka dallime mes tyre atëherë sigurisht se argumentimi i këtĳ  
qëndrimi bazat e saj i ka në faktin se tek shitja pronësi por edhe posedimi i kalojnë 
tek blerësi, kurse tek rasti i lënjes peng kalon vetëm posedimi, e që pronësia është e 
kushtëzuar nga realizimi ose mos përmbushja e obligimit nga ana e debitorit.
Tek pengu kreditori e ka mundsinë e shitjes së sendit vetëm atëherë kur debitori nuk 
i përgjigjet në obligimin që ka ndaj tĳ .

E drejta e pengut sipas së drejtës romake

Përgjithësisht mbi të Drejtën Romake

Ndërmjet të drejtave që mbretëruan në antikitet për të cilin disponojmë më shumë njohuri dhe 
që e ka infl uencen më shumë në evoluimin e mendimit dhe të koncepteve juridike të epokave 
historike të mëvonshme është e drejta romake2. 
Gjatë zhvillimit të marrëdhënieve ekonomiko shoqërore, shoqëria romake u 
emancipua edhe në aspektin e së drejtës dhe zhvillimit konsistent të saj. 
Për nga natyra e sigurimit, si forma të sigurimit të kreditorit e drejta romake i njihte 
dy lloje të sigurimit.  Sigurimin real, dhe sigurimin përsonal3.
Në kuadër të sigurimit përsonal bënte pjesë dorëzania dhe kapari. Kurse në kuadër 
1  Dr. Abdulla Aliu, E Drejta Civile (Pjesa e Përgjithshme), Kolegji AAB, Prishtinë 2014, faqe 303.
2  Faqe 27, E DREJTA ROMAKE, Prof. Dr. Arta Mandro,Botim i tretë, 2006, Tiranë.
3  Faqe 325, E DREJTA ROMAKE, Prof. Dr. Arta Mandro,Botim i tretë, 2006, Tiranë.
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të sigurimit real bënte pjesë Pengu i dorës (pignusi) dhe Hipoteka.
Gjithsesi se e drejta e pengut në Romën e lashtë asesi nuk e nënkuptonte atë që e 
kuptojmë sot. Pra të kuptuarit e pengut e edhe të jurispudencëës ishte shumë më 
ndryshe, ngase mungonte të përceptuarit e mirëfi lltë, pra ishte një përceptim shumë 
më sipërfaqësor dhe më i mangët. 
Pra asesi e drejta e pengut nuk kuptohej siq kuptohet sot pra si “e drejtë sendore mbi 
sendin e huaj ne bazë të së cilës kreditori mundet të realizojë kërkesat e veta  nga 
vlera e sendit të lënë peng para debitorëve tjerë pa marrë parasysh se në duart e kujt 
ndodhet sendi I lënë peng”.
Gjurmët e së drejtës romake i gjejmë të freskëta edhe sot. Po kaq të freskëta edhe gjatë 
kohës së mesjetës së mesme dhe asaj të vonshme, sepse pothuajse e tërë veprimtaria 
e juristëve evropianë, pra botimet, mendimet, e edhe të shprehurit e koncepteve mbi 
të drejtën në përgjithësi; herë më pak e herë më shumë u vunë në lëvizje përmes 
binarëve të ndërtuar qysh nga koha Romake.
Përgjatë jetës së vet, e drejta romake dhe shtetit romak i dhanë botës një leksion 
sesi në kohë dhe hapësirë e drejta mund dhe duhet të jetë ajo veprimtari e cila e 
funksionalizon një shoqëri dhe ja kanalizon formën e funksionimit.
Nga viti 753 p.e.s., kohë kur konsiderohet se është themeluar shteti Romak, e deri 
në vitin 563 e.s.r. vit kur vdiq Perandori Justinian. E drejta romake nga një sistem 
primitiv juridik, arriti të bëhej një shembull jo vetëm për kohën, por edhe për shumë 
shekuj më vonë. 
Ky sistem juridik u mbështet në pronën e thjeshtë private4. E drejta romke në vrullin 
e vet gjithsesi se s’mund të kishte gjithë këtë jetëgjatësi po të mos kishte parime, pra 
bazë mbi të cilën do të funksiononte. 
Por dihet që për të ndërtuar parime të cilat më vonë do të shërbejnë si bazament duhet 
pasur shumë kujdes, sepse pa parime të mirëfi llta as veprimtaria e mëvonshmë nuk 
ka mundësi të jetë e sigurtë. 
Prandaj shteti romak, juristët, si dhe vet jurispudenca romake vendosi parime, parime këto 
të cilat u bënë jo vetëm parime të së drejtës romake, por edhe të drejtësisë në përgjithësi.
Parimet e së drejtës romake mbi të cilat më vonë u ndërtua e gjithë jurispudenca 
romake janë:
• Honeste videre (të jetosh me nderë)
• Alterum non laedere (të mos i bësh dëm tjeterit)
• Suum cuique tribuere (secili të marrë atë që i takon)5 
Këto parime me kohën nuk arritën ti mbĳ etojnë ndikimit ndërklasor, dhe mvarësisht 

nga koha dhe situata, ditën shpeshherë edhe të zbehen dhe të mbesin thjeshtë 
qështje ideali por jo edhe praktike juridike.

E gjithë e drejta në shtetin romak u nda në dy kategori kryesore:
• Ius publicum ( e drejta e shtetit romak)
• Ius privatum (e drejta private) .
Ius publicum - i ishte thjeshtë një e drejtë që i referohej fund e krye organizimit dhe 

E drejta e pengut në sistemet juridike të Evropës në Mesjetë 

Ius commune Europeane

Ligji i Përgjithshëm Evropian - ius commune rrjedhë nga trashëgimia romake, ngase 
trashëgimia romake ishte dhe mbetet ende si trashëgimia më sublime juridike e 

4  Faqe 28, E DREJTA ROMAKE, Prof. Dr. Arta Mandro,Botim i tretë, 2006, Tiranë
5  Ulpianusi ishte autor I këtyre tri urdhërave të drejtësisë romake).
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europës. Trashëgimi kjo e cila më vonë u përcoll jo vetëm në gjithë Europën por u bë 
edhe trashëgimi e gjithë botës.
Shkëndĳ at e para të ius commune fi llojnë në shekullin e 11-të në Bolonjë nën 
mbikëqyrjen e një shkolle për fj alorë që studioi dhe mësoi kodin e Justinianit Corpus 
Iuris Civilis.6 
Legjenda romake arriti të mësonte dhe të mësonte Placenten në Montpelier dhe 
Vaccarius në Oksford, gjë që sugjeron që në këtë kohë fi lloi procesi i ripërtëritjes së 
ligjit romak në zonën e Anglisë së sotme. 
Megjithatë, në vitin 1236, i ashtuquajturi Statuti i Moisiut e ndaloi zbatimin e ligjit 
romak. Që atëherë, zhvillimi i një sistemi të veçantë ligjor ka fi lluar në Angli (common 
law). 
Në fushën e Europës kontinentale, ligji romak mori karakterin e burimit të të drejtave. 
Si burim i të drejtave Ligji Romak gjeti zbatim ngase nëse një pyetje nuk ishte e 
rregulluar nga ligji vendas dhe zakonor, dispozitat e ligjit Justinianit Corpus Iuris 
Civilis dhe Glosse ordinarie ishin dispozitat ligjjore që merreshin me këtë rregullim, 
pra këtë boshllëk juridike plotësonin dispozitat e ligjeve romake.
Me kalimin e kohës trashëgimia romake arriti që të bëhet si një trashëgimi unifi kuese 
apo si një ligj i përbashkët i Europës, si një dicka që vlente për të gjithë. Por megjithatë 
zbatimi i ligjit romak nuk ishte i plotë.
Gjithsesi se kur fl asim për shtrirjen e përgjithshme të rregullave të së drejtës romake 
në Europë, asesi sduhet të rrëmbehemi nga mendimet ideale, por të kemi parasysh 
faktin se zbatimi i ligjit romak nuk ishte i plotë dhe i paanshëm, por që si në çdo kohë 
dhe vend tjetër çdo herë ndikohet nga faktorë që ndikojnë në praktikimin e këtyre 
rregullave.
Më vonë, konkretisht në shekullin e 17-të u krĳ ua një linjë e re e quajtur Zbatimi 
Modern i Pandektave, qëllimi i të cilit ishte të bënte trashëgiminë romake aktuale dhe 
funksionale.  Pra që ta riaktualizonte trashëgiminë romake edhe një herë.
Dispozitat e Kodit Justinianit u zbatuan si ligj i vlefshëm, por jo në formën e tyre 
origjinale. 
Rregullat Pandektave u modifi kuan në përputhje me ligjin vendor dhe nevojat e 
praktikës gjyqësore. Kjo prirje e dobësoi ndikimin e ligjit romak dhe hapi rrugën për 
inkuadrimin e legjislacioneve të veçanta kombëtare evropiane.
Dobësimi i këtĳ  ndikimi të së drejtës romake mundësoj krĳ imin e një sërë rrethesh 
juridike në Europë, të tilla sikurse: e drejta romane, e drejta gjermane, e drejta 
skandinave7, etj.

E drejta e Pengut në Europën Kontinentale

Në Europën mesjetare, zhvillimi i ligjit të zellshëm ishte nën ndikimin e ligjit gjerman. 
Në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të për hir të sigurimit, kreditorja u njoh Geëere - 
pengun e pasurisë së luajtshme të debitorit pa transferimin e pronës. 
Ky institut ishte i ngjashëm constitum possessoriumu ne të drejtën romake, por në 
vend që të dorëzohej çështja, formalitetet publike duhej të mbronin kreditorin, të 
cilët në fi llim ishin dëshmitarë apo lëshues të çertifi katave, dhe më pas u regjistruan 
në një libër publik. fi llimi kishte vetëm funksionimin e mbrojtjes së kreditorit, dhe 
më vonë funksionin e publicitetit.8

6  Zwalwe,op.cit.(shk.14)faqe.38.
7  Nikolic Dusan,Harmonizimi I drejtes sendore ne teritorin e europes juglindore”Edicioni 
temmen,2003,faqe,201,Budapest.
8  Borfuka, Tobias,Mobiliarsicherheiten phne Besitzubertrangung im deutcschen und shwiezerichen 
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Geëere  ne fi llim u konsiderua si zoterim i kufi zuar i sendeve, të kushtëzuara për 
qëllime të sigurimit. Megjithatë, më vonë u bë e ditur se kreditori kishte të drejtën 
ndryshe nga e drejta e pronësisë, e drejta për përgjegjësi (Haft ungsrecht) për një gjë të 
veçantë, e cila ndryshonte nga përgjegjësia personale, e drejta gjermane e dallonte të 
drejtën e pronës së paluajtshme dhe pasurinë e luajtshme. 
Kjo e drejtë i tejkalon shumë parime bashkëkohore: parimet e publicistit, parimet e 
specialitetit, mbrojtja e besimit në trafi k dhe pamjaft ueshmëria.9

Pranimi i ligjit romak në Mesjetë provokoi përkohësisht marrëveshjen gjermane të 
pengut, por jo në një periudhë afatgjatë. Kërkesat e ligjit të zellshëm romak (pandektit) 
ishin të tilla që nuk plotësonin nevojat e sigurimit të tragjedisë, prandaj zhvillimi i 
mëtejshëm ishte i drejtuar në modifi kimin e marrëveshjes romake të pengut sipas 
rregullave të së drejtës mesjetare gjermane. Fillimi i kësaj pune është evidente në 
regjistrimin e padive të paluajtshme në librat e zellshëm, kontributi i madh për 
praktikën e noterëve10, të cilët zhvilluan deri atëherë ligjin romak të klauzolës së 
panjohur të marrëveshjes së pengut.
 E drejta e pengut në Britani
Deri në fund të shekullit të 15-të, padia romake u bë pjesë e sistemit ligjor të të gjitha 
shteteve evropiane, me përjashtim të Anglisë dhe Uellsit. 11

Anglia kishte zhvilluar një institut sigurimi special i quajtur trust. I cili eshte i 
panjohur ne drejten kontinentale. 
Ky institut përmbante një dualizëm, ku Fiducĳ ari (trustee) sipas common law-it fi tonte  
legal oënership. Ai kishte autoritetin e pronësisë që të bënte që përdoruesi të gëzonte 
të mirën e këtyre të drejtave trustit(benefi ciarit) fi tonte equitable ownership. 
Arsyeja për këtë dualitet të dukshëm ishte se ligji juridik anglo-sakson i njeh një 
lloj të së drejtës pronësore-formale (pronësia e marrësit), ndërsa gjykata e kancelarit 
(equlity) dinte një lloj tjetër të të drejtave pronësore-formale-ligjore (përfi tuesi, 
përdoruesi i asetit). 
Ata e përdornin këtë institut me kalorësit që shkuan në luft ë, ku nuk dinin nëse do 
të ktheheshin prapa dhe do të siguronin familjen.12

Fiducioni romak ne common law sistemi i është dhënë trashëgimtarit të trustit .13 
Për dallimin e fi duciarit romak që u ngrit në çështjet ligjore formale, besimi në 
anglisht mund të rrjedh nga vullneti i supozuar i palëve dhe vendimi i gjykatës ishte 
i bazuar në drejtësi.14

Kodifi kimet nacionale te shekullit fund shekullit 19-të  dhe fi llimit shekullit të 
20-të

E drejta e pengut në Europën Kontinentale

Detyrat ligjore të rrethit ligjor evropian kontinental, që shënuan kodifi kimin 
kombëtar të së drejtës civile të shekullit të 19-të dhe 20-të, në drejtim të rregullimit të 
sigurisë së tragjedisë, bëri një lloj sintakse të ligjit romak dhe gjerman. 

Recht – Rchtsvergleich und historische Hintergrunde,Megistrarbeit,Lepizig,2004,faqe 9.
9  Gavella,op,cit(shk.4)faqe .20.;id.et al .op .cit.(shk.10)faqe 107.shk.16.
10  Gavella,op,cit(shk.5)faqe 21.
11  Zëalve,op.cit.(shk.14)faqe 43.
12 Kurtovic,Sefk o, Historĳ a e pergjithshme e drejtes dhe shtetit, Fakulteti Juridik ne Zagreb, 
Zagreb,1994,faqe 228.
13  Witz,Claude,Les operations fi duciaries ,Colloque de Luxembourg 1984.,Paris ,faqe 6-9.
14  Culinovic-Herc,Edita,op.cit.(shk.11)faqe.8.



147 

Tradita austriake (ABGB, OGZ) ishte kryesisht besnike ndaj traditës romake, e cila 
u largua nga marrëveshja romane (pandemike) duke hequr mungesën e publikimit 
të hipotekës. 
Duke u mbështetur në sistemin gjerman të regjistrimit të tokës, ligji austriak vendosi 
që peng (dorëzimi) mund të jetë vetëm pasuria dhe të drejtat që futen në regjistrin e 
tokës, për të cilat është transmetuar dhe themeluar me regjistrim. 
Distanca nga ligji romak u arrit nga ligji gjerman, i ndjekur nga ligji zviceran. 
Sistemi ligjor i hipotekave të pasurive të paluajtshme siguroi publicitetin duke 
hyrë në regjistrin e tokës dhe largoi pasigurinë në lidhje me ndërtimin peng, duke 
futur parimin e çështjes dhe urgjencën, duke lënë të ashtuquajturën (në parim) të 
drejtat e privilegjuara të rrugës dhe njohja e të drejtave ligjore vetëm në mënyrë të 
jashtëzakonshme 
Për të hequr karakterin negativ të të drejtave aksidentale, ligji gjerman ka futur më 
shumë lloje të hipotekave të pasurive të paluajtshme, gjë që ka çuar në nënshtrimin 
e të drejtës për të qëndruar në të drejtën për të lëvizur mbi pasurinë e luajtshme dhe 
pasuri të paluajtshme, e cila nuk ishte rasti me ligjin austriak, i cili ishte maksimalisht 
sakrifi kuar unikitetin e marrëveshjes romake të pengut. 15

Dekreti i pengut mbi pronën e luajtshme në shumicën e shteteve ruajti karakteristikat 
e romakëve pignusit.
Kodi civil francez (1804) për të siguruar kërkesën (nantissement) kërkoi dorëzimin e 
posedimit Hipoteka ishte e kufi zuar në pasuri të paluajtshme. 
Mundësia për të qëndruar (gage) rruges constitum possessorium (zotim i pagabueshëm) 
eliminohet në mënyrë efektive nga klauzola neni.2076 Kodit civil Holandes (1838), 
Kodi civil Italian (1865), Kodi civil I Spanjes dhe Kodi civili Gjerman (1900) . 
Ligji i falimentimit gjerman (Reichskonkursordnung) i vitit 1877 parashikoj se 
siguria e pasurisë së luajtshme nuk mund të humbasë pa transferimin e pronës, 
që përfundimisht do të thoshte heqjen e padisë romake mbi sendin e luajtshëm 
(Mobiliarhypothek)16

E drejta e Pengut në Britani
Në një kohë kur Evropa kontinentale po prodhonte kodifi kime të madha të të drejtave 
civile, ligji anglez zhvilloi tre forma të kërkesës për sigurimin: 
• një zotim manual(pledge),
• kalimi I prones (mortgage) dhe e 
• drejta huadhënësit për asetet e caktuara(charge).

Instituti Lebdeceg i së drejtës për të shlyer vlerën e gjërave (fl oating charge), krĳ imin 
e gjyqësisë (Equity law) dhe Companies Act  nga 1985/89 dhe Insolvency Act nga 1986. 
Vetëm kompanitë tregtare mund të siguronin pronën e tyre me të drejtën e shlyerjes 
nga vlera e gjërave. Subjekti i së drejtës për të shlyer vlerën e një sendi mund të 
jetë prezent dhe prona e ardhshme që ndryshohet periodikisht në rrjedhën normale 
të biznesit, në mënyrë që debitori të mund të operojë këtë aktiv normalisht derisa 
të ndodhin disa nga ngjarjet që e privojnë atë nga kjo e drejtë, të parashikuara me 
kontratë ose legalizim (kristalizim)17.
Kontrata e sigurimit duhet të regjistrohet.18 Me të drejtat fi duciare, të drejtat e 
anglishtes ndajnë të drejtat e pronësisë në të dy anët e marrëdhënieve fi duciare, ku 
15  Gavella,op.cit.(shk.10),faqe.21-22.
16  Zwalve,op.cit.(shk.14)faqe 47.
17  Dika,Mihajlo,”Zaloznopravno I fi ducĳ arno osiguranje pokretninama odredenim po rodu”,2002,
vol.41,nr.3,faqe,39,37.
18  Ernst,Hano,Pravni fakultet Zagreb , Zagreb,2011,faqe.140-151.
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çdo e drejtë korrespondon me pozicionin specifi k të palës së përfshirë në fi duciar.
Kjo situatë shpesh përshkruhet si një "ndarje e pronësisë" (division of ownership). Të 
drejtat e pronësisë, mbi pronën personale të bankës, që dallojnë ligjin anglez, janë 
pronësia ligjore (legal ownership), zotërimet (possession) dhe variantet e interesit të 
drejtësisë (a variety of equitable interests). 
Poashtu, si në një sistem ligjor kontinental evropian, të drejtat e pronësisë ishin 
universale dhe gëzonin mbrojtje ligjore.
Prona përshkruhet konvencionalisht si pjesa e mbetur e të drejtave ligjore të një 
personi të vetëm ose disa personave në të njëjtën kohë, pas së cilës të drejtat specifi ke 
i caktohen një tjetri.
Common law nuk e njeh afatin e pronësisë në kuptim të titullit absolut, në të cilin 
zbatohet sistemi i mbrojtjes së të drejtave pronësore. Një person me posedim të 
kualifi kuar është pronar.
Kur dy ose më shumë persona kanë të drejta të kundërta pronësore, pronari është ai 
që më parë ka fi tuar të drejtën e pronës, prandaj, në konceptin e mbrojtjes ligjore të 
pronës, është e qartë se prona nuk është pronë. 
"Ndarja e pronësisë" ndodh në rastin e transferimit fi duciar të të drejtave të pronësisë 
(mortgage). Interesat e kreditorit mbrohen nga të drejtat e ligjshmërisë (equitable right), 
Të cilat garantojnë se interesat e huadhënësit do të jenë efektive si siguri e furnizimit, 
ndërsa përfi timet ekonomike të pronësisë mbeten në gjumë.
Për shkak të "ndarjes së pronësisë", transferimi fi duciar i të drejtave pronësore mund 
të ndahet në dy lloje: fi ducia cum creditore (anësor)  fi ducia cum amico(mjet menaxhimi) . 
Ligji anglez e njeh bartësin e së drejtës pronësore (reservation of title,retention of title). 
Mbajtja e të drejtave të pronësisë vjen në disa marrëveshje kontraktuale, marrëveshjet 
e shitjes me qira, shitjen e kushtëzuar dhe dhënien me qira. 
Doktrina thote që institut nuk është konsideruar si një mjet për mbrojtjen e 
pretendimeve strictu senso, dhe kështu është qëndrimi i ligjvënësit. Blerësi fi ton të 
drejtën e pronësisë në kohën e nënshkrimit të kontrates.
Prandaj doktrina ligjore në mbajtjen e institutit të tolerancës pronësisë vii e rregullave 
dispozitive në momentin e kalimit të pronësisë, sepse sipas sistemit të palëve 
kontraktuese doktrina lirisht ky  moment përcaktuar ndryshe dhe të bëjë atë të varur 
në një moment tjetër për shembull, pagesën e plotë të çmimit. 
Meqenëse pronësia e të drejtave pronësore nuk konsiderohet si burim origjinal 
i sigurimit, ai nuk kualifi kohet për regjistrim. Ajo është një mjet për të siguruar 
kërkesën dhe nuk ka publicitet, i cila është një largim i rëndësishëm nga rregulli 
se përsosmëria pas aktiveve të sigurimit që kanë të bëjnë vetëm me dorëzimin 
posedimin e nëse regjistrim. 
Kjo është arsyeja pse çështja e sigurisë është një problem i punës (erga omnes). 
Praktika e profesionit ka rregulluar funksionimin e këtĳ  instituti në raport me palët 
e treta sipas parimeve të ligjit gjerman.19

Ndonëse sistemi ligjor i përbashkët nënkupton një sistem të mbyllur të të drejtave 
pronësore, interesi i drejtësisë (equtable interest) është i vështirë të përcaktohet brenda 
termave kontinentale-evropiane.20

E drejta e Pengut në vendet Skandinave
Vendet Skandinave, Suedia dhe Finlanda, kanë zhvilluar një sistem të sigurimit 
të garancisë duke ndërmarrë kompaninë si një grup të gjërave dhe të drejtave - 
hipotekat në sipërmarrje.
19  Povlakic,op.cit.(shk.47)faqe 223-225. 
20  De Groot,op.cit.(shk.53)faqe 161,164-167.
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Tipari themelor i këtĳ  instituti është angazhimi i totalit të aktiveve të bankës, me 
kusht që ajo të kryejë aktivitetin e kryer dhe nuk përfaqëson privimin e pasurisë së 
debitorit. 
Mjetet e parave, llogaritë bankare dhe pronat që mund të ngarkohen në bazë të 
rregulloreve të veçanta (anĳ e, avionë, të drejta ndërtimi) nuk mund të jenë objekt i 
këtĳ  pengu. 
Hipotekat mund të sigurohen për çdo nevojë. 
Personi i cili ka lënë mënjanë ndërmarrjen ka të drejtën e heqjes së barrës së pronës. 
Kur tërhiqet, pengu pushon së ekzistuari dhe të gjitha vlerat e reja të pronës bëhen 
automatikisht objekt i hipotekës. 
Të dy vendet e viteve 1990 kanë kryer të gjithë reformën e këtĳ  instituti në mënyrë 
që modernizmi të jetë në themele të reja ligjore. Pengu i kompanisë në të dy vendet 
regjistrohet në regjistrin përkatës.21

E drejta e Pengut në SH.B.A

Nga vitet e pesëdhjeta të shekullit të kaluar ligji amerikan e kishte zhvilluar sistemin 
e tĳ  të sigurimit të pasurisë së luajtshme si një model i bazuar në ligjin anglez, pas të 
cilit mundësoj një riorganizim të zhvillimit industrial.22 
Faza e re e zhvillimit të sigurisë së pasurisë së luajtshme dhe të drejtave fi lloi në vitin 
1953 kur në Pensilvani u  kodifi kua një kod unik tregtar.23 
UCC (Uniform commercial Code) është rezultat i punës së Konferencës Kombëtare të 
Komisionerëve, mbi Ligjet Unike Shtetërore (National Conference of Comissones on 
Uniform State Laws) dhe Institutit Amerikan të Drejtësisë (American law Institute). 
Puna në UCC (Uniform commercial Code) fi lloi pak para Luft ës së Dytë Botërore dhe 
synimi ishte të kapërcehej dallimi në mes shteteve të ndryshme federale brenda 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Neni (klauzola) 9 në UCC i quajtur  titullin Interesi i Mbrojtur (Security interest), 24 
ka bashkuar instrumente ekzistuese të sigurisë duke futur një instrument të vetëm 
sigurie që mund të krĳ ohet në të gjithë pasurinë personale të zyrës, materiale dhe jo 
materiale, të pranishme dhe të ardhshme dhe që përfshin të gjitha që nuk janë pasuri 
të paluajtshme.25

Mëtutje security interest  zbatohet për të gjitha llojet e kreditorëve, por edhe për të 
gjitha llojet e debitorit. Cl.9.UCC është i bazuar në një qasje funksionale për dallimet 
jo-thelbësore teorike në mes të sigurisë të caktuar. 
Prandaj cl.9.UCC mbulon të gjitha sigurimit që ata duhet të sigurohet qellimi I  
ngarkuar mbi pasuritë e luajtshme dhe të drejtave, por një çështje e të drejtave të 
pronësisë në rastin e sigurimit për këtë qëllim është krejtësisht e parëndësishme. 
Të njëjtat rregulla zbatohen për të gjitha llojet e kreditorëve dhe debitorëve.  Preesime 
funksionale në cl.9.UCC a të qartë dhe është një element kyç i ligjit. 
Bashkëjetesa e disa lloje të kërkesës së sigurimit për të njëjtin rast, sipas nuk 
cl.9.UCC0a një problem, por palët nuk kanë onemugucene në krĳ imin e llojeve të 
reja të sigurimit të kërkesave që nuk janë parashikuar në Kodin Civil (?).
 Për të rritur sigurinë e kërkesave të sigurimit dhe për të mundësuar palët dhe në 
mënyrë efektive të vlerësojë ekspozimin e tyre ndaj kërkesave të kreditorëve të tjerë, 
21  Dika.op.cit(shk.76)faqe,39.
22  Ibid.,faqe.13.
23  Kieninger,Eva-Maria,Cambridge university press,2004,faqe.60-62.
24  Dr.ibid.,faqe,63.
25  Dr.ibid,faqe,54.
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cl.9.UCC-dhe jep një përshkrim të detajuar të të drejtave që kanë përparësi.26 
Pjesa kyçe është një sistem regjistrimi që lejon kreditorët të përcaktojnë nëse lënda 
e sigurimit është e ngarkuar tashmë në favor të kreditorëve të tjerë. Regjistri është 
publik dhe është i lirë. Ekzistenca e tĳ  lejon mundesiminn ne  kërkesë të sigurimit 
për pronën e luajtshme të debitorit, materiale dhe jomateriale,  ne te tashmen dhe të 
ardhmen, individuale dhe kolektive.27 
Nuk kërkohet asnjë formë e veçantë për kontratën e sigurimit. Çdo kontratë me 
qëllim të sigurimit të kërkesës konsiderohet si një dispozitë kontraktuale e sigurisë. 
Megjithatë, në mënyrë që kontrata e sigurimit të punojë (?), Nevojiten tre elemente: 
a) shuma e parave duhet të harxhohet; 
b) debitori duhet të ketë të drejtën e subjektit të sigurisë; 
c) kontrata duhet të përmbajë një përshkrim të rastit të sigurisë; 
Duke pasur parasysh llojet e ndryshme të rasteve të sigurimit në përputhje me 
kontratën për sigurimin e subjektit të sigurimit mund të jetë në posedim të palëve 
kontraktuese (edhe pse termi është përcaktuar, koncepti është i deklaruar në 9-313) 
ose nën kontroll (cotrol) (ky term përcaktohet në lidhje me speciet e specialiteteve në 
kapitujt 9-104-9-107 dhe 8-106). Për hir të plotësisë, është e nevojshme të ekzekutojmë 
prefi ksin e kontratës (prefection). 
Prefekti është një element i sistemit të regjistrit. Në varësi të lëndës, prefetch arrihet 
automatikisht (9-309) dhe duke regjistruar një deklaratë fi nanciare, posedim ose 
kontroll (9-310-9-314).28 

26  9-317 deri 9-339 UCC-se (Uniform Commercial Code) .
27  Sigman,op.cit.(shk.82)faqe.56-60.
28  Sigman,op.cit.(shk.82)faqe.64-65.
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Impact of social networks in youth’s academic performance. Case study: 
Secondary schools of the Municipality of Peja, Kosovo

Musa Nikçi

Abstract

In this paper we aim to explain the impact of social networks such as Facebook, Instagram, 
Twitt er and Snapchat in youth’s behavior change. As a director of a secondary school in the 
Municipality of Peja I have seen parents express their concerns regarding the way these social 
networks are aff ecting negatively their children’s academic records. In this paper we will 
focus mainly in arguing the impact that these social networks have in students’ academic 
performance and the ways this impact can be lowered. We will discuss which are the actors 
that should infl uence students in delving into books and not embrace negative behaviors that 
appear on social networks.

I. Introduction

We live in the world of digitalization. Technology has revolutionized every aspect of 
our lives. While it has brought many benefi ts, it has also brought many harm. Social 
media and social networks are heavily used from people around the world. This trend 
of social networks usage is seen in Kosovo too. It is estimated that more than  65% of 
the Kosovo’s population uses the social networks and more than 80% of the youth uses 
one of the social networks [5]. While serving as a director in one the most prestigious  
secondary schools in the Republic of Kosovo, I have seen a declining interest in 
youth’s desire to read and study. Meanwhile I have seen a risen interest in their 
desire to actively use the social networks. Why these social networks have reduced 
students’ desire to study and read? It is scientifi cally proven that social networks create 
addiction. While trying to be “trendy” and “in step” with the news that are produced 
in social networks, the youth oft en forget about their responsibilities. Meanwhile they 
are spending hours trying to create an image for themselves in social media. Books and 
studying are considered to be ‘old school’ and ‘boring’, while these social networks 
joyful and entertaining enough to keep them busy surfi ng in them. 
Students’ parents have expressed their concerns reagarding their children’s Internet 
usage. The situation is out of their control. Many of them feel weak against the 
dimension that the use of social networks has gott en. 
Actually, there is not any module or subject in the secondary schools of the Municipality 
of Peja that educates students to use the Internet and social media. We have read and 
seen many cases where social media has been a threat to the youth. Since social media 
is a giant environment that is not controlled, anyone can do what it wants without 
feeling the weight of punishment. Following this reagard, we ask the question: “If 

II. Literature review

Before we go into qualitative analysis of the impact of social networks on the 
academic performance of students, we fi rst give two important defi nitions: “Social 
networking sites are social network services that focus on building online communities of 
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people who share interests and/or activities,or who are interested in exploring the interests 
and activities of others.’’ [1]. 
“Academic performance refers to how students deal with their studies and how they cope with 
or accomplish diff erent tasks given to them by their teachers.” [1]. 
According to psychologysts in Kosovo, misuse of social networks has become 
fashionable among the youth. Between social networks and reading books, 
Psychologist and Social Worker, Loreta Kruja explains to ATSH [2] that teenagers 
abuse social networks by not acquiring knowledge from them, but by following 
wrong patt erns of behavior.
Most teenagers and now even children use heavily social networks, neglecting the 
indispensable part of reading books. Choosing social networks is because of the 
dynamics of life. When teenagers see these networks as a way to spend their time, 
at the moment they refl ect part of their personality by taking their own selves on 
forums, statuses, photos, posts and so on. This is obviously related to psycho-social 
and economic factors as the pace of life itself causes the family structure to neglect 
a child, teenager by creating a gap in the latt er. This gap favors them to capture 
strongly behind social networks and create a psychology in their minds by putt ing 
the index of real and virtual life equality. 
Is the educational system involved in this youth deviation from books and studying? 
The answer is yes. The education system in the Republic of Kosovo does not fi t the 
employment and market needs.  Young people face major problems in fi nding a job 
aft er completing second and third cycle studies. The organization of teaching hours 
does not correspond to the practical handling of the subject. This form of organization 
creates feelings of inferiority to the students as it is completely monotonous and 
does not please the expectations of the students who see a diversity of things on the 
Internet [4]. 
Social networks have extended their infl uence to the creation of the young person's 
personality. Lack of behavioral rules on social networks enable young people to 
adopt behaviors that deviate from the normative framework of behaviors. The lack 
of communication culture which is expressed in social networks is also refl ected in 
the att itude of the students towards their teachers. 
Albania is the latt est country that has recently banned cell phones from schools. They 
are not allowed to be used by either students or teachers. Prime minister Edi Rama 
in the public meeting with the teachers of pre-university institutions has stated that 
mobile phones should ultimately be removed from use in school premises as they are 
the biggest polluters of the education system [3].  According to him, mobile use has 
been abused in giant sizes. This decision is considered as a step forward in keeping 
the focus on the development of the teaching process by the students and teachers.
Teachers should focus on the conceptualization and construction of teaching 
techniques that aim to increase the quality of teaching and learning by engaging 
students to actively engage in this process of development. Lack of students’ focus 
has hindered the development of teaching techniques. Their main energy was 
focused on participating in social media. This negligence has directly aff ected the 
weakening of the power and the role of the teachers in activating the teachers in the 
teaching process.
Decrease of learners' learning outcomes has a very negative and dangerous eff ect 
on all life processes. The market, industry, will face inadequate people for problem 
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solving and giving critical and creative thoughts. Politics will confront people with 
inability to judge and resonate on important decisions. Then a host of human and 
intellectual values remain to be lost to people unable to lead and manage them.
The massive use of media and social networking by students coupled with the 
continuous decline of students’ academic outcomes is a real indicator that educational 
institutions are threatened by the above-mentioned dangers.
Intellectual courage of teachers and educational institutions should be channeled 
into fi nding the right and adequate forms that bring back the att ention, will and 
desire of students to study and read. I think that the school institutions in Kosovo 
have not yet understood the great danger that is threatening the generations that are 
emerging. Identifying action measures should appear as soon as possible.
Unity should be the key in defi ning the corresponding problems and giving possible 
solutions to them. Directors, teachers, parents and all the society in general should 
contribute in creating a more positive and prosperous spirit for the youth.

III. Research methodology

To understand the way social networks are used by young people and to complete 
the theoretical treatment of the topic, I have used the research method through 
questionnaires. 80 students from 3 high schools in the city of Peja have been part 
of the questionnaire. Questionnaire’s format was constructed with open and close-
ended questions.

A. Research questions
The research questions we are sett ing out in the context of the paper are: 
1. Do the secondary schools of the municipality of Peja need to have modules 
within particular subjects that educate students to properly use the social networks?
2. Should mobile phones be banned from use in school premises?
3. Should parents have more strict controls on their children's online activities?

B. Instruments
As we mentioned previously the main instrument used in this research paper 
was the questionnaire. It is probably one the most frequently used instruments in 
many diff erent reseachers. The questionnaire was constructed and designed to help 
us extract the students’ stances and thoughts on issues aff ecting them and their 
learning. Among others, from the results of these questionnaires we will be able to 
get students’ stances regarding the research questions of this paper. 

C. Questions

1. In which social network are you most active 
on?
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2. How much time you spend using the social 
networks?

 

3. What is your primary reason of using the social 
networks? (Choose more than one option)

4. Have social networks aff ected your 
social skills and gatherings?

5. Do you feel social networks have hampered 
and distracted you from books and studying?

 
6. Do you feel social networks have had  a 
negative impact in your academic perfomance?
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 6. Do your teachers educate you to properly use the 
Internet and social media?

 7. Do your parents monitor and control your 
Internet activity?

 8. From where you access social media and 
networks?

IV. Discussions and conclusions

In chapter three, we have given the questionnaire’s questions and the corresponding 
answers from the students. As it can be seen, most edhe of the students use social 
networks as a way to entertain themselves and not to educate or gather useful 
information. From the answers in the fi rst question we see that most of the students 
use Instagram as their main social network why networks such as LinkedIn that help 
students to fi nd school and job opportunities are not in students’ interest. 
From the answers in the fourth question we see that almost half percent of the 
students agreed that social networks have had a negative impact in their social 
gatherings and skills. We have mentioned in chapter two that within social networks 
students create virtual communities with whom they communicate. However 
these virtual communities are diff erent from real-life communities. Also, talking 
with aggregations such as ‘thanks’ for ‘thank you’ or ‘brb’ for ‘be right back’ is it is 
hindering the development of the vocabulary of the students. Also, the substitution 
of words with emotions (such emotions expressing frustration, joy, or happiness) are 
greatly aff ecting the ability of students to speak and express themselves.
From question 5 we see that also almost half percent of the students agree that social 
networks have become an obstacle to concentrate on books and studies. We have 
mentioned throughout the paper that the Internet, the media, and social networks 
off er a variety of content that easily captures the att ention of the teenager. This 
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environment, where young people have no responsibilities and where they are free 
to act as they want, is much more appropriate to them than the responsibility of the 
school (learning, engaging, studying).
Most of the students spend more than two hours surfi ng the social networks. We 
have mentioned earlier that it is scientifi cally proven that those who spend more 
than two hours in social networks are very open to creating an addication. From the 
answers, we deduce that this is the case for many of the students in our research.
Addiction is a global phenomen aff ecting many students. Teachers’ and parents’ 
concerns have been addressed in creating mechanisms that would help students to 
create bonds with books. However this becomes a problem when parents do not 
collaborate enough and give their contribute. We see from the results of questions 8 
that almost half percent of the students’ online activity is not monitored from their 
parents. This situation is somewhat understandable, as life is fast-paced. Parents 
work long hours to face economic challenges and provide their children with bett er 
living conditions.
From the results of the students’ questionnaires we see that the answer to the research 
questions is a YES. 
Mitigating the impact of social networks in the lives of young people can be achieved 
through mutual cooperation of all the actors involved in the educative system. 
The generation of new intellectual powers is achieved through their maximum 
engagement in the learning process. The more students spend time learning and 
with less use of Internet and social networks, their intellectual and professional skills 
will be greater. 
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Abstract

The success is based in education but most of all are ones abilities and skills that will create 
the right means and instruments in achieving goals. There are some determinants that 
infl uence the personality of each individual such as culture, social approach, fi nancial status 
and education system. 
This research seeks to unveil which are the factors that aff ect in abilities and skills recognition 
and if there is a friendly environment that stimulates talent-based success. This paper will 
point out the theories in education approach toward talent recognition and how much are 
family society and education actors helping children and youngsters to sharpen their skills 
and abilities. By highlighting the commitment of the infl uence factors the route of abilities 
and skills encouragement will be smoother. Another problem in recognition of ones abilities 
and skills is dealing with students and people with special needs and abilities in the education 
system. The research is focused in teaching approach and methodology. 
The empirical study refl ects the main fi ndings of the qualitative and quantitative research. 
This study is performed in Albanian primarily unit population and it is based on stratifi ed 
sampling due to the characteristics of the research. The target population or the strata of this 
empiric study is the group of students of age 6 to 15. The projection of the data collected 
for this paper indicates the importance of all determinant factors that give the emotional 
and practical support to abilities and skills development. All the actors (family members, 
educative staff , peers and society) play a key role in all the way engagement so that each 
talent, each individual sees the light to achieve the goals they have established for themselves 
as well as bringing the innovation in the prosperous future. That is why there should be a 
talent-friendly environment which helps the individuals to achieve in their unique way. 

Keywords: ability, skills, education, success, personality.

I. Introduction

This paper is a research work of teachers from diff erent areas of Albania. Working 
with students in some education system levels, such as secondary schools, college 
and university, requires special att ributes and passion to motivate and help these 
young people to fi nd out their mission and discover their path in achieving success. 
The recognition of their abilities and skills is very important especially at a young 
age. 
In this research the reader will fi nd defi nitions on talent, skills and abilities. It 
emphasizes the role and the importance of this att ributes in success achievements as 
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well as for a happier and healthier society. 
This paper pays a special att ention on talent identifi cation, recognition of specifi c 
elements, skills and abilities that trigger development and success, intelligence 
theories etc. The theoretical approach is supported by the empirical fi ndings of the 
research conducted in diff erent Albanian schools.

II. Problem statement and motivation

Our education system is comprehensive and inclusive for each students but it puts 
students with diff erent abilities and skills to some equal frames of achievements. 
Meanwhile the pursuing of one’s goal requires diff erent eff orts and engagements, 
based on one’s abilities and skills. 
People are diff erent and unique human beings and have their own way of doing 
things. When talking about talents it is very important and sometimes vital to trigger 
their inner will of blooming at the right moment. This is e complex process that 
requires a lot of commitment, patience and support from the environmental factors. 
Recognizing the abilities and skills of an individual helps him/ her to be a 
distinguished society member who have achieved due to his/ her att ributes and 
talent. Such individuals play a role model and motivate others to achieve as well. 
Therefor family environment, education system and society play a key role in 
building ones personality, encouraging ones goals accomplishment, motivating to 
go forward in living their dreams etc. 

III. Methodology, research questions and hypothesis

This paper seeks to describe role of each environment actor in recognizing the 
qualities and characteristics of a talented person. Understanding the importance of 
this crucial factor makes it easier to promote talents and support development due 
to someone’s amazing skills and abilities.
In carrying out this paper, we have chosen an empirical study methodology. This 
research is based on a qualitative and quantitative approach. The fi ndings in this 
paper will give the right recommendation for the education system actors, families 
and society members as well. 
This paper required a survey study using the face to face questionnaire as instrument. 
Thus, this method gives the researcher the opportunity to objectively address 
social, cultural and economic issues, avoiding generalizations in the arguments and 
subjective att itudes to the analysis of the concrete situation in Albania.
Research on this topic has e specifi c importance because it will lead professional 
teacher, parents and society to pay more att ention to talented people and train their 
abilities and skills. The paper research objectives are focused on: 
▪ Revealing what role plays each actor in diff erent environments: family, education 

system and society.
▪ Analyzing the fi ndings in terms of talent promotion in any micro-environment.
▪ The impact of policy-making in teaching and learning process of education 

system based on abilities recognition and talent stimulation. 
▪ Talent recognition in the early age stages and fi nding the methods to enrich these 

talents.
The research questions of this study are: 
• The way teachers work with students in rural and urban areas, does it trigger 

emotional and practical intelligence?
• Which is the role of parents and community in rural and urban areas?
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• If we say that there are many talented children in our community do we treat 
them the right way and give the support? 

Hypothesis that direct the fi ndings and tasks of this research are:
- First implication: Talent is inherited, neither trained nor born.
- Second implication: People are born with a specifi c talent.
- Third implication: Talents are trained and promoted.
- Fourth implication: Talents, abilities and skills are born as wells as trained but they 

need encouragement and support.

IV. Theoretical view on talent, abilities and skills

It is no surprise that even nowadays the question remains the same as ever: Why 
talent is not properly assessed, but still continues to be underestimated and not 
supported?
Referring to Dr. Weiner talent is “A cognitive ability born in at least one area that 
is far greater than the capacity of other children of the same age and needs extra 
att ention to be able to meet their potential”. Dr. Weiner states that a gift ed kid in 
general possesses these features:
• Is a good problem solver.
• Is sensitive.
• Has trouble making friends.
• Is not good at small conversations.
• Complains of boredom.
• Is very creative.
• Is not motivated by grades.
So, regarding the concept of talent we can defi ne it as below:
“Talent has to do with the unique and individual way and ability a man has to absorb 
something simple and fast in a specifi c, creative and unique way.” 
According to Malcolm Gladwell, in his book published in 2008 “The Outstanding 
History of Success”, human being history is fi lled with stories and facts that show 
how talents succeeded and people became famous thanks to their ability, skill or 
talent. Phenomenal people have proved that talent, skills and abilities surpasses all 
eff orts done with no such att ributes.  For example we can mention here Wolfgang 
Amadeus Mozart, Albert Einstein, Frida Kahlo, and Ludwig van Beethoven etc. 
Gladwell shows that talent and skills are not enough in pursuing success but 
external factors infl uence in one’s development by the way they have grown up, the 
environmental and economic factors etc. 
The way children see the world, their views about life is one of the most interesting 
parts of psychology that is catching the att ention of many fi eld scholars. Nowadays the 
way of recognizing the world of children has changed tremendously, considering the 
changing and evolving approaches of introspections from generation to generation.
All children have special skills and talents. Recognizing these skills and their abilities 
would encourage them to have bett er results in school why not train them for the 
future. Years ago, specifi c ways and tactics were used to reveal these talents; students 
who did not have good results in school were left  in the shadow and out of the 
att ention of the teaching and learning process. Over time this approach has been 
changed by the teachers, giving more space and opportunities to students. The use 
of new methods of identifying talents has given students more opportunities even in 
areas that have been unknown and undiscovered by them. 
Motivation and orientation of these talents are two of the main factors infl uencing 
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their development, especially their professional performance. Pupils who have fl air 
and certain abilities need to be motivated precisely in that direction by making them 
useful to society and soothe their success steps. A talented student besides his talent 
must have developed his intellectual side to make it safer in what he possesses by 
increasing his intellectual and social values, forming a complete picture as successful 
and contributing individual of our global community.
One of the intelligence type discovered by fi eld researchers is intrapersonal 
intelligence. Children who have developed this kind of intelligence are "thinkers". 
These students are quietly att racted and in class they are not active. In the learning 
process these students communicate directly with the teacher and they do not 
express their opinion in front of their friends. They have clear ideas and opinions 
about their future and they are ready to work hard to achieve the goals they have set 
for themselves. 
Above we mentioned the motivation and encouragement that parents should make 
to children and teachers to students in their best interests, and to our society for the 
development and cultivation of these talents. This can bring negative consequences 
to child development if it is carried out in extreme ways. Children should take their 
time and space needed to develop their talent. Parents and teachers should set targets 
for them to develop their talents. The child must be fi t and mindful of the gift  he has 
in order to enable him / her through the objectives or tasks assigned to the teachers, 
parents and oneself.
A great way to att ract the learner's att ention and to make it more interesting is by 
stimulating creative thinking and participation in the lesson and the way in which is 
conducted the learning process in the classroom. 
In Francis Galton book "The Inheritance Genealogy" published in 1869 it is stated 
that intelligence passes from generation to generation and that it is inherited. In a 
research conducted by Galton on 400 British men he tries to prove that intelligence 
derives from inheritance.

V. Talent identifi cation

There is a path and some concise steps through which a talent can be identifi ed such 
as:
First step – The nomination of the test result consists in the fact that the student should 
have an average score of over 92% and this student must exhibit, show almost half 
of his talent. 
Second step – Teacher nomination is another decisive actor that should recognize 
talent is pupils where the selection criterion is motivation, artistic ability, talent and 
potential.
Third step – Alternative routes is another way to identify these talents by own their 
peers or by selection Committ ee.
Forth step - Special proposals refers to the process in which the student selected 
in the fi rst and second step are sent to the teachers so they have the right to 
propose and additional students. This gives the opportunity to former teachers or 
individuals who deal directly with the education of gift ed children to give them their 
recommendations or suggestions.
Fift h step – Action to inform the proposals consists in the involvement of students 
who have a particular interest in a specifi c profi le and are independently studying. 
In one of his books Gladwell has cited that for generations there have been 
controversies and debates between psychologists and fi eld specialists that talent 
truly exists and the answer was YES.
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A gift ed and talented student shows his skills in fi ve diff erent areas:
1. Intellectual ability.
2. Academic capability. 
3. Creative and productive thinking.
4. Leadership and leadership ability.
5. Talents in the fi eld of visual arts and realization.
Dialogue and continuous development of interaction between students and 
supervisors – whether this is a teacher, parent, or other person in charge of assisting 
the gift ed student or child – is a key link in this process. According to studies in this 
fi eld, there are three types of inclusion: school, cognitive and personal.
The work of teachers and parents contribute in discovering and identifying talents. 
Engaging children in diff erent school and extracurricular activities highlights their 
talent and ability in certain areas. According to Osmani the concept 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 in the application direction.
Many schools are taking important steps toward designing diff erent programs 
to give children the space they need to develop their talents. Many education 
institutions inside and outside the school environment are implementing effi  cient 
modern methodology to maximize the capacity of talented children. 
Our society is characterized by a cultural and economic diversity, displayed in 
teaching and learning environments among other areas. Each parent tries to provide 
the economic and cultural opportunities to enable their children to be educated 
and receive as much education as possible good. However, the concentration 
of population in development urban areas has left  the rural areas in the shadow 
with litt le institutional att ention. The lack of trained teachers and the right work 
equipment or facilities such as laboratories and gyms makes this process even more 
diffi  cult. Children with various fl air and abilities may be deprived of these diffi  culties 
to develop their skills.

VI. Intelligence theories

Intelligence is the human mental ability to solve new, complicated problems, situations 
and events. Therefor the concept of intelligence defi nes the ability and the gift  of 
adapting to the environment, to learn from experience, to determine relationships 
and to solve the problems in new situations that it may face. Intelligence coeffi  cient 
is the intelligence measurement value.
Regarding intelligence, there are several diff erent theories. Below we are listing 
some of them.
• Native theory is the theory of an innate and inherited intelligence where the talent 

is ability and everything else is related to the inherited and born child. External 
environment and society do not aff ect the formation of the child's character and 
nature.

• Empirical theory states that the external environment, society, family, collective or 
individuals work are the key to human development. With regard to the role of 
the environment, empirics have largely infl uenced the educational practices that 
a child is treated as an object of education and not as a subject of education.

• Convergence theory treats man as a passive being subjected to the fate of external 



162 

factors and proactive factors. This theory is not able to explain the role of education 
in the development of human consciousness.

• Psychodynamic theory supports the dynamics of human personality. Sigmund 
Freud, the founder of psychoanalysis, has described human personality as Idi 
(the biological family of the unionist), Ego (fulfi llment of theological motives) 
and Super-ego (social morality). According to this theory, the development of the 
human being and his skills is not only a result of inheritance but of external social 
cultural factors also (lifestyle, family, education, society and work).

VII. Empirical fi nding

The empirical study was conducted in 4 schools through the instrument of 
questionnaire. There were three target groups: 1) I to IX grade students, 2) parents 
and 3) the teacher’s category. 
The stratifi ed sampling (SS) was taken in two urban (Tirana and Fier) and two rural 
(Marikaj and Levan) areas of Albania. 
Table 1. Sampling method

Population Albanian residents

Strata Students, parents and teachers in Tirana and Fieri

Simple Random 
Sampling

Students at secondary schools in Tirana and Fieri
Parents/ custodians of the student in Tirana and Fieri
Teachers at secondary schools in Tirana and Fieri

Sampling

∑ = X + Y 
where, 
X = questionnaires in urban units
Y = questionnaires in rural units 

The biodata taken in this study resulted in 15 teachers (33.3% male and 66.6% female), 
24 parents (38% male and 62% female), and 90 students (48% male and 52% female), 
at a total of 809 individual subjects.  
Regarding the school curriculum, 43.7% of students and teachers in this study stated 
that they sometimes encounter diffi  culties and feel unmotivated to learn and teach 
in certain subjects, and 33.3% of them claim that these elements are rarely present. 
Meanwhile, the teachers claim that students are encouraged to approach the 
knowledge provided in the Individual Education Plan and are motivated to display 
and sharpen their individual talents even in a specifi c subject.

The development of Information Technology has brought a great deal of impetus 
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to the development of society and the facilitation of activities related to the daily 
activities of each individual. Thus, in overcoming learning diffi  culties and adopting 
the Individual Education Plan projections in the subject of mathematics, it is greatly 
facilitated by the use of instruments such as the Internet and ICT (Information and 
Communication Technology) and new didactic approach that stimulates individual’s 
skills and talent. Concretely, 52.1% of students say that they sometimes use these 
kinds of instruments, 18.8% use it frequently, 11.2% always and 22.9% rarely.

VIII. Conclusions

There are three key factors that determine the development of the individual's 
inclinations and talents and his / her achievements in professional and personal life. 
Though, when discussing talents, career orientation is a key problem. That is why 
we see the current situation in Albania and globally as a result of the direct impact of 
social, economic and cultural determinants. 
It is noteworthy to include all the communities involved in the process of identifying 
talented children. The educational level of parents when working with children 
outside the school is a signifi cant factor too. The institutions must pay special 
att ention on training and motivating talented teachers and students to work even 
harder to develop their skills.
Compromises have been carried out due to the above determinations. Thus, there 
are social barriers the social related to the situation in which the child is part of a 
microenvironment. The same situation arises from the cultural factor, as the next 
barrier to stimulate talent. Meanwhile, when analyzing the economic factor we found 
that there are many compromises to the detriment of talent. Immediate fi nancial 
needs push individuals to subvert their talents or not invest in its stimulation. 
Another indicator noticed is the unequal approach in promoting gender-based 
talents. This factor shows that males are more easily motivated and driven towards 
talent. This evidence is mainly related to the social and cultural phenomena, due to 
patriarchy and perception of the female fi gure.
The Albanian schools are ready to prepare these talents to give the proper space 
and the ability to cultivate the skills that these young people possess that will be 
the future of our society. The change and evolution of generations further promotes 
the interest in seeing how social and economic aspects aff ect their growth and the 
development of their talents or passion. Identifying and discovering gift ed children 
and talents is important not only for the individual, but for the whole society, where 
these individuals belong. Encouraging them to have a brilliant professional career 
is a benefi t to society because it has a direct impact on quality growth for future 
generations as well.
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Zhvilimet arsimore në periudhën e Skënderbeut

PhD (C.) Nikollë Loka

Drejtor Ekzekutiv i Institutitt  të Studimeve Albanistike “Gjon Gazulli” në Tiranë
Në periudhën para pushtimit osman, në Shqipëri, si dhe në vendet e tjera të rajonit e 
më gjërë, institucionet e para kulturore dhe arsimore qenë manastiret, që shërbenin 
si shkolla, por edhe si shtëpi botuese për shumëfi shimin e librave dhe institucione 
ku përgatiteshin dĳ etarët e periudhës (Monroe, 1909: 255),  prandaj monasticizmi u 
bë, në një kuptim më të gjërë, një forcë arsimuese me rëndësi të madhe për shoqërinë 
në tërësi (Benson, 1943: 61). 
Manastiret e krishtera të dy riteve, perëndimor dhe lindor, megjithë dallimet, kishin 
si tipare të përbashkëta përvujtësinë, përkushtimin, punën, sakrifi cën dhe dashurinë 
për dĳ en e kulturën.  Në mes të gjithë urdhërave të dy riteve, me arsimin u morën më 
shumë benediktinët në Perëndim dhe bazilianët në Lindje. Si dëshmi e veprës së tyre 
janë Kodikët e Shqipërisë, të shkruar në intervalin prej 13 shekujsh, në masën më të 
madhe nga murgjit e ritit ortodoks. Koleksioni i kodikëve (the codex) përbën një prej 
pasurive më të rëndësishme kulturore të popullit shqiptar në të gjitha kohërat dhe 
një pasuri me vlera botërore(Historia e popullit shqiptar, vëll. 2, 2002: 340). 
Gjurmët e monasticizmit kanë ardhur deri ditët e sotme me manastiret ortodokse 
të Shën Mërisë së Apollonisë, Fjetja e Shën Mërisë i Ardenicës, Shën Mërisë së 
Zvërnecit, Gjon Vladimirit në Shpat të Elbasanit, Shën Pjetrit në Vithkuq, Shën 
Vlashit në Shnavlash të Durrësit, Shën Marenës afër Pogradecit, e dhjetra të tjerëve. 
Në manastirin ortodoks të Ardenicës, që në fi llim të shekullit XIII kishte një shkollë 
të veçantë. Po kështu, në Delvinë, pranë manastireve të Jan Thellogut të Kamenicës, 
Navericës dhe të Stillos, që nga viti 1275, kishte shkolla klerikale. Ka të dhëna për 
praninë e një shkolle pranë manastirit të Zvërnecit në Vlorë, që ka funksionuar deri 
në vitin 1376 (Shllaku, 2002:11). 
Njihen edhe 30 kuvende benediktine që kanë ekzistuar në trevat katolike, disa 
prej të cilëve i trashëguan domenikanët dhe françeskanët (Koliqi, 2005: 30).  Ndër 
ta përmendim manastirin benediktin të Shën Shirgjit, e Shën Mëhillit të Rotecit, e 
Shën Palit, (Sant Paulus Polatensis), Shën Mërisë së Ndërfanës,  e Shën Salvadorit të 
Rubikut dhe Shën Aleksandrit të Oroshit.
Më vonë, me zhvillimin e qyteteve, qendra e gravitetit të jetës kaloi drejt tyre 
dhe katedralet e qyteteve morën funksione edukative-arsimore, kur pranë tyre u 
ngritën shkolla. Gjatë kësaj periudhe, formimi i klerikëve të rinj bëhej në shkollat 
fetare pranë kishave të mëdha si në Durrës, Tivar, Shkodër, Ohër, Drisht, Berat, etj 
Historia e popullit shqiptar, vëll.II, 2002: 335). Në Mesjetën e vonë qytetet shqiptare 
u kthyen në qendra të zhvilluara, ndrë të cilat përmenden: Durrësi, Shkodra, Drishti, 
Berati, Prizreni, Gjirokastra, Vlora, etj Historia e popullit shqiptar, vëll.II, 2002: 269). 
Gjatë kësaj periudhe interesi intelektual kaloi nga manastiret te shkollat, të cilat u 
çliruan prej ndikimit tërësisht kishtar dhe kaluan në ndikimin formalisht kishtar, 
duke qenë në thelb kryesisht sekulare dhe drejtimi i shkollës kaloi nga njerëzit e 
kishës te doktorët që ishin të prirur drejt racionalizmit. Interesi intelektual që kishte 
fi lluar si interes teologjik përfundoi pothuajse tërësisht në interes fi lozofi k dhe logjik 
(Monroe, 1909: 327). 
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Në arealin ku si gjuhë mësimi përdorej gjuha latine, me largimin e benediktinëve nga 
skena fetare, aty nga gjysma e shekullit XIII, erdhën menjëherë fretërit domenikanë 
dhe françeskanë, që ishin në fi llimet e veprimtarisë së tyre Malaj, 1998: 22).  Midis 
viteve 1250-1370, Kuria i pati nga këta dy urdhëra gati të gjithë prelatët shqiptarë 
(Shufl aj, 2013: 155). 
Qendra e dominikanëve në trevat shqiptare ishte kuvendi i Shën Maurit në Durrës, 
i cili u themelua në vitin 1224 (Drançolli, 1999: 68). Kuvende të tjera u hapën në 
Ulqin në vitin 1258, në Shkodër në vitin 1345, në Lezhë në vitin 1350. Dominikanët i 
dhanë shtysë zhvillimit të arsimit në trevat shqiptare. Pranë kuvendeve të tyre hapën 
shkolla të ulëta dhe të larta fetare, si rezultat i të cilave u shtua numri i njerëzve të 
ditur që ushtronin veprimtari intelektuale. Në Ulqin rreth vitit 1258, noteri (noterus-
shënues, këshilltar ligjor) ishte edhe mësues në shkollën e qytetit (parte per scrivere 
nostre carte e parte per insegnare lett ere a nostril fi oli). Në periudhën kohore 1261-1406 
në këtë qytet punuan gjashtë noterë (Koliqi, 2002: 52). 
Nga rradhët e domenikanëve dolën klerikë të njohur që zunë pozita të larta kishtare 
jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë tĳ . Në vitin 1345, Vikari Gjeneral i Urdhërit 
të Domenikanëve për Dalmaci dhe Durrës ka qenë Dominik Topia; Prior i Kuvendit 
të Domenikanëve në Dubrovnik ka qenë një ulqinak; në vitin 1374, në kuvendin e 
domenikanëve në Dubrovnik, përveç njërit që ishte nga Trogiri, të gjithë të tjerët 
qenë shqiptarë, sikur dhe në kuvendin e Mletit. Prej domenikanëve shqiptarë 
duhet përmendur Andrea nga Durrësi, i cili në vitin 1387 emërohet Arqipeshkëv 
i Dubrovnikut. Një durrësak tjetër, në vitin 1375 emërohet Ipeshkëv i Kotorrit. 
Domenikanët e ushtruan veprimtarinë e tyre misionare gjatë gjithë periudhës së 
Skënderbeut dhe u larguan nga Shqipëria 33 vjet pas vdekjes së tĳ , kur së bashku me 
kolonët e tyre u transferuan në afërsi të Tragurit (Trogirit) në Dalmaci, duke formuar 
fshatin Arbanasi në ishullin e Sholtës (Malaj, 1998: 22-23).  
Françeskanët ose fretërit gri erdhën pothuajse në të njëjtën kohë me domenikanët. 
Ata u prirën të jenë më demokratikë dhe më pak intelektualë, pasi iu kushtuan të 
varfërve(Parker, 1912: 76)  dhe arsimimit fi llestar, prandaj u vendosën jo vetëm në 
qytete, por dhe në mjedise rurale, ku nuk shkuan domenikanët. 
Disa prej fretërve shqiptarë u bënë drejtues të Urdhërit apo klerikë të lartë në vende 
të tjera. Në vitin 1300 përmendet fra Shtjefni nga Shkodra si vikar në një kuvend 
të Raguzës. Në vitin 1385, Provinciali i Provincës së Dalmacisë është një shqiptar. 
Edhe Guardiani i kuvendit të Zarës më 1396 është një françeskan shqiptar.  Po 
kështu, në vitin 1396, Guardian i Kuvendit Françeskan në Zarë ka qenë Aleksi nga 
Shkodra. Në vitin 1440, Provincial i Provincës së Dalmacisë ka qenë fra Nikolla 
nga Durrësi(Mirdita, 1998: 262). Urdhëri i françeskanëve që u forcua vazhdimisht, 
veçanërisht prej ipeshkëvinjëve që dolën nga gjiri i tĳ , fi lloi ta shpaloste veprimtarinë 
më me force në kohën e pushtimit turk. 
Universiteti i Durrësit u hap në vitet ’80 të shek. XIV. Ai ishte universiteti i parë 
mesjetar në Ballkan dhe njëri ndër universitetet e para të Evropës. Atë e themeluan 
dhe e drejtuan autoritetet e urdhërit dominikan të qytetit të Durrësit. Kur u themelua 
kishte 9 magjistër dhe 100 studentë. “Durrësi ka qenë qendër studimesh, jo vetëm 
për Shqipëri, por edhe për Bosnjë, Dalmaci dhe Hungari…Ligjëratat janë mbajtur 
në pallatin e Kuvendit dominikan të Durrësit”(Drançolli, 1993:108). Në shekullin 
XIII dhe në shekullin që pasoi, Anzhuinët e Napolit e ushtruan ndikimin e tyre 
në Shqipëri, në fi llim drejtpërdrejt dhe pastaj përmes feudalëve lokalë. Shitja e 



167 

zotërimeve dalmate nga ana e Ladislavit të Durrësit në vitin 1409, kur kishte pak 
vite që ishte në fronin napoletan, formalizoi politikën e mosinteresimit për Ballkanin 
që kishte qenë ndjekur përpara tĳ , qëkur princat lokalë si Karl Topia u deklaruan të 
pavarur dhe me tituj sovranë. Por kultura anzhuine në mes të fi snikërisë u përtëri nga 
shkëmbimet e vazhdueshme portuale me portet puljeze dhe nga marrëdhëniet fetare 
në mes të Shqipërisë dhe Italisë së Jugut që në shekullin XV u forcuan më tej. Gjergj 
Kastrioti, Princi i Krujës u lidh me Mbretërinë e Aragonës që kishte zevendësuar 
Mbretërinë Anzhuine (Campobasso).   

Në Mesjetë, siç dihet, pushteti politik dhe ai shpirtëror kishin marrëdhënie të 
ngushta në mes tyre, prandaj pranë qendrës së pushtetit politik ngrihej edhe një 
qendër e rëndësishme shpirtërore. Selia e Shenjtë në procesin e shtrirjes së ndikimit 
të saj në trevat shqiptare u mbështet nga shtresa e fi snikërisë. Në atë kohë zhvillimet 
politike ishin të lidhura  me zhvillimet fetare dhe zotëruesit feudalë në përcaktimin 
e orientimit të tyre politik e merrnin parasyshë fenë dhe duhet të deklaronin 
mbështetjen e njërit prej riteve të krishtërimit: katolicizmit ose ortodoksisë. 
Në institucionet kishtare të shpërndara në të gjithë vendin vepronin klerikë shqiptarë 
të të gjitha niveleve. Për nga prejardhja dhe nga formimi këta përbënin një masë tepër 
heterogjene. Klerikët e niveleve të ulëta, famulltarë, murgj, dhjakë etj, rekrutoheshin 
nga shtresat e vobekta të popullsisë dhe, për shumë prej tyre, shërbimi fetar ishte një 
mjet jetese, ndërsa klerikët e lartë, si rregull, vinin nga radhët e aristokracisë. 
Përfshirja e bujarëve feudalë në radhët e klerit të lartë katolik, i lidhte ata me interesat 
e kishës katolike. Në shekujt XIV-XV, qyteti i Lezhës pati një sërë peshkopësh nga 
dyert Suma, Jonima, Kamona. Bujarë të tjerë nga familjet Dushmani, Zaharia, Skura 
drejtuan selitë ipeshkvnore të Pultit, Sapës, Krujës, Stefaniakës. Po kështu, më 1422, 
Pjetër Shpani nga Drishti emërohet Kryeipeshkëv i Tivarit dhe drishtiani tjetër, Pal 
Ëngjëlli, kryeipeshkëv i Durrësit, (Historia e Popullit shqiptar, vëll.II, 2002: 335) 
ndërsa Dominik Topia, Vikari Gjeneral i Urdhërit të Domenikanëve për Dalmaci, më 
parë kishte qenë kapelan i Kapelës së Mbretit të Siçilisë.
Prelatët shqiptarë autorizohen nga Selia e Shenjtë dhe bujarët feudalë vendës si 
përfaqësues në marrëdhëniet diplomatike me shtetet e tjera. Në vitin 1457, Abati i 
Ndërfanës është Pali merr një autorizim nga Papa Kaliksti III, që të mund të paraqitet 
si i dërguari i tĳ  për punë të jashtëzakonshme në dioqezat e Shqipërisë, Bosnjës 
dhe Greqisë (Dedaj, 2006:266). Ipeshkëvinj dhe klerikë të tjerë të rëndësishëm të 
Ipeshkëvisë së Arbërit kanë qenë bashkëpunëtorë të ngushtë të Gjon Kastriotit dhe 
djalit të tĳ , Skënderbeut. Ndër ta, do të veçonim abatin Pjetër, kushëri i Kastriotëve dhe 
peshkopin Andrea. Në korrik të vitit 1439, abati Pjetër qe dërguar prej Skënderbeut dhe 
nënës së tĳ  në Raguzë për të përmbyllur detyrimet fi nanciare që tregtarët raguzianë 
të drithit kishin ndaj Gjon Kastriotit, i cili kishte vdekur. Ndërsa në dhjetor të vitit 
1447 ai qe dërguar si përfaqësues i Skënderbeut pranë mbretit të Napolit, Alfonsit 
V. Kurse peshkopi Andrea kishte qenë në krah të Skënderbeut më 4 tetor të vitit 
1448, gjatë nënshkrimit të traktatit të paqes midis tĳ  dhe Venedikut (Biçoku, 2008).  
Njëri ndër përfaqësuesit më të shquar të Skënderbeut pranë kancelarive europiane 
ishte Pal Engjëlli. Të tilla misione kryen për Balshajt peshkopët e Shkodrës, Tivarit 
e të Drishtit, për Zahariajt peshkopi i Shasit, për Dukagjinët peshkopi i Lezhës, për 
Topiajt peshkopi i Durrësit, për Komnenë Balshën e Vlorës peshkopi i Arbrit, për 
Shpatajt peshkopi i Janinës etj. Në këtë periudhë, klerikët shërbenin gjithashtu si 
noterë, shkrues ose përkthyes në qytete e në oborret e princërve shqiptarë. Aktivitete 
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të tilla si ai i mësuesit, i mjekut, i mjeshtrit piktor e skulptor plotësonin rrethin e 
veprimtarive shoqërore, jashtëfetare të klerit shqiptar. 
Feudalët shqiptarë, ndër ta dhe Kastriotët, fi lluan të mbajnë kancelari e arkiva të 
vetat (Xhufi , 2006: 71).   Përveç krerëve ushtarakë, aristokrati i fuqishëm mbante në 
kështjellën e vet një personel të tërë “civil” të përfaqësuar nga llogaritarë, intendentë, 
doganierë, gjykatës, ambasadorë, shkrues, kronikanë, arkitektë, piktorë, muzikantë 
etj. Person mjaft  i afërt me fi snikun ishte kleriku i familjes, tek i cili ai dhe familja e tĳ  
merrte këshilla e mësime në punët e fesë, si dhe rrëfente “mëkatet” e tĳ . Por, përveç 
rolit të këshilltarit intim, kleriku në fj alë luante shpesh edhe rolin e mësuesit dhe 
të edukatorit për fëmĳ ët e aristokratit, atë të një sekretari e ambasadori të posaçëm 
për misione delikate, të shkruesit, të kronistit etj (Historia e Popullit shqiptar, vëll.
II, 2002: 334) Bujaria shqiptare ishte mësuar të komunikonte njëlloj në areale të 
ndryshme kulturore dhe këtë nuk e shpjegon asgjë më shumë se prania e kancelarive 
shumëgjuhëshe greke, latine italiane të aristokracisë shqiptare (Mihaieviç, 1968).  

Shkollat e mesme në Europën e Mesjetës ishin krĳ uar para së gjithash për të mësuar 
latinisht, (Parker, 1912: 18), por duke qenë gjuhë e vdekur që nuk përdorej në të 
folurën e përditshme, latinishtja nuk mund të mbĳ etonte më si gjuhë me përdorim 
të gjërë (Kane, 1954: 136-137). Mësimi i përbashkët fetar ishte dhënë pandërprerë në 
gjuhën vernikulare, (Parker, 1912: 220, por shkollat në ato gjuhë u zhvilluan vetëm 
kur gjuha dhe letërsia popullore arritën një shkallë të caktuar zhvillimi(Parker,1912: 
33). 
Por gjuha shqipe mbeti instrument privat i komunikimit për të gjitha shtresat e 
shoqërisë shqiptare. Një dokument raguzian i vitit 1284 njihet si burimi i parë 
historik, ku përmendet gjuha shqipe (Krekic, 1998: 10-12).  Kleriku frëng Gulielm 
Monahu më 1332 në veprën e tĳ  latinisht   “Directorium ad passiagium facienda”, libri I, 
pjesa e tetë shkruan:”Shqiptarët kanë një gjuhë tjetër dhe të ndryshme nga latinishtja, 
megjithëse kanë alfabetin latin (literam latinam) në përdorim dhe në tërë librat e tyre”. 
Është plotësisht e pranueshme se që të arrihet te librat e botuar, duhet të kesh një 
traditë më të hershme të shkrimit, jo më pak se një shekull” (Historia e Arsimit, 2003: 
63). Edhe Marin Barleti në librin “Rrethimi i Shkodrës” na sjell këtë informacion: 
”Na patën rënë në dorë disa shkrime me shumë fragmente sa t’i quash anale, në të 
cilat fl itej më shumë për meremetimin që i bënë atĳ  qyteti stërgjyshërit tanë se sa 
për ndërtimin. Ishte shkruar aty në gjuhën e popullit (vernacolo) se një e quajtur 
Roza me një ndër motrat e veta, të quajtur Fa, qenë themelueset e para të Shkodrës, 
e prandaj fortesa e saj quhet Rozafa” (Historia e Arsimit, 2003: 40).   
Ka prova se gjuha shqipe shkruhej edhe në kohën e Skënderbeut.Në një lëtër shumë 
të njohur, italisht, që Skënderbeu i ka dërguar prej Kruje me 30 dhjetor 1460, Princit 
të Tarantos, Giovanni Antonio Orsini, ai përmend “kronikat tona”, sipas të cilëve “ne 
quhemi epirotë” (Shuteriqi, 2005: 69) dhe po t’i besojmë dëshmisë së Gulielm Adaes, 
ato kronika duhet të jenë të shkruara në shqip. 
Për një letër në gjuhën “arnaute”, të cilën Skënderbeu ia dërgonte si përgjigje sulltan 
Mehmetit II, fl itet në librin “Le Grand Catriott o d’Albania. Histoire”, Franncfort 
1776. Autori ishte një malazez nga Kotorri, Stafano Zanowitch (1715-1786), që e 
mbante veten si pasardhës të Skënderbeut dhe pretendon se letra ruhej në arkivat e 
Cërnojeviç-Kastriotit në Cetinë, pranë katedrales së Shën Venerës. Në libër botohet 
vetëm frëngjisht (Koliqi, 2002: 86).   
Gjergj Kastrioti Skënderbeu drejtimin e kancelarisë së tĳ  ia kishte besuar Pjetër Smaqit 
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që mendohet se ka qenë nga fshati Smaq në Kurbin. Nga kjo kancelari deri më sot 
është dokumentuar të kenë dalë letra në latinisht/italisht, sllavisht dhe greqishten 
bizantine.  Letërkëmbimi që Skënderbeu pati me fi snikët italianë (princin e Tarantit, 
Giovanni Antonio de Orsini) është futur në analet e korrespondencave europiane. 
Kjo korrespondencë fi toi një njohje të madhe në Europë, pasi një përmbledhje të saj 
Papa Piu II e botoi në veprën e tĳ  historike Commentarii(Abazi-Egro). 
Dokumenti më i vjetër, i mbĳ etuar, që shqiptarët kanë shkruar shqip është Formula 
e Pagëzimit (1462). “Formulën e pagëzimit” Jorga e zbuloi në biliotekën Laurentiana 
të Firences, Ashburuham 1167, në një kodik prej 36 fl etësh. Dokumneti titullohet 
“Constitutiones Ordinationes et Statuta” (Vendime, Urdhëresa dhe Rregullore) të 
lëshuara nga “Paulus Angelus Miseratione divina Archipischopus Durrachiensis et Illiricae 
Regionis (...) in Ecclesia sante Trinitas de Emathia Anno Dei MCCCCLXII. Indictione 
Decima Dio vero Lune octava mensis Novembris (1462, 8.XI). Ai bashkë me Ipeshkëvin e 
Lisit Andrean (Andrea, Episcopo Lisignensi) kishin drejtuar Kuvendin kishtar të Matit 
të vitit 1462(Shuteriqi, 2005: 71). Imzot Pal Engjëlli kishte gjetur shumë të meta e 
mangësi në punët e ushtrimit të fees dhe për t'i shmangur ato ai kishte lëshuar në 
këtë Kuvend kishtar një qarkore në gjuhën latine që mban datën 8 nëntor 1462. Me 
anë të saj, ndërmjet të tjerash, ai jepte leje që, në ato kohë luft ërash, kur prindërit 
nuk kishin mundësi t'i dërgonin fëmĳ ët në kishë, t'i pagëzonin vetë në shtëpi, duke 
thënë shqip "Formulën e pagëzimit" që është: "Un të pagëzonj pr'emen't Atit e t'birit 
e t'shpirtit shenjt". Formula është shkruar në dialektin e veriut me shkronja latine. 
Gjuha e tekstit dhe vlerat e përdorimit në shqip të disa shkronjave latine kanë një afri 
shumë të madhe me veprën e Buzukut, çka të bën të mendosh se shkrimi i shqipes 
duhet të ketë pasur një traditë më të vjetër, ku janë mbështetur të dy, si shkruesi i 
kësaj formule ashtu edhe Buzuku.  
Në vitin 1483, ndeshemi me një fj ali në gjuhën shqipe (çka është njëherazi edhe 
mallkimi i parë) në një pjesë teatrale të kohës së Rilindjes evropiane me titullin 
Epirota. Në këtë komedi në stilin e Plautit, të shkruar latinisht nga Thoma Mediusi 
(ital. Tommaso de Mezzo), bashkëkohës dhe i njohur i Xhovani Piko dela Mirandola 
(Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494), një këngëtar epirot (d.m.th. shqiptar) 
me emrin Damasken shan një hanxhi që nuk ia pëlqen këngët, duke e mallkuar 
në gjuhën e vet me fj alët Dramburi te cloft o goglie (T'u dridhtë goja). Ky mallkim  u 
ngjan shumë sharjeve që përdoren edhe sot, "T'u mbylltë goja", "T'u thaft ë gjuha" 
etj., d.m.th. "Humbsh zërin për të keqen tënde". Pjesa teatrale u botua në Venedik 
më 1483, ndërsa kjo frazë që njihej se ishte në gjuhën shqipe, u botua vetëm në vitin 
1972 (Elsie, 1995: 24).   
Me të njëjtin alfabet latin si “Formula e Pagëzimit” është shkruar në shekullin e XV 
edhe Fjalorthi i Arnold fon Harfi t, i vitit 1497. Udhëtari gjerman Arnold Fon Harf 
(1417-1505) ne vitin 1496, u nis nga Këlni, për të bërë një vizitë në tokat e shenjta, 
në Palestinë, udhëtim që e kreu për tre vjet. Në vitin 1497 ai kaloi në bregdetin e 
Shqipërisë dhe konkretisht në Ulqin, Durrës e Sazan. Gjatë këtĳ  udhëtimi, për të 
komunikuar sadopak me njerëzit, ai shënoi 26 fj alë shqipe, 8 shprehje e numrat 
1 deri 10 dhe 100 e 1000 të shoqëruar me përkthimin në gjermanisht. Janë fj alë 
të zakonshme si: ujë, verë, bukë, mish etj., që iu deshën udhëtarit në jetën e tĳ  të 
përditshme sa qëndroi në Shqipëri (Elsie, 1997: 24). Me përshtypjet e udhëtimit Harfi  
la në gjermanisht një dorëshkrim, i cili u botua më 1860, pas tre shekujsh e gjysëm. 
Këtu gjendet edhe  Fjalorthi, i cili përbën dokumentin e dytë të shqipes së shkruar.
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Për shkrimin e shqipes fl et edhe kronisti osman Ruhi Çelebi Edreneviu, që përshkruan 
fushatën e Bajazitit II kundër Himarës, në vitin 1492. Sipas kronistit “shqiptarët nuk 
kanë shkrim të zhvilluar”, që do të thotë se shqiptarët e shkruanin gjuhën e tyre, 
ndonëse jo në mënyrë të zhvilluar (Shuteriqi, 2005: 99). 
Te shqiptarët, në periudhën e Skënderbeut ka patur një çështje të gjuhës amtare. Kjo 
çështje e gjuhës është zhvilluar në të njëjtat paralele që ka patur diskutimi mbi gjuhët 
amtare në Evropë. Shkrimi e kthen gjuhën e folur të një populli në gjuhë kulture 
dhe krĳ on kushtet për themelimin e shkollave kombëtare. Pyetja që shtrohet në këtë 
rast është: A ka qenë shkrimi i shqipes një nismë politike? A po shkonte Skënderbeu 
dhe oborri i tĳ  drejt hartimit të dokumenteve në gjuhën shqipe? Se çfarë do të sillte 
stabiliteti dhe vazhdimësia e shtetit të Gjergj Kastriotit- Skënderbeut është e pamundur 
të përcaktohet, por ajo që dihet me siguri është se Pal Engjëlli e kishte fi lluar një 
proces i cili nuk përfundoi me shtetin e Skënderbeut. Përdorimi i shqipes në liturgji/ 
ligjërimin teologjik, që nisi në periudhën e Skënderbeut me Formulën e Pagëzimit, 
u bë për të forcuar ndjenjën e përkatësisë fetare të krishterë, kundrejt rrezikut dhe 
kërcënimit osman në Ballkan (Abazi-Egro).Për sa i përket shkrimit të gjuhës shqipe, 
duhet të krĳ oheshin kushtet e përshtatshme kulturore e politiko-kishtare për nisma 
si ajo e Gjon Buzukut që shënoi fi llimin e traditës letrare në gjuhën shqipe që nga 
shekulli XVI. Ky është shekulli i periudhës kulmore të Rilindjes evropiane dhe i 
lëvizjes politiko-fetare të Reformës që shënoi fi llimin e përkthimeve biblike në gjuhët 
popullore. Brenda vendit ishin rrethanat e pushtimit osman me rrezikun e përhapjes 
së fesë së tĳ  që rizgjuan elementet e vetëdĳ es kombëtare dhe nxitën nevojën e 
ruajtjes së krishtërimit nëpërmjet propagandimit të fesë në gjuhën e vendit (Omari, 
2014). Shkrimi i gjuhës sonë shënon fi llimin e shkëputjes nga përdorimi i gjuhëve 
dominante të kohës dhe zgjerimin, në mënyrë graduale, e përdorimit të shqipes drejt 
sferave që kontrollonin ato gjuhë. Nga njohja e deritanishme, kuptojmë se shqipja e 
zgjeroi sferën e përdorimit të saj, së pari në liturgji dhe katekizëm, d.m.th. në sferën 
fetare (Formula e pagëzimit 1462; Meshari i Gjon Buzukut 1555 ) dhe pastaj vazhdoi 
me krĳ imin e letërsisë së mirëfi lltë në gjuhën shqipe (Abazi-Egro). 
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Sintaksa e gjuhës shqipe

Aurela Hoxha
Shkolla 9-vjeçare “Meleq Gosnishti” Patos

A bstrakt

Synimi i këtĳ  punimi është marrja e njohurive kryesore për  sintaksën e gjuhës shqipe, si 
dhe njohja më mirë e  strukturës sintaksore së shqipes. Ky punim jep shpjegime dhe sqarime 
të detajuara fi llimisht rreth sintaksës duke paraqitur përkufi zimin dhe objektin e saj si dhe 
sqaron gjithçka ajo përfshin si: njësitë sintaksore, metodat e saj,zhvillimin e teorisë sintaksore 
si dhe lidhjen e sintaksës me disiplinat e tjera. Do të trajtohet gjerësisht përmbajtja e sintaksës, 
dy ndarjet themelore të saj: sintaksa e fj alisë dhe sintaksa e periudhës. Më pas do të trajtohen 
togfj alëshat, do të jetë një trajtim i cili do të përmbajë analizën e të gjitha llojeve të togfj alëshave 
i shoqëruar me raste dhe shembuj me qëllim ilustrimin sa më mirë të tyre. Në një nëndarje 
tjetër do të listohen dhe shpjegohen  gjymtyrët e fj alisë. Marr në analizë sintaksën pasi e 
shikoj si një disiplinë gjuhësore me rëndësi të madhe teorike e praktike. Nëpërmjet fakteve 
dhe kategorive të saj realizohet funksioni i gjuhës si mjet marrëveshjeje midis njerëzve, si 
mjet komunikimi, duke u vënë në përdorim edhe të gjitha elementët e mjetet e rrafsheve të 
tjera të gjuhës. Struktura sintaksore është e lidhur me mendimin më shumë se cdo rrafsh 
tjetër gjuhësor. Nëpërmjet saj shfaqet konkretisht lidhja dialektike e gjuhës me mendimin, 
depërtohet më thellë në gjuhën e brendshme të ligjërimit. Nga studimi i sintaksës mësojmë 
sesi duhet t'i përdorim e ti lidhim fj alët në të folur e në të shkruar, në bazë të ligjeve të gjuhës 
sonë,

Fjalë kyçe: njësi sintaksore, fj alia, gjymtyrët e fj alisë, togfj alësha, periudha.

Hyrje

Sintaksa përkufi zohet si tërësia e mënyrave të bashkimit në ligjërim të fj alëve të një 
gjuhe sipas kuptimit e natyrës gramatikore, bashkë me marrëdhëniet e vendosura 
midis njësive të formuara prej tyre, me rregullsitë përkatëse, për të shprehur 
mendimet e për t’ua bërë ato të njohura të tjerëve. .  Në Sintaksë thirret edhe studimi 
i këtyre ndërtimeve e raporteve, i rregullave të tyre, teoria, pjesa e gramatikës 
që merret me të, po ashtu edhe një vepër e caktuar që trajton një lëndë të tillë. 
Sintaksa përbën, me morfologjinë, gramatikën e një gjuhe. Sintaksa ka për objekt 
ligjërimin e lidhur. Nëpërmjet këtyre lidhjeve e raporteve krĳ ohen njësi të ndryshme 
sintaksore. Pikërisht këto njësi sintaksore do tëmerren në analizë në këtë punim. 
Njësitë sintaksore të dallueshme janë: fj alia, periudha, gjymtyra e fj alisë, togfj alëshi. 
Njësia themelore sintaksore, që është mjeti kryesor, mënyra kryesore e formëzimit, e 
shprehjes dhe e kumtimit të mendimit, është fj alia. Fjalia është fragmenti i ligjërimit 
i përbërë zakonisht prej dy a më shumë fj alësh kuptimplota të bashkuara sipas 
raportesh të caktuara, në bazë të ligjeve të një gjuhe, në një tërësi të vetme kuptimore, 
gramatikore e intonacionore. Mund të jetë e formuar edhe prej një fj ale të vetme 
me vlerën e një kumtimi.Është njësia më e vogël kumtuese dhe mund të dalë në 
vëllimedhe me skema strukturore  të ndryshme. Pas trajtimit të fj alisë do të kalohet 
tek periudha. Periudha është njësia e tërësishme e lidhur kuptimore, strukturore e 
intonacionore, e përbërë prej dy a më shumë njësish kallëzuesore në formë fj alie, në 
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raporte të caktuara midis tyre. Më pas vjen togfj alëshi I cili është njësia strukturore 
e formuar nga bashkimi i dy a më shumë fj alëve të plotkuptimshme në raporte të 
caktuara kuptimore e gramatikore midis tyre
Fjalët, në procesin e ligjërimit, duke u bashkuar për të shprehur e transmetuar 
mendimin, hyjnë në lidhje dhe në mardhenie të ndryshme kuptimore e formale 
gramatikore. Nepermjet ketyre lidhjeve dhe raporteve krĳ ohen njesi te ndryshme 
sintaksore.

Sintaksa studion: 
1) Njesi qe japin nje kumtim te mbaruar.
2) Njesi qe japin nje kumtim relativisht te mbaruar.
3) Njesi te plota. 
4) Njesi pak a shume te plota.

Metodat e sintaksës

Sintaksa është shkencë përshkruese dhe teoriko-përgjithësuese. Metoda themelore e 
studimit të fakteve sintaksore është vëzhgimi me analizën dhe përgjithësimin e të 
dhënave të tĳ . Nëpërmjet tyre vecohen nga rrjedha e ligjërimit, të nxjerra nga burime 
te caktuara, dukuritë sintaksore që i interesojnë studiuesit. Pastaj ç’del nga shqyrtimi 
i tyre përgjithesohet nëpërmjet formulimit të përfundimeve që rrjedhin andej. Pra 
përdoret si piknisje metoda induktive, që shkon nga faktet e vecanta konkrete në 
percaktimin e vecorive të përbashkëta që dalin dhe në bazë të tyre, të kategorive 
sintaksore dhe njësive sintaksore.
Në sintaksë ka mjaft  herë sinonimi elementesh, ndërtimesh e njësish sintaksore. Ndër 
to disa janë shprehëse më të qarta, përfaqësuese më tipike të një raporti sintaksor, të 
tjera më pak të qarta, jo edhe aq tipike. 
Zëvendësimi  i një shprehje, të një dukurie të kategorisë jo aq të qartë me një tjetër 
të qartë, transformimi, zëvendësimi i nje trajte a i një ndërtimi me një  tjetër të 
barasvlefshëm, jep mundësi të kapet qartë dhe pa luhatje funksioni i tyre sintaksor
Shembull: përemri pyetës ç në fj ali mund të dalë me funksionet sintaksore të kryefj alës. 
Ç‘e solli atë këtu? Ç‘solli ai ketu? Zëvendësimi i tĳ  me një emër të shquar në të dy 
ndërtimet e mësipërme mund të zbuloje më qartë, më me siguri rrolin e tĳ  sintaksor. 
Krahas fj alive të mësiperme mund të vëmë përkatësisht fj aliltë: Nevoja e solli atë 
këtu? Bicikletën solli ai këtu? Të njëvlefshme sintaksorisht me to.

Zhvillimi i teorisë sintaksore

Teoria sintaksore për shkak të kompleksitetit të dukurive përkatëse, me gjithë fi llimet 
e saj të hershme ka marrë zhvillim dhe është kristalizuar vonë. Me zhvillimin e saj 
janë dalluar këto drejtime: 
a) drejtimi llogjik – gramatikor,
 b) drejtimi psikologjik 
c) drejtimi formal – gramatikor.

a) Drejtimi llogjik gramatikor
I vështron kategoritë gramatikore, sidomos ato sintaksoret si pasqyrim i drejtpërdrejt 
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here pas  here edhe si produkt i kategorive logjike. Sipas studiusëve të këtĳ  
drejtimi gjuha dhe mendimi është e njëjta gjë dhe shprehen plotësisht nëpërmjet 
raporteve logjike të përhershme dhe të pandryshueshme. Faktet dhe ndërtimet e 
larmishme sintaksore këtu u përgjithësuan në skemë te llogjikës formale duke mos u 
marrë fare parasysh forma. Kështu që u vu shenjë e barazisë midis gjykimit logjik 
dhe njësisë sintaksore themelore, fj alisë. Kjo u quajt nje gjykim i shprehur me fj alë 
dhe u fol për një skemë universale të saj. Nëpërmjet një skematizimi thjeshtëzues të 
tepruar u lanë mënjanë ndryshimet cilësore të kategorive gramatikore të afërta, s’u 
morën parasysh ngjyrimet dalluese, u vështruan pak ose aspak vecoritë e mënyrës 
dhe shprehjes së tyre.
b) Drejtimi Psikologjik
Në thelb të tĳ  qëndron mohimi i mundësisë të pasqyrimt të realitetit nga gjuha dhe 
mendimi. Ky drejtim i kushton një vëmendje të vecantë funksionit shprehës të gjuhës, 
anës ngashërimore të  saj dhe në qendër të vëmendjes së këtĳ  drejtimi është realizimi 
individual gjuhësor.
c) Drejtimi formal gramatikor
Në thelb të këtĳ  drejtimi qëndrojnë elementet formale që bëhen momente udhëheqese 
parësore të analizave sintaksore. Përcaktimet, përkufi zimet dhe klasifi kimet e 
njesive sintaksore 
mbështeten në kritere formale dhe sintaksore. Fjalia këtu herë herë vështrohet si 
një nëesi intonacionare (si një moment ligjërimi midis dy pauzash), herë si një lloj 
togfj alëshi. Klasifi kimi i fj alive në këtë drejtim behet edhe sipas edhe sipas mjeteve të 
lidhjes, si lidhëza përemra dhe 
ndajfolje lidhore.
Ky drejtim e shkarkoi sintaksën nga shumë elemente logjistike të paperligjur dhe 
terhoqi vemendjen mbi anen formale e gramatikore dhe mbi strukturen. Por edhe 
ky drejtim ka mangesite e tĳ . Duke e venë theksin mbi formën ai e shkeputi jo vetem 
formën   nga përmbatja, por  dhe gjuhën nga mendimi.
• Por çfarë drejtimi ndjek gjuhesia jonë? Gjuhesia jonë është e mendimit 
që gjuha është një unitet dialektik. Forma nuk shkeputet nga përmbajtja dhe as 
gjuha nga mendimi, por ajo gjithashtu nuk e njeson gjuhën me mendimin dhe as 
sintaksën me llogjiken dhe as formën me përmbajtejen.

Njësite sintaksore

Njësite sintaksore janë: Fjalia, periudha, gjymtyra e fj alisë dhe togfj alëshi.
1) Fjalia: Ajo është njesia themelore sintaksore që është njëkohesisht edhe mënyra 
kryesore e formimit e shprehjes dhe e kumtimit të veprimit.
Përkufi zim: Fjalia është fragmenti i ligjerimit i përbërë zakonisht prej dy a më 
shumë fj alësh kuptimplota të bashkuara sipas raportesh të caktuara, në bazë të 
ligjeve të një gjuhe, në një terësi të vetme kuptimore gramatikore e intonacionore.
Shembull: I fl ihej. U err. Shiu kish pushuar.
Mbaj mend: Fjalia është njesia më e vogel kumtuese. Ajo del zakonisht me një 
berthame të vetme kallezuesore, përgjithesisht të përbërë prej dy a me shumë fj alesh 
të lidhura sintaksorisht. Fjalia del me vellime të ndryshme dhe me skema ë ndryshme.  
Përgjithesisht fj alia bashkohet me fj ali të tjera, në raporte dhe me mjete të ndryshme, 
për të formuar zakonisht një njësi më të madhe sintaksore, periudhën.
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2) Periudha: është njesia e terësishme e lidhur kuptimore, strukturore e intonacionore, 
e përbërë prej dy a me shumë njësish kallezuesore, në forme fj alie në raporte të 
caktuara midis tyre.
Nuk ka ndryshime thelbesore ndërmjet fj alisë dhe periudhës.Te dyja janë 
njësi kumtuese. Në disa libra gramatike me termin fj ali përkufi zohet 
fj alia e thjeshtë dhe me termin fj ali e përbërë përkufi zohet periudha.
Fjalia ka zakonisht një bërthame kallezuesore, kurse periudha bashkëlidh një a më 
shumë njësi kallezuesore me raporte të caktuara kuptimore dhe gramatikore.
Shembull: Atë dite, vazhdoi Ili, kishte zbritur edhe çeta e Reshit 
Collakut. Thellë gumezhinte lumi i Devollit që ish bumyer nga shirati.
3) Togfj alesh: quhet njësia strukturore e formuar nga bashkimi i dy a më shumë 
fj aleve të plotkuptimshme në raporte të caktuara kuptimore e gramatikore midis 
tyre.
Kjo njësi sintaksore funksionon brenda fj alisë. Nuk shpreh kumtim si fj alia por raporte 
midis nocionesh konkrete. Vetem në përberje të fj alisë dhe nëpërmjet fj alise togfj aleshi 
merr pjesë në sistemin e mjeteve kumtuese të një gjuhe, si njësi e nënrenditur ndaj fj alise.
Ku ndryshon nga fj alia? Ai nuk ka vĳ en intonacionore të fj alisë dhe ai përbehet 
prej së paku dy fj alësh kuptimplota dhe shpreh kryesisht raporte nocionesh.
Kemi këta lloj togfj alëshash: 
1) togfj alësh sintaksor i lirë dhe  togfj alësh leksikor dhe i qëndrueshem.
Tek të parët është i mundur zëvendësimi i njerës apo tjetrës gjymtyrë ndersa tek të 
dytet zevëndesimi është leksikalisht i kufi zuar ose i pamundur.
Shëmbull togfj alësh sintaksor të lire: baltë e kuqe, shkruaj letër, i ri nga mosha.
Shëmbull togfj alësh të qëndrueshëm: Kishte hyrë vjeshta e tretë. Vuante nga melcia e 
zezë.
Togfj alëshat e lirë nga përberja dhe nga forma dalin të thjeshtë ose kompleks. Forma e 
thjeshtë është ajo e togfj alëshve të përbërë zakonisht prej dy fj alësh kuptimplota. Nga 
zgjerimi i të thjeshtëve (i njërës gjymtyre ose i kompleksit në tëresi), nga bashkimet 
shumëfj alëshe, me lidhje të ndryshme sintaksore me të njëjtën fj alë drejtuese, nga 
kombinimet e togfj alëshve, formohen  togfj alesh të ndryshem të përberë. 
Shembull: Perrenjtë e shumtë të fshatit rridhnin tatpjete me rrembim.
4) Gjymtyrë fj alie: quhet fj ala (ose togfj alëshi) që del si një njesi sintaksore me vetë 
nga funksioni që  përmbush në fj ali.
Të tilla janë fj alë kuptimplota, vetem ose të shoqeruara me fj alë shërbyese, të vështruara 
nga raportet kuptimore dhe gramatikore që i lidhin ato me fj alë të tjera. Gjymtyra është 
njesia me e vogel qe dallohet ne analizen e fj alise. Si togfj alëshi, edhe ajo egziston brenda 
fj alisë, është pjesë përbërëse e saj dhe vetëm si e tille merr pjesë ne realizimin e kumtimit.
Po, ndërsa togfj alshi shpreh raporte nocionesh, gjymtyra shënon nocion.
Togfj alëshi është në një farë mase një kategori  e ndërmjetme midis gjymtyrës dhe 
fj alise, duke qënë i përbërë prej dy a me shumë fj alësh kuptimplota. Gjymtyra 
zakonisht përkon me një gjymtyrë të togfj alëhit dhe më rralle me të gjithë togfj alëshin.
Nje togfj alësh i qëndrueshem, një emërim i përbëre a një frazologjizem, përbën një 
tërësi të  pandashme sintaksorisht, një gjymtyre të veteme.
Sipas funksioneve që përmbushin, duke u nisur nga kriteret strukturore e kuptimore, 
dallohen gjymtyre të ndryshem ndër to gjymtyre kryesore, kryefj ala dhe kallezuesi, 
që janë qendrat organizuese të fj alisë; lidhja e tyre përbën bërthamën e saj. Ndërsa 
gjymtyrët e quajtura të dyta janë plotesuese, sado që ndonjë here të domosdoshme.
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Lidhja e sintaksës me disiplinat e tjera

Ajo është e lidhur shumë ngushtë dhe në menyrë pothuajse të përhërshme me 
morfologjine. Ato trajtojnë anë të ndryshme të të njejtit realitet. Morfologjia 
merret me format e fj aleve dhe sintaksa me bashkimet e fj aleve dhe përdorimet e 
tyre.Midis gjymtyreve të fj alisë dhe pjesevë të ligjeratës ka një lidhje, por jo një 
paralelizem të plotë, të përhershem. Në përcaktimin e natyrës së një pjese të ligjeratës 
merret parasysh edhe ana sintaksore, bashkëlidhja me njësi të tjera të ligjërimit dhe 
përdorimi i saj në të folur. Po ashtu, funksioni i një fj ale në fj ali, përcaktimi i një 
gjymtyre të fj alisë dhe mundësisë së kombinimit të një fj ale me fj alë të tjera për 
formimin e togfj alëshave të ndryshem varen edhe nga natyra leksiko - gramatikore e 
saj, pjesa e ligjeratës ne të cilen hyn.
Sintaksa është e lidhur edhe me fonetiken. Elementet e intonacionit si melodika, 
pauzat, thekset shërbejne për të përcaktuar ose për tëë dalluar njësi të ndryshme 
sintaksore.
Sintaksa ka lidhje edhe me leksikun. Edhe pse ajo ka karakter të përgjithshem 
dhe abstrakt, ajo nuk mund të shkeputet tërësisht nga konkretesia e fj aleve. Fjalet 
bashkohen në njesi të ndryshme sintaksore jo vetem sipas lidhjeve gramatikore por 
edhe sipas lidhjeve kuptimore. Nuk mund të ketë bashkime fj alesh të palidhura nga 
kuptimi.

Përmbajtaja e sintakses

Duke qënë fj alia dhe periudha njësitë me kryesore sintaksore, njësi me vlerë kumtimi, 
studimi i sintaksës ndahet në dy pjesë themelore: në sintaksen e fj alisë dhe ne 
sintaksen e periudhes.
Sinataksa e fj alise e shqyrton fj aline ne vetvete dhe ne perberjen e saj, pa veshtruar 
lidhjen qe mund te kete me njesite e tjera te njellojta, me fj alite e tjera. Ajo merret 
gjeresisht me perberjen e fj alise, me gjymtyret e saj dhe me togfj aleshat, por studion 
edhe tipat e ndryshem te fj alive sipas funksionit te tyre ne ligjerim (deft ore, pyetse) 
etj por edhe sipas structures (dykryegjymtyrëshe a njëkryegjymtyreshe, të plota a të 
paplota, të gjymtyrezueshme a të pagjymtyrezueshme).
Sintaksa e periudhës studion mënyrat e bashkimit të fj alive për të formuar periudhat, 
raportet që vendosen midis tyre dhe mjetet e lidhjes, llojet e nënllojet e fj alive sipas këtyre 
raporteve te lidhjeve. Në përgjithesi verehen raporte sintaksore paralele e analoge midis 
pjesëve përbërëse të fj alise, gjymtyrëve, dhe pjesëve përbërëse të periudhes, fj alive të saj.
Sintaksa vështron edhe rendin e fj aleve në fj ali dhe rendin e fj alive në periudha.
Në sintaksen e periudhes studiohet edhe ligjerata dhe format e ndryshme të saj: e 
drejtë, e zhdrejtë, e zhdrejte e lire.
Me sintaksen është i lidhur ngusht edhe piksimi. Ai u përgjigjet në të shkruar mjeteve 
intonacionore që përdoren në te folur për të shënuar ndarjet e njesive sintaksore dhe 
për të shprehur raporte me vlera sintaksore të caktuara.
Togfj aleshat sintaksor të mirfi lltë shprehin:
1) Mardhënie objektore (mardhënie midis veprimit dhe objektit të tipit: nis trenin, 
dëgjoj muzikë)
2) Mardhënie përcaktore (njëqind lekë, shirat e vjeshtës, bukë gruri, shkop i thatë)
3) Mardhënie rrethanore (kohore, vendore, shkakore, qëllimore)
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4) Në togjet kallezuesore shprehen mardhënie midis bartësit të një veprimi a gjendje 
dhe vete veprimit a gjendjes (ai iku, hapsira jehonte, shiu pushoi)

Togfj alëshat mund të jenë të thjeshte ose të zgjeruar.
Të thjeshtit janë sajuar prej dy fj alesh kuptimplota me ose pa fj alë shërbyese.
Të zgjeruarit janë sajuar ose prej një fj ale kuptimplotë + një togfj alesh ose nga një 
togfj alësh + një togfj alësh.
• Në shqip, jo vetem nga pikpamja kuptimore por edhe nga ajo gramatikore 
kemi këto mënyra kryesore të lidhjes së fj alëve kuptimplota përbrenda fj alisë:
1) Fjale kuptimplotë me fj alë kuptimplotë.
Shembull: Atëherë trumpetat e gardës protoriane dhanë shenjën e betejës
Dallojmë togfj aleshat e thjeshtë: dhanë atëherë, trumbetat e gardës, e gardës 
protoriane, dhanë shenjën, shenjën e betejës.
2) Fjalë kuptimplotë me togfj alësh ose togfj alësh me fj alë kuptimplotë.
Shembull: Vera e atĳ  viti fi lloi me vape te madhe
Emri vera është lidhur me togfj alëshin e atĳ  viti, sepse nuk bëhet dot lidhja vera + e 
viti, por vetem vera + e atĳ  viti.
3) Togfj alësh me togfj alësh, kur një togfj alësh në tërësi bashkohet me një togfj alësh 
në tërësi.
Shembull: Faqja e kësaj shtepie me dy kate është shumë e bukur.
Fillimisht kemi togfj alshin e zgjeruar faqja e kësaj shtepie formuar nga lidhja fj alë + 
togfj alësh dhe e kësaj shtepie + me dy kate, sepse asnjë nga përbërësit e togfj alëshit 
të parë nuk e ben llidhjen me përbërësit e togfj alëshit të dytë veç e veç. Nuk mund të 
themi: e shtëpie me dy kate  e as e shtëpie me kate.

Llojet e togjfj alëshëve

Togfj alëshat ndahen dhe emerohen sipas njësise leksiko gramatikore të fj alës bosht.
1. togfj alësha emëror (baltë e kuqe)
2. togfj alësha foljore (shkruaj letër)
3. togfj alësha mbiemëror (i ri nga mosha)
4. togfj alësh numëror (dy prej nxënësve)
5. togfj alësha përemërore(secili nga ju)
6. togfj alësha ndajfoljore ( shumë mirë)

 Kryefj ala
Ajo është gjymtyrë kryesore emerore ose përemerore e fj alisë që varet nga 
kallezuesi, që bashkohet me të dhe që saktëson subjektin e veprimit duke hyrë 
në lidhje kallëzuesore me kallëzuesin.
Shprehet sidomos me emër, cilido qoft ë kuptimi i këtĳ  emri por mund të shprehet 
edhe me përemër, me numëore ose me çdo pjesë tjetër të ligjeratës kyresisht të 
lidhura në togfj alësh.
 Kallëzuesi

Është gjymtyryra kyresore e fj alisë dy kryegjymtyrëshe që hyn në mardhënie dhe në 
lidhje kallëzuesore me kallëzuesi nga përberja e tĳ 
Mënyra se si formohet ndahet në dy nënlloje: i thjeshtë dhe i përbëre.
Kallezues i thjeshtë është ai lloj kallëzuesi që shprehet me një formë të një folje 
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(leksem).
kryefj alen. I përberi formohet prej dy foljesh nga të cilat e para shpreh modalitet 
ose mënyre veprimi. Nuk ka kuptim leksikor të dobët por të theksuar. Gjymtyra e 
dytë e formeson kallezuesin nga pikpamja leksikore semantike.
Shembull: Shtëpia kishtë nisur të lartësohej. (kishte nisur të lartësohej)
kallëzuesi i përbërë përben gjymtyren bazë e organizimit strukturor të fj alisë. 
Gjymtyrët e tjera vërtiten rreth saj. Kallëzuesi në këtë rast përbëhet nga dy folje
a) nis = me se e kryera e dëft ore dhe të latësohej e pakryera e lidhore.
E para nis, tregon fi llimin e veprimi, kurse folja e dytë e formeson kallëzusin nga ana leksikore.
Gjymtyrët e tjera organizohen ose lidhen jo vetem me foljen në lidhore por me të 
tërë kallëzuesin e përbërë.
Në shembullin: Uji nuk mund të arrinte deri atje (folja mund ta kuptim 
të reduktuar, ajo shpreh vetem kuptimin e mundësise) pra këto ndërtime 
që krĳ ohen nga dy folje ku njëra tregon modalitetin dhe tjetra veprimin 
përbëjnë strukturen e kallezuesit të përbërë. Ne kallëzuesin e thjeshtëe 
kemi vetëm një leksem të pranishme, kurse tek i përbëri kemi dy leksema. 
Duke pas parasysh kuptimin e foljeve modale ose gjysmëndihmëse që marrin pjesë 
në krĳ imin e kallëuesit të përbërë dallojme kallëzues  të përbërë që shprehin: fi llim, 
vazhdim dhe mbarim ose intesitet veprimi. 
1. gjysmëndihmëse + folje në lidhore
2 .folje gjysmëndihmëse + një emër foljor( mbaroi së foluri) 
3. gjysmëndihmëse + një tjetër (zë e fl et, zë e punon, nga të shoqëruara lidheza)
4. gjysmëndihmëse + pjesore( duhet punuar)

kallezuesi i përbërë nga folja gjysme ndihëmëse + lidhore kur shpreh fi llim veprimi 
si folje gjysmë ndihmëse dalin (zë nis fi lloj) kure e dyta është në lidhore. Pradigama 
e këtĳ  kallezuesi shfaqet si një paradigme e plotë për foljen gjysmëndihmëse dhe për 
foljen e dytë përdoret vetem në të tashmen dhe në të pakryerën e lidhores. 

SKEMA

                   Folja 
gjysmëndihmëse 

Folja në 
mënyrën lid-
hore 

Përfundim 

1. E tashme Po fi llon Të bjerë Po fi llon të bjerë

2. E ardhme 
Do të fi l-
lojë

Të bjerë Do të fi llojë të bjerë

3. E kryer Ka fi lluar Të bjerë Ka fi lluar të  bjerë
4. E pakryer Fillonte Të qeshte Fillonte të qeshte 

5.
Më se e 
kryer 

K i s h t e 
fi lluar 

Të qeshte Kishte fi lluar tëqeshte 

6.
E kryer e 
tejshkuar

Pati fi l-
luar 

Të qeshte Pati fi lluar të qeshte 

7.
E kryer e 
thjeshtë

Filloi Të bjerë Filloi të binte 

8.
E kryer e 
thjeshtë

Filloi Të bjerë Filloi të bjere 
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Periudha me fj ali të varur mënyrore është ajo periudhë në të cilën fj alia e varur 
tregon mënyrën e kryerjes së një veprimi a të paraqitjes së një fakti të shprehur 
në fj alinë nga e cila varet. Ajo e karakterizon veprimin nga pikpamja e mënyrës 
së shtjellimit të tĳ  dhe kryen ne periudhe te njëjtin funksion qe kryen rrethanori i 
menyres.
Shembull: Arben, ti duhët të bësh si të them unë.
2. Fjalia mënyrore bashkohet me fj alinë nga varet me anë te lidhezave e të 
lokucioneve lidhëzore si, siç ashtu si, ashtu siç, keshtu si, sikur, sikurse, ashtu 
sikurse, sikunder, sikunderse, ashtu sikunder.Veçori e lidhezave të mënyres është 
se ato, përveç siç dhe ashtu siç, përdoren jo vetëm për të lidhur fj ali të varura me 
fj ali të tjera, por edhe për të lidhur gjymtyrë fj alie, çka nuk ndodh me lidhëzat e tjera 
nënrenditëse. 
 Por me çfarë shprehet kallëzuesi i fj alive të varura mënyrore?

Kallezuesi i fj alive të varura mënyrore mund të shprehet me forma të ndryshme;
Fjalitë mënyrore e kanë foljen kallëzues përgjithësisht në mënyrat: dëft ore, 
lidhore dhe dëshirore. Sinonimike me fj alitë e vaura të mënyres janë edhe disa 
ndërtime me përcjellore e me formën e pashtjelluar mohore.
• Periudha me fj ali të varur qëllimore 
Ështe ajo periudhë në të cilën fj alia e vaur tregon qellimin për të cilin kryehet veprimi 
i shprehur në fj alinë drejtuese, atë që synohet të arrihet nëpërmjet këtĳ  veprimi.
Fjalia e varur qëllimore i referohet zakonisht gjithë fj alisë prej së cilës varet. Ajo 
lidhet me të me lidhëzen që, me lokucionet lidhëzore me qellim që, në mëyre që ose 
bashkohet me të drejtpëerdrejt, pa lidhëz.
Mbishtrimet
Në një periudhë me fj alit të varur qëllimore mund të mbishtrohet edhe ngjyrimi 
kuptimori i shkakut a i rrjedhimt.
1. Mund të marrin kuptim shkakor fj alitë qëllimore me lidhëzën që, si një lidhëz 
shumë e përgjithshme dhe e shumëvlershme.
Shembull: Mirpo, mbas vdekjes së vellait as e ema nuk rrojti shumë edhe ndoshta 
bëri mirë që vdiq, që të mos shikonte me sytë e saj se si u katandis i biri.
2. Marrin kuptim qëllimor pranë kuptimit shkakor edhe fj alitë me lokucion nga frika 
se. Ndertimi i ketĳ  lokucioni vetem me mënyren lidhore, për pasojë, mungesa e 
modalitetit real të fj alisë, janë vesore të fj alise qellimore, por përbërja dhe vlera 
semantike e lokucionit i jep fj alisë që ndertohet me te kuptim shkakor.
Shembull: I merrte me të shpejt nga dyshemeja, u hidhte një sy fl uturithi dhe pastaj 
i griste e i bënte copë e çikë nga frika se mos ia gjenin (krahasoje me që të mos ia 
gjenin).
3. Marrin ngjyrim rrjedhimi fj alitë qellimore me lidhezen që dhe  me lokucionin lidhor 
në mënyrë që, sidomos kur fj alia drejtuese mbas kallëzuesit ka ndonjë gjymtyrë të 
shprehur me ndonjë ndajfolje mënyre, sasie ose mbiemër.
Shembull: Fjalët duhët ti thuasht shkoqur që të kuptohen.
4. Në disa raste fj alia a varur mund të shpreh objektin e një urdhri, porosie që është 
njëkohësisht edhe qëllimi i tĳ .
Shembull: Të kesh kujdes që të mos shohë e të mos diktojë njeri, - urdhëroi ajo.
Vendosja
Në përgjithesi fj alitë qëllimore mund të vendson para, pas ose në mes të fj alisë 
drejtuese. Megjithate ka disa kufi zime strukturore dhe kuptimore.
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1. Fjalitë qëllimore me lidhëzen që e me lokucionin lidhëzor me qëllim 
që dhe ndërtimet sinonimike me paskajore nuk kanë ndonjë kufi zim strukturor. Ato 
i pranojnë të tri pozicionet e munshme.
a. Kur piksynimi i folësit është që të tërheq vëmendjen tek qëllimi që kërohet të 
arrihet, fj alia qëllimore vendoset përpara fj alisë drejtuese.
b. Fjalia qëllimore vendoset në mes të fj alisë drejtuese, kur përmbajta e saj duhet 
nxjerr në pah në një farë mënyre, por njëkohesisht duhet të theksohet ndonje gjymtyre 
e fj alisë kryesore, e cila vihet edhe para saj.
 c. Kur qëllimi shërben vetem si rrethane sqaruese e asaj që thuhet në fj aline drejtuese, 
fj alia qëllimore vendoset pas.
2. Fjalitë qellimore pa lidhëz, me foljen kllezues në mënyren lidhore, fj alitë qellimore 
me lokucionin lidhezor neë mënyrë që dhe te gjitha fj alitë qëllimore që varen nga 
forma foljore të pashtjelluara, vendosen rregullisht pas fj alisë drejtuese.
Piksimi
Kur fj alia e varur qëllimore vendoset para fj alisë drejtuese ose në mes të saj, krĳ ohet 
një pauze e ndjeshme, prandaj në të shkruar ndahet me presje
• Periudha me fj ali të varur shkakore. 
Quhet ajo periudhë qëe shpreh mardhëniet shkak pasoje, tregon shkakun ose aryesn 
e saj që thuhet në fj alinë drejtuese dmth ve në dukje lidhjen shkakore midis fj alive.
Fjalia shkakore bashkohet me kryesoren me anë të lidhezave dhe të lokucioneve 
lidhzore të shkakut qe cilet nga vlera e tyre kuptimore ndahen ne tri grupe:
1. Konstatuese: se, pse, sepse, ngaqë, ngase, nga shkakuse se, nga shkaku që, 
për shkak se, për arsye  se, me pretekst se, nga frika se mos
2. Motivuese, arsyetuese: meqë, meqënëse, meqënëqë, duke qënë se, duke qënë që, 
peërderisa 
3. Kohore: kur, tek, si mbasi, pasi porsa, sapo, gjerasa, derisa
Përiudha me fj ali shkakore ngerthen dy tipa kryesore: përiudhen 
me fj ali konstatuese dhe atë arsyetuese.

Përfundime

Gjatë punimit u njohëm me sintaksën dhe njesite sintaksore. Në përfundim të këtĳ  
punimi jemi të aft ë të analizojmë përbërësit sintaksore, konceptet dhe termat e 
tjerë sintaksorë. Më pas do të kemi kuptuar lidhjen e sintaksës me disiplinat e tjera 
gjuhësore
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Humbja e përqendrimit të nxënësve nga procesi i të nxënit si pasojë e 
inkuadrimit të tyre në punë

Emiljana Hoxhaj
Shkolla 9-vjecare “5-Shkurti” Ballsh

Abstrakti

Sot shumë nga mësimdhënësit e pranojnë se të gjithë nxënësit kanë dallime të 
ndryshme në mënyrën si I marrin informacionet,si i shprehin, si i perceptojne dhe 
interpretojnë. Një aspekt tjetër i rëndësishem është edhe fakti sesa arrĳ ne femĳ ët te 
përthithin apo të nxënë duke pasur parasysh se një numër I konsiderueshëm I tyre 
humbasin përqëndrimin pasi janë objekt I shfrytëzimit për punë. Të ndodhur në një 
situatë të tillë këta fëmĳ e detyrohen jo rrallë të zgjedhin midis punës dhe shkollës, 
dhe fatkeqsisht zgjedhja e tyre është braktisja e kësaj të fundit. Spektator në këtë 
situatë janë vet prindërit, madje, në disa raste ata mund të jenë shtysa që femĳ et e 
tyre te braktisin shkollen duke bërë që femĳ ët të kapërcejnë vitet e tyre te brishta 
duke u futur qysh foshnje ne tregun e zi. Nuk duhet lënë pa përmendur edhe roli 
i shtetit.  Ky punim ka në fokus të tĳ  shqyrtimin e situatës së këtyrë fëmĳ ëve në 
Shqipëri,mbledhjen e informative, kryerjen e studimeve si dhe të analizës. Synohet 
qe te refl ektohet mbi situatën në të cilën ndodhemi.

Hyrje

Në çdo shoqëri demokratike, me vlera të larta të nivelit të edukimit dhe të arsimimit, 
rol dhe prioritet i veçantë u është kushtuar, dhe po i kushtohet, nivelit të edukimit 
dhe arsimimit. Fëmĳ ët janë nismëtar të shkollës, janë krĳ esa në formim dhe për këtë 
duhet t’i kushtohet një përkujdesje dhe mbështetje e veçante si në edukim, shkollim, 
dhe në mirëqenie të tyre. Siç dihet, nga lindja e tyre, secili fëmĳ ë ka predispozita të 
ndryshme që e bënë të dallohet nga të tjerët, ku secili nga fëmĳ ët ka predispozita 
të ndryshme të nivelit të ndryshëm të aft ësive dhe të njohurive të tyre.  . Nevojat e 
shoqërisë kërkojnë që shkolla t’ua mundësojë nismëtarëve të shkollës që të bëhen të 
zotë dhe të aft ë për jetë dhe për punë të pavarur për çdo sfi dë që i pret në shoqëri. 
Me rastin e përcaktimit të këtĳ  hulumtimi, i cili është me një rëndësi të veçantë, është 
shumë me rëndësi te theksojmë se deri më tani në këtë drejtim nuk është ndërmarr 
asgjë konkrete, pasi siç dihet kanë ndikuar një numër i madh i faktorëve të ndryshëm. 
Me punën tone do të mundohemi që t’i specifi kojmë faktorët, por edhe format dhe 
mundësitë për zbatimin dhe aplikimin e një forme të  tillë të mësimit në shkollat 
tona,  që fëmĳ ët të mos e braktisin procesin mësimor  vetëm për faktin qe ata të jenë  
të angazhuar në kryerjen e punëve të rënda dhe të ndryshme. Në vazhdimësi do t’i 
njohim ata faktorë të cilët janë efektiv dhe kanë ndikuar në këtë fushë të mësimit, 
në mënyrë që t’i njohim dhe praktikojmë në esencë në këtë fushë të mësimit. Sot 
shumë nga ana e nxënësve në shkolla përdorin një varg formash dhe teknikash të 
ndryshme në mësim dhe për këtë arsye nismëtareve të shkollës duhet të ju ofrojmë 
një varg mundësish për t’i shprehur dhe interpretuar aft ësitë e tyre në shkollë,që 
ata të jenë  te motivuar në mos braktisjen e shkollimit. Çdoherë interesimi në këtë 
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drejtim ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë me qëllim të ofrimit të një përkujdesje 
dhe dhënies së këshillave të gjithë këtyre nismëtarëve të shkollës në përgjithësi, për 
mos braktisjen e shkollimit dhe mos angazhimin e tyre ne fëmĳ ëri në kryerjen e 
punëve të rënda që sjellin pasoja dhe përmasa shqetësuese për moshën e tyre. . 
1. Stresi
 Fëmĳ ët në kryerjen e punëve të ndryshme i nënshtrohen streseve të shumanshme 
dhe nganjëherë edhe të pa kontrolluara për moshën dhe nivelin tyre. Së pari ata 
vazhdimisht 
janë nën stresin ku ta sigurojnë produktin, a do t’u shitet produkti , a do të arrĳ në 
të përfi tojnë nga ky product të cilin planifi kojnë për të shitur.. Fëmĳ ët që shkojnë në 
shkollë, a do të arrĳ në që ta koordinojnë orarin e shkollës më atë të punës?. Stresuese 
mumd te jenë edhe marrëdheniet midis punëdhësve dhe ketyre punëmarresve të 
vegjël te cilët nuk njihen me të drejtat e tyre dhe shfrytëzohen Stresi vërehet sidomos 
tek fëmĳ ët që punojnë për pronar të huaj duke qenë se këta fëmĳ ë mund të jenë të 
përjashtuar nga puna, nëse bëjnë gabim në llogaritje, nëse nuk janë të mirë në shitjen 
e  produktit apo edhe nëse nuk janë mjaft  të nënshtrueshëm. 
2. Dekoncentrimi në mësim i fëmĳ ëve 
Për shkak të lodhjes dhe mos koncentrimit, mbingarkesës së madhe dhe zgjimit të 
parakohshëm nga gjumi shumica e këtyre fëmĳ ëve është vërejtur të kenë dobësi në 
koncentrim gjatë mësimit në shkollë, ku një numër i madhe i tyre mund të mos jenë 
në gjendje ase të kryejnë detyrat në klasë, për shkak të faktorëve të ndryshëm të 
përmendur me lartë. Në këtë aspekt shumica e fëmĳ ëve kanë dëshmuar edhe vetë se 
kanë mungesë të përqendrimit të vëmendjes, rezultate të dobëta gjatë vlerësimit (me 
nota), mungesa të mëdha të orëve të mësimit dhe nga këtu lind nevoja për një zbehje 
dhe mos interesim për shkollim. Rolin dhe rëndësinë më të veçantë në këtë drejtim 
do duhet ta kenë prindërit, por edhe drejtuesi i shkollës në koordinim me fëmĳ ën, në 
mënyrë që këta fëmĳ ë të vĳ ojnë shkollimin e tyre si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. 
3.Humbja e dëshirës për të luajtur me bashkëmoshatarë e tyre në shkollë 
Siç dihet fëmĳ ët të cilët merren me kryerjen e punëve të ndryshme të përmendur 
edhe më lart  zakonisht kanë punë me të mëdhenjtë dhe me kohë ata e humbin 
dëshirën për të luajtur me bashkëmoshatarët. Për shkak të mbingarkesës së madhe 
që kanë, ata janë të pavetëdĳ shëm se kanë nevojë për të luajtur dhe për t’u shoqëruar 
me moshatarët e vet. Nga kjo lind edhe faktori tjetër se këta fëmĳ ë e kanë vështirë të 
hyjnë në grupin e fëmĳ ëve që nuk punojnë ,pasi  bisedat, afrimet për të biseduar për 
ndonjë aktivitet të lojës fi llojnë të zbehen dhe humbin interesimin e tyre duke qenë 
se janë të interesuar vetëm për ndonjë aktivitet që ndërlidhet me punën e tyre që ata 
kryejnë.
 4.Depresioni dhe tërheqja e fëmĳ ëve brenda vetvetes (mbyllja) 
Fëmĳ ët që janë të angazhuar në punë e që i përjetojnë të gjitha pasojat e lartpërmendura 
mund të vĳ në në një pozitë kur ata duhet të tërhiqen në vetvete dhe kjo mund të 
rezultojë në depresion, madje të thellë, ku mund të lindin shumë pasoja të natyrave 
të ndryshme, të cilat mund të shfaqen tek fëmĳ ët. Te këta fëmĳ ë mungojnë raportet 
stabile me moshatarët për shkak se bashkëmoshatarët e tyre mund, eventualisht, t’i 
përqeshin ata në ndonjë situatë të caktuar në shkollë, në lagje apo në ndonjë vend 
të caktuar; atyre u mungon hapësira për realizimin e dëshirave të tyre; u mungon 
hapësira për shplodhje; janë të ekspozuar ndaj fyerjeve të vazhdueshme si në rrugë, 
në shkollë, në lagje e kudo që ndodhen.
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 5.Braktisja e shkollës ( nga ana e fëmĳ ës)
 Fëmĳ ët që punojnë e që kanë obligime tjera jo vetëm që ndikon në mësime dhe 
obligime tjera normale për aft ësitë e tyre psiko-fi zike e sociale, por edhe i shtyn ata 
drejt braktisjes së shkollës.Kjo është një pasojë e cila ka përmasa tepër shqetësuese për 
shoqërinë. Dukuria e braktisjes së shkollës, janë të gjitha parakushtet, që të shënojë 
rritje ndaj faktorëve të përmendur me lartë. Mbingarkesën, bashkë me shqetësimet 
e problemet e  tjera që u sjell puna fëmĳ ëve, nuk mund ta përballojnë fëmĳ ët pa 
pasur pasoja, të cilat janë të dëmshme për shëndetin e fëmĳ ës. Pikërisht këtu duhen  
kërkuar shkaqet e dukurisë së braktisjes së shkollës si një pasojë tepër serioze. 
6.Rënia e aft ësive për të mësuar,nga fëmĳ ët qe punojnë dhe kryejn punë të rënda 
 Kjo është njëra ndër pasojat më të shpeshta, të cilën e kemi hasur tek fëmĳ ët. Shumica 
e këtyre fëmĳ ëve kanë deklaruar se kanë problem në procesin e të mësuarit. Edhe ata 
janë deklaruar se është vështirë të mësosh kur vëmendjen e ke tek puna, prandaj kjo 
është e lidhur drejtpërdrejt në nivelin e ulët të koncentrimit.
Situata e fëmĳ ëve që punojnë në Shqipëri ( STUDIM)
 Në Shqipëri, nga vlerësimet e studimit rezultoi që: 5.1% e të gjithë fëmĳ ëve 

të moshës 5 – 17-vjeçare janë punëtorë fëmĳ ë. Sipas studimit të INSTAT-it, 8 për qind 
e të gjithë fëmĳ ëve që punojnë të moshës 5 – 17-vjeçare konsiderohen si punëtorë 
fëmĳ ë. Kjo kategori përfshin fëmĳ ët, të cilët kryejnë punë të rrezikshme, si dhe 
fëmĳ ët, të cilët si rezultat i moshës apo orëve të punës konsiderohen si fëmĳ ë që hasin 
rreziqe të ndryshme, për zhvillimin e tyre fi zik shoqëror, psikologjik apo arsimor që 
mund të përfi tojnë nga punësimi i tyre. Sipas studimit të INSTAT-it, 28% e fëmĳ ëve 
që punojnë në Shqipëri janë në Qarkun e Elbasanit, 19% në Qarkun e Korçës, 13% 
në Qarkun e Shkodrës, 9% në Qarkun e Tiranës. Një pjesë e madhe e fëmĳ ëve janë 
dëmtuar gjatë qëndrimit në punë dhe manifestojnë lodhje ose sëmundje të tjera.
Numri mesatar i muajve gjatë të cilëve fëmĳ ët punojnë është afërisht 7.5% për djemtë 
dhe 7.9% për vajzat.
 Problem i madh mbeten orët e gjata të punës dhe kushtet e vështira, me të 

cilat këta fëmĳ ë punëtorë, duhet të përballen çdo ditë për të siguruar të ardhura 
minimale për të jetuar. Studimi evidenton se 2.5% e këtyre fëmĳ ëve janë meshkuj.
Çështja bëhet edhe më shqetësuese nëse do t’i referohemi legjislacionit në vend. 
Sipas ligjeve shqiptare, fëmĳ ët e moshës 5 deri në 13 vjeç, nuk duhet të punojnë 
asnjë orë në javë. Por pavarësisht kësaj moshe përbëjnë gati 28.5% të kontingjentit të 
fëmĳ ëve punëtorë.
o Përqindje më të mëdha të djemve sesa të vajzave ndjekin shkollën pa u 
përfshirë as në aktivitete ekonomike as në shërbime të papaguara në familje, 56% 
kundrejt 43.8%.
o Përqindje më të mëdha vajzash sesa djemsh kombinojnë shkollën me 
shërbimet e papaguara në familje 43% kundrejt 28.1% ose angazhohen ekskluzivisht 
në shërbime të papaguara në familje 3.8% kundrejt 28.1%.

Të dhëna

Familja – 89.7% e të gjithë fëmĳ ëve që punojnë janë punëtorë pa pagesë në familje
Llogaria – 4.6% e fëmĳ ëve punojnë për llogari të tyre, 5.4% e djemve dhe 3.3% e 
vajzave
Pagesa – 5.8% e 7.7% punojnë si punëtorë me pagë 7.4% e djemve dhe 3.2% e vajzave
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Rreziku – 56.6% e punëtorëve fëmĳ ë, e 5.1%, janë të 
angazhuar në punë të rrezikshme

       Në malin e kromit në Bulqizë 

Analiza

Merren ne analize të dhënat e shkollimit të fëmĳ ëve dhe pasojat qe sjellin punët 
e renda tek fëmĳ ët,ne fokus te veçante duke u ndalur tek humbja dhe dëshira e 
fëmĳ ët për ndjekjen e shkollimit, mos interesim për shkollim, lodhja nga puna dhe 
mos vazhdimi i shkollimit, dekoncentrimi ne shkolle dhe ne veçanti ne mësim,mos 
interesimi për kryerjen e detyrave në klasë dhe në shtëpi, Gjithashtu studimi analizoi 
problemet e fëmĳ ës në shkollë qe ata të mos kenë interesim për te luajtur me shoket 
e tyre,te mos kenë interesim për te ndjekur shkollimin madje një numër prej tyre 
mund te bëhen agresive edhe ne shkolle dhe ne shoqërim me shoket e tyre
 Metodologjia e përdorur në këtë studim,është e ndërlidhur më përvojën profesionale 
në institucionet përkatëse, dhe përgjegjëse qe merren direkt me këtë ceshtje  që 
merren më luft imin e kësaj dukurie,si dhe studimi përmes literaturës përkatëse që 
merret me këtë çështje.

Metodologjia

 Për të realizuar këtë studim është hartuar një metodologji kërkimore, e cila mbështetet 
në aplikimin e metodave cilësore,duke u bazuar në një model të përcaktuar,si dhe 
duke ju referuar standardeve bashkëkohore të punës kërkimore-shkencore,për 
njohjen dhe specifi kimin me te qarte te rezultateve te dala gjate hulumtimit. 
Metodologjia e kampionimit të përdorur ka qenë ajo e kampinimit të përfshirë në 
disa fazash: 
Se pari jsnë grumbulluar,selektuar materialet e nevojshme për tu përfshirë,gjate 
fazës se hulumtimit. Po ashtu është përcaktuar saktësisht,kampioni i përzgjedhur 
për tu vlerësuar në hulumtim,konkretisht numri i fëmĳ ëve. Janë zhvilluar kontakte 
të drejtpërdrejta me përfasues të institucioneve relevante përgjegjëse, të cilat merren 
direkt me parandalimin dhe mos braktisjen e fëmĳ ëve në shkollim,dhe me informimin 
e fëmĳ ës për pasojat qe sjellin punët e renda tek fëmĳ ët  dhe me pas janë analizuar 
dhe interpretuar këto të dhëna,të dala nga rezultati i hulumtimit. Përpunimi dhe 
paraqitja e rezultateve të metodave të ndryshme të përdorura në realizimin e këtĳ  
studimi,kanë krĳ uar mundësi dhe hapësira për të nxitur fëmĳ ët e përfshirë në 
hulumtim.Të dhënat që janë analizuar ,interpretuar dhe krahasuar, përbëjnë një nga 
pikat e forta të studimi. Rezultatet e këtĳ  studimi,si dhe rekomandimet që kanë dale 
në përfundim të tĳ ,do të shërbejnë për të identifi kuar metodat praktike,rrugët,ofrimin 
e shërbimeve për fëmĳ ët, si dhe për ti zgjeruar kapacitetet e institucioneve përkatëse 
që të punojnë në këtë drejtim. 



185 

Rekomandime

 Zbatimi i Konventave Ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së të Drejtave të 
njeriut 
 Te fuqizohen qendrat rinore,dhe te pasurohen me aktivitete te ndryshme që të 
vlerësojnë nevojat e të rinjve në komunitetin ku jetojnë dhe të ofrojnë shërbime 
adekuate për ato nevoja.  
 Shkollat,mësimdhënësit (kujdestaret) të jenë të vëmendshëm që t`i  identifi kojnë 
me kohë rastet që nxënësit janë në predispozitë për ta braktisur shkollimin, që 
me bashkëpunim me prindërit dhe me fëmĳ ët brenda bashkise të mundësojnë një 
parandalim të suksesshëm.
 Drejtuesi i shkollës të jetë më i vëmendshëm në kërkimin e ndihmës  
profesionale mjekësore në rast nevoje,dhe shkollat të jene të pasura me mjek,dhe 
psikolog,pedagog social. 
 Të punohet në kurikulumet shkollore dhe të menaxhohet në atë mënyrë sa  
përbrenda lëndëve të caktuara të thirren ekspert për të realizuar ligjërata apo 
orë mësimi mbi : punët e rrezikshme, sëmundjet e ndryshme dhe ligjërata për 
dukuritë negative ( trafi kimin, duhanin, alkoolin, drogën etj). 
 Të punohet më shume ne organizimin e work shopeve me fëmĳ ë, ku të informohen 
më shumë fëmĳ ët me pasojat qe sjellin dhe shkaktojnë punët e renda dhe te 
ndryshme të fëmĳ ët.
 Shkolla duhet te luajë rolin koordinues,fëmĳ ë-prindër-komunitet,por edhe me 
akteret e tjerë,ne këtë raste,me pedagogun social, dhe me institucionet përkatës te 
cilat ofrojnë ndihmë dhe përkujdesje, te garantuar me ligj.  Prindërit të kujdesen më 
shumë për fëmĳ ët e tyre në ofrimin e shërbimeve,po ashtu të jene te vetëdĳ shme 
për dekoncentrimin e fëmĳ ës së tyre në shkollim.
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