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Përdorimi i TIK në mësimdhënie dhe mësimnxënie
Alma Daja
Abstrakt
Shoqëria e bazuar në dituri nevojitet që të posedojë aftësi të mira komunikuese dhe sociale,
të jetë e mirë informuar dhe të jetë gjithmonë e gatshme të mësojë gjëra të reja. Për t’u bërë
pjesëtar të kësaj shoqërie qytetarët duhet të marrin pjese në mënyrë aktive në këtë shoqëri
dhe t`i ndjejnë benifitet e ofruara nga ajo. Atyre duhet t’ju jepet mundësia që t`i zoterojnë
dhe arrĳnë ato dituri dhe aftësi të nevojshme. Ato gjithashtu duhet që në mënyrë kreative t`i
arrĳnë dituritë dhe eksperiencat duke krĳuar zgjidhje origjinale për problemet.
Nevoja dhe arsyeja e aplikimit të TIK-ut në arsim niset nga fakti i përgatitjes së të rinjve për
tu bërë liderë dhe të suksesshëm në këtë shoqëri të udhëhequr nga informacionet. Aftësitë e
komunikimit, proçesimit, mendimit kritik dhe zgjedhjes së problemeve si dhe puna në grupe
janë esenciale në shoqërinë teknologjike dhe socio-ekonomike të shekullit XXI. Nuk ka dyshim
se arsimimi është njëri nga segmentet kryesore në nxitjen dhe përkrahjen e zhvillimit të
shoqërisë informatike, edhe atë në dy aspekte. Pikë së pari, ky segment duhet të jetë promotor
i shoqërisë informatike dhe të inicojë krĳimin e kuadrove profesionale dhe kompetente të cilët
mund t`ju përgjigjen sfidave të shoqërisë informatike dhe nevojave të ekonomisë së bazuar
në dituri. Së dyti, cilësia e proçesit edukativo-arsimor në mënyrë të drejtë varet nga zbatimi i
teknologjisë informatike dhe komunikimit në po atë proçes.

Hyrje
Bota karakterizohet nga ndryshime të shumta dhe të shpejta, një pjesë e të cilave ka
ardhur dhe nga zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Arsimi duhet t’u përshtatet ndryshimeve të vazhdueshme të teknologjisë, dhe t’i
përdorë ato gjerësisht në procesin mësimor. Këtyre ndryshimeve arsimi duhet t’u
përgjigjet, me ritme të shpejta, me zhvillime të brendshme sasiore e cilësore për të
transmetuar njohuri e aftësi sistematike, koherente e të qëndrueshme te nxënësit,
duke i reflektuar më pas këto në shoqëri për krĳimin e një të ardhmeje më pozitive
për të gjithë. Në epokën e zhvillimit të teknologjisë së informimit dhe komunikimit,
përdorimi i kësaj teknologjie gjatë procesit mësimor është bërë një domosdoshmëri
për mësuesit. Ky zhvillim lidhet drejtpërsëdrejti me përditësimin e njohurive dhe
të aftësive të reja në fushën e edukimit nga mësuesi. Teknologjia ka fuqinë dhe
potencialin për të transformuar mjedisin profesional të mësimdhënies. Ajo ndikon
mësimdhënien e suksesshme dhe u krĳon mundësi mësuesve për të mësuar dhe
bashkëpunuar me njëri-tjetrin, nëpërmjet shkëmbimit të ideve e përvojave dhe
zgjidhjes së problemeve të përbashkëta pedagogjike. Teknologjia e informacionit
Shoqata e Amerikës (ITAA) e përcakton Teknologjine e informacionit si: "Studimin,
projektimin, zhvillimin, zbatimin, mbështetjen apo menaxhimin e informacionit
bazë të sistemeve kompjuterike, veçanërisht aplikacionet softëare dhe hardëaret
kompjuterike."
Sistemi jonë arsimor është duke i zbatuar principet e Strategjise Nacionale për
Zhvillimin e Arsimit, vecanerisht programit për zhvillimin e TIK-ut në arsim.
Qëllimi kryesor i strategjisë nacionale është që të maksimalizohet dhe të optimizohet
9

shfrytëzimi i pajisjeve të TIK-ut nga kategor i të ndryshme të pjesëmarrësve
potencialë: mësimdhënës, nxënës, student, qytetar. Promovimi i arsimimit
teknologjik paraqet hap logjik, posaçërisht në klasat e ulta të arsimit fillor. Kujdes
i veçantë duhet pasur në përmbajtjet mësimore për grupe të ndryshme nxënësish.
Posaçërisht theks të veçantë i jepet zbatimit të TIK-ut në arsimin fillor për kryerjen e
detyrave shkollore.
Një përmbledhje bashkëkohore e literaturës që ka të bëjë me studime nga praktika
të suksesshme dhe politika arsimore ilustron progres të rëndësishëm në Evropë, në
përfshirjen e TIK-ut në mësimdhënie. Aty dallohet qartë se identifikimi i kritereve
për praktikat e suksesshme të TIK- ut në fushën e arsimit është tepër i vështirë, për
shkak se një praktikë që ka funksionuar mirë në një kontekst, mund të mos jetë
aspak e tillë në një kontekst tjetër. Pajisja e shkollave me TIK është zakonisht hapi
i parë në agjendën e hartuesve të politikave, megjithatë investimi vetëm në pajisjen
e shkollave me teknologji informative të komunikimit ishte një praktikë jo e mirë,
ashtu siç raportuan disa nga vendet evropiane. Politikat duhet të sigurojnë një vizion
afatgjatë, të shpjeguara në objektiva të detajuara në një shkallë të gjërë veprimi, të
“zgjerimit të aksesit për të gjithë, rritje të cilësisë së arsimit, riformim i organizimit
dhe i menaxhimit të proceseve të arsimit, aftësimi për të nxënët afatgjatë, shtimi
i kompetencave të TIK-ut të nxënësve, mësuesve dhe stafit administrativ, ngritja e
efektshmërisë në administrimin e shkollës”.1
Çështje kryesore është përqëndrimi në shfrytëzimin e TIK nga mësuesit dhe nxënësit
për qëllime arsimore, sesa shfrytëzimi praktik i kompjuterëve bashkë me mjetet dhe
programet e tĳ. Lidhur me këtë çështje duhet të përcaktohet një program:
1.Mësuesve u nevojiten (80%) shprehi jo teknike e dhe (20%) shprehi teknike, ndërsa
,,nxënësit, së pari duhet të përpunojnë informacionin që marrin, dhe pastaj ta lidhin
atë me përvojat që ata njohin nga jeta e tyre: pra lidhja e teknikës me jetën reale dhe
me natyrën”.
2 Pavarësia, puna në grupe, shprehitë baza të nevojshme (të lexuarit, të shkruarit,
skicimi) dhe shprehi të tjera të nivelit të lartë të njohjes janë kushte paraprake për një
përdorim të suksesshëm të TIK-ut.
3. Një ndër metodat ishte edhe metoda e bashkëveprimit gjatë mësimit përmes TIKut. Sipas tĳ, kjo metodë relizohet nxënës me nxënës, nxënësi me grupin dhe grupi me
grupin.Nxënësit munden që gjithashtu të bashkëveprojnë me njerëz të ndryshëm, si
me shokët e klasës, mësuesin, nxënësit e klasave të tjera, nxënës nga komunitete të
ndryshme dhe njerëz nga e gjithë bota. Meqë nxënësit vendosen nëpër grupe, prej
tyre kërkohet që të jenë aktivë në orë, për këtë kërkohet bashkëpunimi, por për të
arritur këtë bashkëveprim që mësimi të bëhet sa me i lehtë, kërkohet që mësuesi të
sigurojë që bashkëveprimi të jetë efektiv.
4. Teknika të tjera janë kur mësuesit i zhvillojnë detyra, të cilat rrisin mundësinë e
bashkëveprimit social sa më cilësor. Përmes kësaj teknike, mësuesi duhet të përpiqet
që të gjithë nxënësit të jenë aktivë në orë. Ka nxënës të cilët nuk janë aktivë në orë,
atëherë mësuesi/ja duhet t’ia caktojë secilit nga një rol specifik, në mënyrë që të
gjithë nxënësit në grup të marrin pjesë edhe së bashku të arrĳnë qëllimin e grupit.
Kjo strukturë mundëson që nxënësit të kontaktojnë me njëri-tjetrin duke mësuar.
Sa më shumë që të kenë nevojë për bashkëpunim, aq më shumë efektiv do të jetë
1

Arbnesha Mexhuani, Integrimi i teknologjise informative te komunikimit ew mesimdhenie dhe
nxenie, Prishtinw: Instituti Pedagogjik i Kosovws, 2014, 9.
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bashkëpunimi. Këto principe janë bazat e teknikave si mësimi bashkëpunues.
5. Teknikë tjetër është prezantimi i punimeve në klasë. Nxënësit i prezantojnë
punimet e tyre në klasë për t’i vlerësuar mësuesi/ja. Shtrohet pyetja: Cila është
arsyeja që nxënësit e tjerë të dëgjojnë prezantimet e grupeve të tjera? Mësuesi/ja
duhet t’u paraqesë nxënësve arsye për të dëgjuar prezantimet, si, për shembull, të
bëjnë vlerësimin e prezantimeve të shokëve, të marrin shënime, që do t’u duhen
për ndonjë kuic apo test, ose të kërkohet ndonjë përmbledhje e prezantimit që ata
dëgjuan. Në këtë mënyrë mësuesi i inkurajon të gjithë nxënësit që të dëgjojnë dhe të
japin përgjigjet e duhura.2
Zbatimi i mësimdhënies interaktive kërkon mjete të ndryshme ndihmëse për
mësim, hapsirë për te punuar, aftësim të arsimtarëve për të zbatuar mësimdhënie
interaktive,aftësim i nxënësve e të tjera që do të thotë se mvaret nga shumë faktor
të rëndësishëm. Që të ndryshohet pasqyra e mësimit tradicional si çështje mjaft e
rëndësishme është vendosja e risive në mësim. Në teoritë praktike të didaktikës
është pranuar qëndrimi për ndryshimin e mësimit pasiv ndaj atĳ aktiv. Mënyra
aktive e organizimit të mësimit e karakterizon mësimin bashkëkohor, ndërsa mënyra
pasive e karakterizon mësimin tradicional. Proçesin e të nxënit aktiv e dallojnë disa
karakteristika, ndër të cilat me rëndësi janë :
1. strukturim i përmbajtjes së temës, njësisë mësimore, planifikimit dhe pregatitjes
për mësim;
2. trajtim gjithpërfshirës i temës mësimore;
3. kombinim qenësor i materialit teorik dhe praktik;
4. dominim i punës së individualizuar ose i punës së kombinuar individuale –
grupore;
5. dominimi i pozitës aktive të nxënësve dhe roli drejtues e organizues i arsimtarit;
6. qasje e punës në grupe, kontroll i drejtpërdrejtë, ndihmë nga nxënësit tjerë dhe
kooperim ndërmjet nxënësve;
7. organizim të të nxënit;
8. klasa transformohet në një ambient pune, nxënĳeje dhe nxitje pozitive sipas
shfrytëzimit të metodologjive dhe teknologjive efikase mësimore.3
Ka shumë pikëpamje, por tri janë elementet teknologjik që do të mund të ndikonin
dukshëm në të ardhmen në procesin mësimor. Këto janë: Teknologjia e bazuar në
Cloud, biometrikë dhe hologrami.
E para, teknologjia e bazuar në Cloud, mundëson ruajtjen e të dhënave, përpunimin
e tyre dhe akses online të palëve të interesuara. Shfrytëzimi i kësaj teknologjie në
shkollë, do ta shkarkonte nxënësin nga barra e madhe e librave, po ashtu do t’u
jepte qasje prindërve për ta përcjellë evoluimin e fëmĳëve në procesin mësimor e
mësimdhënësit do të mund të vëzhgonin thuajse pandërprerë punën e nxënësve
edhe në klasë edhe në shtëpi.
Biometrika është gërshetim i bioteknologjisë dhe teknologjisë së
informacionit. Kryesisht është e përqendruar, përveç të tjerash, në ngritjen e një
sistemi identifikimi dhe verifikimi të personave. Po ç’hyn kjo në procesin mësimor?
Nëse flasim për një botë gjithnjë e më të dixhitalizuar, atëherë qasja në biblioteka
elektronike, verifikimi në ditarët shkollorë dxhitalë e aspekte të tjera, biometriken e
bën të domosdoshme.
2
3

Po aty, 10-11.
http://elisareci.weebly.com/uploads/2/0/3/7/20379979/teknologjia_ne_mesimdhenie.pdf.
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Hologrami nënkupton një fotografi tredimensionale e cila edhe në pjesët më
të vogla të saj përfshin krejt foton. E gjithë kjo bëhet me ndihmën e laserëve, që
përthyejnë pamjet për t’u krĳuar figura interference. Kjo teknologji bën të mundur
ruajtjen e qindra fotove dhe pasqyrimin e tyre në kohë reale. Nëse në një njësi
mësimore nga historia, ne do të kishim nevojë për t’i parë piramidat e Egjiptit,
atëherë hologrami, do të na e mundësonte t’i kishim para syve “live”. Madje, përmes
hologramit, edhe vetë mësimdhënësi do të mund të zëvendësohej. Mbase,për t’u
përsosur interaktiviteti i hologramit-mësimdhënës me nxënës e studentë do të duhet
edhe pak kohë, mendoj në atë masë që mësimdhënësi do të zëvendësohej plotësisht
nga hologrami.
Sigurisht, në Shqipëri për të arritur kjo teknologji duhet kohë, por këto janë tendencat
e përfshirjes se teknologjisë informative në procesin mësimor.4
Përfundime
Pajisja e shkollave me kompjuterë ndikon në masë të madhe në përdorimin e drejtë
të tĳ. Mësimdhënësit gjatë orëve mësimore me udhëzime te tyre dhe me këshilla
konkrete kanë mundësi t’i orientojnë nxënësit në përdorimin e drejtë të kompjuterit.
Por jo të gjitha shkollat e kanë një mundësi të tillë. Një numër i konsiderueshëm
i tyre kanë vetëm nga një apo dy kompjuterë, të cilët i përdor drejtori i shkollës.
Megjithatë, pavarësisht kësaj, mësimdhënësit mund të gjejnë mënyra të ndryshme
për integrimin e teknologjisë si mjet pune për nevoja arsimore, qoftë me përdorimin
e pajisjeve të tyre personale si laptop, ipad, apo me shfrytëzimin e pajisjeve të
kolegëve të tyre e në disa raste edhe kur vetë nxënësit sjellin në shkollë laptopat e
tyre. Shpenzimi i kohës së nxënësve duke keqpërdorur kompjuterin për komunikim
dhe lojëra të ndryshme mund të shndërrohet në përdorim efektiv të tĳ në qoftëse
mësimdhënësit e integrojnë TIK-un në procesin e të nxënit, duke i udhëzuar nxënësit
që të hulumtojnë për nevojat e tyre mësimore të përshtatura në kurrikulën e tyre
lëndore.
Qasja e mësimdhënësve duke përdorur metodën tradicionale të punës, mësuesi
në qendër, dhe dhënia e informatave duke u bazuar vetëm në pjesën teorike të
materialeve, është edhe një ndër faktorët që ndikon në pasivizimin e nxënësve dhe
në mos stimulimin e tyre për punë. Ndaj dhe është e nevojshme që të vlerësohet se sa
dhe si mësimdhënësit i stimulojnë nxënësit e tyre që kompjuterin ta përdorin si mjet
pune,për të siguruar cilësinë e rezultateve arsimore, meqenëse çdo shteg i të nxënit
ngrihet dhe duhet të burojë nga mësimdhënësit.
Bibliografi
1.Mexhuani. Arbnesha, Integrimi i teknologjisë informative të komunikimit në mësimdhënie dhe
nxënie, Prishtinë: Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2014.
2.http://elisareci.weebly.com/uploads/2/0/3/7/20379979/teknologjia_ne_mesimdhenie.pdf.
3.http://www.portalishkollor.al/kuriozitet/perdorimi-i-teknologjise-informative-ne-procesinmesimor.
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Obeziteti, çfarë e shkakton atë dhe si trajtohet
MSc. Mentar Cani
Abstrakt
Sot dy të tretat e të rriturve dhe gati një e treta e fëmĳëve luftojnë me mbipeshën dhe
obezitetin. Trashja nuk është vetëm një nga shqetësimet që lidhen me pamjen fizike,por është
edhe me nivelin e lartë të yndyrës në që mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të ndryshme
dhe problemeve të tjera shëndetësore.
Trashja (obeziteti) mund të mos duket aq e rëndësishme psh. si kanceri, por është po aq
vdekjeprurëse sa kjo semundje. Trashja mund të rrisë rrezikun e një personi për sëmundje të
zemrës, goditje, presion të lartë të gjakut, diabet, probleme të frymëmarrjes dhe madje mund
të shkaktojë edhe kancer. Është e rëndësishme të merren parasysh shkaqet e obezitetit dhe t'i
njohim ato, në mënyrë që të mos na duket dicka e zakonshme të qënit obezë. Duke pasur një
dietë të shëndetshme, duke ushtruar aktivitet fizik,qoftë edhe një shëtitje në këmbë,pra duke
qëndruar aktiv do mund të filloni një mënyrë jetese të shëndetshme. Jo vetëm që mund të
ndaloni së qëni të dhjamur, por gjithashtu do të reduktoni rrezikun për sëmundje të ndryshme
në trup, që nënkupton një nivel jetese më të mirë.

Hyrje
Të njihemi me obezitetin
Obeziteti është një gjendje ku një person ka grumbulluar kaq shumë yndyrë në trup
e cila mund të ketë një efekt negativ në shëndetin e tĳë. Nëse pesha e një personi
është të paktën 20% më e lartë se normalja e cila duhet të jetë, ai ose ajo konsiderohet
obez. Nëse Indeksi i masës trupore (IMT) është midis 25 dhe 29.9 ju konsideroheni
në mbipeshë. Nëse IMT është 30 ose më shumë ju konsiderohen të obezë. Lind pyetja
‘sa mund të jetë pesha ideale ?’,atëhere na vjen në ndihmë “IMT“.
Çfarë është ‘IMT’ (indeksi i masës trupore)?
p

Indeksi i masës trupore (IMT) është një matje statistikore që rrjedh nga lartësia dhe
pesha juaj. Megjithëse konsiderohet të jetë një mënyrë e dobishme për të vlerësuar
peshën e shëndetshme të trupit, ajo nuk mat përqindjen e yndyrës së trupit. Matja e
me anë të IMT ndonjëherë mund të jetë mashtruese ose jo e sakte , nëse do të ishte
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një trup i mbushur me muskuj dhe i shëndetshëm atëherë mund të ketë një IMT të
lartë, por ka shumë më pak yndyrë sesa një person i papërshtatshëm, IMT i të cilit
është më i ulët.
Megjithatë, në përgjithësi, matja e IMT(BMI) mund të jetë një tregues i dobishëm për
'personin mesatar'.
IMT = KG/M2
Përse njerzit bëhen obezë?
Njerëzit mund të bëhen obezë për shumë arsye të ndryshme që do të përmenden në
vĳim:
1) Konsumimi i shumë kalorive të ndryshme.
Këto ditë njerëzit po hanë shumë më tepër ushqim sesa në brezat e mëparshëm.
Ky fenomen është përhapur së shumti në në vendet e zhvilluara – megjithatë , tani
tendenca për ushqime është përhapur në mbarë botën.Pavarësisht se miliarda dollarë
shpenzohen në fushatat e njëpasnjëshme publike që përpiqen të inkurajojnë njerëzit
që të hanë në mënyrë të shëndetshme, shumica prej njerëzve vazhdojnë të ushqehen
në mënyrë të pashëndetshme. Në vitin 1980, 14% e popullsisë së rritur të SHBA është
e obeze ; Në vitin 2000 shifra arriti në 31% (Shoqëria e Obesitetit).Në SHBA, konsumi
i kalorive u rrit nga 1,542(kalori) në ditë për gratë në vitin 1971 në 1,877në ditë në
vitin 2004. Shifrat për meshkujt ishin 2,450 (kalori) në vitin 1971 dhe 2,618(kalori) në
vitin 2004. Shumica e njerëzve do të prisnin që kjo rritje e kalorive të përbëhej nga
yndyra – Por nuk ishte ashtu! Pjesa më e madhe e rritjes së konsumit të ushqimit
konsiston në karbohidratet (sheqernat). Rritja e konsumit të pĳeve me përmbajtje
sheqeri ka kontribuar në rritjen e nivelit të karbohidrateve ne shoqeri rreth 3 dekadat
e fundit . Konsumi i ushqimeve të shpejta është trefishuar gjatë të njëjtës periudhë.
Faktorë të tjerë të tjerë gjithashtu thuhet se kanë kontribuar në rritjen e kalorive
janëmarrja e karbohidrateve.Teknologjitë bujqësore në shumicën e botës së zhvilluar
gjithashtu kanë çuar në ushqime shumë më të lira. Por krahas teknologjisë ndikoi
edhe kima e cila bëri që me klimën e nxehte të pakësojnë kultivimin e frutave dhe
të rrisnin prodhimin e dritherave dhe produkteve me shumë karbohidrate ku misri
dhe gruri dhe orizi nga nxehtësia bëheshin shumë më lirë sesa frutat dhe perimet.
2) Kryerja e një mënyre jetese me më pak aktivitete
Me ardhjen e televizioneve, kompjuterave, videove, telekomandave, makinave larëse,
lavatriçe dhe pajisjeve të tjera moderne, njerëzit zakonisht janë duke udhëhequr një
jetese shumë më të ulur në krahasim me prindërit dhe gjyshërit e tyre.
Disa vite më parë pazaret dhe punët e ndryshme kishin nevoje për prezencen fizike
tëpersonit por edhe pëer levizjen në një distancë më të madhe por tani u hapën
supermarkete dhe qendra tregtare, qytetarët lëvizën nga përdorimi i këmbëve të tyre
drejt ngarjes së makinave të e tyre për të marrë furnizimet e tyre. Në disa vende, të
tilla si SHBA, varësia nga makina është bërë kaq e fortë sa që shumë njerëz do të
shkojnë edhe nëse destinacioni i tyre është vetëm gjysmë milje larg. Sa më pak të
lëvizni aq më pak kalori ju digjen në trup. Megjithatë, kjo nuk është vetëm një çështje
e kalorive. Aktiviteti fizik ka një efekt në mënyrën se si funksionojnë hormonet ,
dhe hormonet kanë një efekt në mënyrën se si trupi i individit e mer ushqimin. Disa
studime kanë treguar se aktiviteti fizik ka një efekt të dobishëm në nivelin të insulinës
- duke e mbajtur atë të qëndrueshme. Nivelet e paqëndrueshme të insulinës janë të
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lidhura ngushtë me shtimin e peshës. Fëmĳët që kanë një televizor ose kompjuter
në dhomën e tyre të gjumit kanë më shumë gjasa të jenë obezë ose mbipeshë sesa
fëmĳët që nuk i kanë.
3) Mos fjetja mjaftueshëm
Hulumtimet kanë sugjeruar që nëse nuk fle mjaftueshëm, rreziku juaj për t'u bërë
dyfish I peshës është e mundshme. Rreziku vlen për të rriturit dhe fëmĳë . Profesor
Francesco Cappuccio dhe ekipi i tĳ shqyrtuan provat në mbi 28,000 fëmĳë dhe 15,000 të
rritur. Dëshmitë e tyre treguan qartë se privimi i gjumit në mënyrë të konsiderueshme
rriti rrezikun e obezitetit në të dy grupet.Profesor Cappuccio tha: " 'Epidemia' e
obezitetit është paralelizuar me një 'epidemi të heshtur' të kohëzgjatjes së zvogëluar
të gjumit me kohëzgjatje të shkurtër të gjumit lidhur me rritjen e rrezikut të obezitetit
si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmĳët. Këto tendenca janë të dukshme tek të rriturit,
si dhe tek fëmĳët deri në moshën 5 vjeçare." Profesor Cappuccio shpjegon se privimi
i gjumit mund të çojë në obezitet përmes rritjes së oreksit si pasojë e ndryshimeve
hormonale. Nëse nuk fle aq sa prodhon ‘Ghrelin‘, një hormon qëstimulon oreksin.
Mungesa e gjumit gjithashtu rezulton në trupin tuaj duke prodhuar më pak ‘Leptin‘,
një hormon që e zvogëlon oreksin.
4) Ndërhyrje endokrine, të tilla si disa ushqime që ndërhyjnë me metabolizmin e
lipideve
Një ekip nga Universiteti i Barcelonës (UB) i udhëhequr nga Dr Juan Carlos Laguna
botoi një studim në revistën “Hepatology“ që siguron të dhëna për mekanizmin
molekular përmes të cilit fruktoza (një lloj sheqeri) në pĳe mund të ndryshojë
metabolizmin e energjisë në lipide dhe të shkaktojë yndyrë në mëlçinë dhe duke
shkaktuar sindroma metabolike.
Fruktoza kryesisht metabolizohet në mëlçi, ky organ bëhet objektiv i ndryshimeve
metabolike të shkaktuara nga konsumi i këtĳ sheqeri. Në këtë studim, minjtë
që marrin pĳet që përmbajnë fruktoza paraqesin një patologji të ngjashme me
sindromën metabolike, e cila në afat të shkurtër shkakton akumulimin e lipideve
(hypertriglyceridemia) dhe mëlçisë yndyrore, dhe përfundimisht çon në hipertension,
rezistencë ndaj insulinës, diabetit dhe obezitetit.
Dietat e dobëta të balancuara dhe mungesa e ushtrimit fizik janë faktorët kryesorë
në rritjen e obezitetit dhe sëmundjeve të tjera metabolike në shoqëritë moderne. Në
studimet epidemiologjike tek njerëzit, efekti i marrjes së pĳeve fruktoze të ëmbla
gjithashtu duket të jetë më intensive tek femrat. (Nga - "Të dhëna të reja mbi pĳet
ëmbëlsiro-fruktozes dhe metabolizëm hepatik").
Në një artikull të publikuar autorët thanë se gjetën pjesë të trurit që rregullojnë
oreksin të cilat u bënë aktive kur njerëzit konsumonin glukozën, por mbetën joaktivë
kur hëngrën fruktozën, Kur ato rajone të bëhen aktive, ato lirojnë hormonet që
prodhojnë ndjenja të ngopjes (plotësia) - me fjalë të tjera, hormonet na tregojnë për
të ndaluar gjatë ngrënies.
5) Normat e ulëta të pirjes së duhanit (pirja e duhanit e zë oreksin)
Sipas Instituteve Kombëtare të Shëndetit (NIH) ,të gjithë fitojnë peshë kur ndalojnë
pirjen e duhanit. Ndër njerëzit që e konsumojnë, rritja mesatare e peshës është midis
6 dhe 8 paundësh. Rreth 10 përqind e njerëzve që ndalojnë pirjen e duhanit fitojnë një
sasi të madhe peshe - 30 paund ose më shumë.
6) Medikamente që i bëjnë pacientët të vënë peshë
Disa ilaçe shkaktojnë shtim në peshë. Shtimi i peshës në mënyrë klinike është i lidhur
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me disa ilaçe të përshkruara zakonisht. Ka variacion të gjerë interindividual në
përgjigjen dhe ndryshimin e shkallës së shtimit të peshës brenda klasave të barnave.
Kur është e mundur, duhet zgjedhur terapi alternative, veçanërisht për individët e
predispozuar ndaj mbipeshës dhe obezitetit.
7) A është mbipeshë obeziteti?
Sa më gjatë që një person është në mbipeshë, aq më e vështirë bëhet për atë që të
humbasin peshë. Shumë veta janë pyetur nëse vetë obeziteti bëhet një shtet i.
Ata zbuluan se pesha "normale" e trupit të minjve që bëhen obezë fillon të rritet;
Perceptimi i trupit të tyre të peshës normale bëhet më i rëndë se më parë, pavarësisht
nëse janë dieta që ata të humbnin peshë. "Modeli tregon se obeziteti është pjesërisht
një çrregullim i vetëpërhapur dhe rezultatet më tej theksojnë rëndësinë e ndërhyrjes
së hershme në fëmĳëri për t'u përpjekur të parandalojë gjendjen e të cilit Mund
të zgjasë një jetë“. Përveç këtĳ studimi, hulumtimi i botuar në revistën Nature
Communications në vitin 2015 sugjeron që humbja e peshës është më e vështirë kur
kemi më shumë yndyrë. Shkencëtarët sugjerojnë se sa më shumë yndyrë që mbartim,
aq më shumë trupat tanë duket se prodhojnë një proteinë që bllokon aftësinë tonë
për të djegur dhjamin.
Një gjen i gabuar, i quajtur FTO, bën 1 në çdo 6 persona që të ndihet i uritur , një ekip
shkencëtarësh nga University College London raportoi në Gazetën e Investigimit
Klinik (korrik 2013).Hulumtuesi kryesor, Racher Batterham, shpjegoi se njerëzit që
mbajnë variantin e gjeneve të FTO zakonisht kanë shumë uri për të ngrënë, preferojnë
ushqime me energji të lartë, ushqime të yndyrshme dhe zakonisht janë të obezë.
Gjithashtu, duket se ata persona duan një minutazh kohor më të math për të ngrënë
dhe për të arritur ngopje (ndjenja e të qënit e plotë).
8) Gjenet Obeze
Një gjen i gabuar, i quajtur FTO, bën 1 në çdo 6 persona që të ndihet i uritur , një ekip
shkencëtarësh nga University College London raportoi në Gazetën e Investigimit
Klinik (korrik 2013).Hulumtuesi kryesor, Racher Batterham, shpjegoi se njerëzit që
mbajnë variantin e gjeneve të FTO zakonisht kanë shumë uri për të ngrënë, preferojnë
ushqime me energji të lartë, ushqime të yndyrshme dhe zakonisht janë të obezë.
Gjithashtu, duket se ata persona duan një minutazh kohor më të math për të ngrënë
dhe për të arritur ngopje (ndjenja e të qënit e plotë).
Si mund të kurohet obeziteti ?
Rreth 1 miliard njerëz në të gjithë botën janë mbipeshë në atë masë që e rëndon shumë
shëndetin dhe shumë prej tyre, sipas specialistëve, vdesin nga sëmundje që mund të
ishin parandaluar. Ndryshe, në terminologjinë mjekësorë mbipesha njihet me emrin
Obezitet. Sot lufta kundër kileve të tepërta nuk është vetëm një problem individual,
ai tashmë është kthyer në problem social dhe qeveritar, pasi shërbimet shëndetësore
falas paguajnë koston e mjekimeve për ata pacientë që vuajnë sëmundjet që lidhen
me mbipeshën. Pikërisht kjo u soll në vëmendjen e Bashkimit Evropian gjatë një
konference në Pragë prej shkencëtarëve kryesorë në fushën e të ushqyerit, të cilët
iu bënë thirrje vendeve të reja evropiane, që ta bëjnë prioritet të tyren luftën kundër
mbipeshës.

16

Cilat janë format e trajtimit të obezitetit dhe si ndikon në psikikën e personit
obez arritja e rezultateve pozitive në trajtim?
Trajtimi i obezitetit synon të arrĳë një peshë normale dhe të mbajë sa më gjatë,
mundësisht për gjatë gjithë jetës peshën normale. Sadopak të kemi rënie në peshë te
obezët, do të kemi përfitime maksimale në të gjithë elementet e lidhur me peshën.
Arritja e sukseseve sado modeste, sjell nga ana tjetër edhe një stimul psikologjik dhe
ndjenjën e vetëkontrollit të mirë të organizmit. Është e pamundur të arrihet reduktimi
i peshës trupore duke u fokusuar vetëm në njerën anë, për shembull, vetëm në dietë
apo vetëm në veprimtarinë fizike. Ndaj dhe trajtimi i obezitetit është kompleks dhe
relativisht i vështirë.
Elementi i parë që duhet të tentohet të normalizohet te individët obezë, është
ndërgjegjësimi dhe informimi i tyre rreth ushqyerjes dhe dietave.
-Të gjithë obezët, pa përjashtim, duhet të reduktojnë në mënyrë domethënëse
marrjen e sheqerit, karbohidrateve të rafinuara, produkteve të gatshme me
përmbajtje yndyrore etj.
-Në orientimet dietike që u jepet këtyre të sëmurëve, tentohet në ulje totale të
kalorive ditore, gjithmonë synohet të arrihet si objektiv i parë një ulje rreth 10% të
peshës trupore mundësisht brenda 2-3 mujorit të parë të regjimit të ri.
-Dietat duhet të orientohen drejt produkteve bimore të pasura me fibra dhe të
varfra me kalori.Këshillohen gjithashtu të gatuhen pak, të mos përpunohen apo
të shtohen elemente të tjera në gatim, si p.sh yndyrna, vajra etj.
-Nuk duhet të prishet balanca ditore e makronutrientëve, sërish karbohidratet
natyrore duhettë përbëjnë 50-60% të dietës, yndyrnat jo me shumë se 15-20% të
dietës, duhet të kufizohen yndyrnat shtazore dhe preferohen më tepër sterolet,
fitosterolet, pra yndyrnat me origjinë bimore, si përshembull nga arrat, bajamet,
kikiriku, fistak, vaji i ullirit etj. -Duhet të reduktohet sasia e brumrave, kryesisht
e bukës, gjithashtu preferohet bukaintegrale, por edhe makaronat, orizi dhe
drithërat e tjera duhet të jenë të tilla (të papërpunuara ose integrale) në mënyrë
që të marrim më pak kalori dhe të sigurojë sasinë e mineraleve dhe fibrave të
duhura.
-Nuk rekomandohet ndërprerja e ushqimeve në mënyrë të menjëhershme, por
synohet tëzvogëlohen vaktet në sasi dhe kalori dhe të mos lihet kohë e gjatë pa u
ushqyer mes vakteve në mënyrë që organizmi të ndiejë gjendje urie.
-Kështu regjimi ideal do të ishte që të merreshin tre vakte kryesore, por të
reduktuara në kalori, si dhe 2-3 nënvakte (zemër), kryesisht me ushqime të
thjeshta, fruta etj.
-Nuk duhet të harrojmë dhe përdorimin e ujit, rekomandohet marrja e 6-8 gotave
uji në ditë.Uji është element i domosdoshëm në rritjen e metabolizmit.
-Kategorikisht duhet të ndalohen të gjitha produktet e gatshme fast-food,
ëmbëlsirat mekarbohidrate të përpunuara, pĳet energjike me sheqer, biskota,
çokollata dhe shumë asortimente të tjera të gatshme.
-Aktiviteti fizik është element i rëndësishëm në menaxhimin e obezitetit, sa më
shumë lëvizim,aq më shumë energji harxhojmë.
-Për të humbur 1 kg dhjamë tek një obez duhet që të harxhohet 8 mĳë kalori.
Sugjerohet njëfillim gradual i aktivitetit fizik, dhe jo direkt me përpjekje apo
aktivitete të rënda, për shembull, mund të niset me një ecje të lehtë sportive e më
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pas me sporte në natyrë, ku më idealja rekomandohen të ushtrohen sporte të tilla,
si: gjimnastika, atletika, noti etj.
-Ne këshillojmë jo më pak se 60-90 minuta aktivitet fizik në ditë, sa më intensiv të
jetëaktiviteti fizik aq më shumë kalori digjen.
Gjithmonë suksesi i rënies në peshë konsiston në gërshetimin e mirë të dietave,
aktivitetit fizik dhe një gjumi të mirë.
Referencat
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Evolimi i të drejtave të femrës shqiptare
Msc Suida Peraj
Abstrakt
Femra shqiptare, përveç veshtirësive me tëcilat u përball nga një ndryshim sistem ekonomik,
social dhe politik në të cilën shteti shqiptar zgjidhte të ushtronte pushtetin e tĳ, do u ndeshte
“me luftën me të egër”, e cila ishte fitimi i të drejtave që i takonte të kishte në shoqërinë
shqiptare.
Nga një femër ku e drejta zakonore e trajton si “femra e nënshtruar”ku autoritetin mbi të
e kishte i zoti i shtëpisë, tek femra që arriti të deshmontë që është luftarake po aq e denjë
në luftësa mashkulli.Femra shqiptare do deshmonte si askush tjetër; që arrin të jetë zonjë
shtëpĳe po aq e sukseshme, earsimuar, të ketë pozicione kyçe, të degjohet fjala e saj, të gëzojë
të drejtën që shokun e jetës ta zgjedh me pëlqimin e saj, të drejtën për të qënë trashëgimtare,
të drejtën e divorcit, të drejtën që të ushtrojë votën e saj duke zgjedhur por edhe duke qenë
e zgjedhur,të drejtën për të qenë pronare mbi sendet e fituara nga puna e saj por edhe një
sipërmarrese e aftë.
Fjalë kyçe: patriarkalizëm, inferioritet, evidentim, emancipim, personalitet.

Hyrje
Femra shqiptare do të ngelet shembulli ideal i femrës që “jetën e kthen në favor të
saj”. Nëse e drejta zakonore e konsideronte inferiore ndaj gjinisë mashkullore, ku
nuk gëzonte tagrin për të zgjedhur shokun e jetës, për tu arsimuar, për të trashëguar
apo për të poseduar sende, pasi pozita e saj konsistontebrenda katër mureve të
shtëpisë. Të tjerë që vendosnin për atë duke e konsideruar skllave të shtëpisë.Pasi
për të drejtën zakonore,femra shqiptare ishte “viktimë”, duke mos pasur pozitën që
i takonte si në familje, shoqëri, ekonomi dhe politikë.
Me krĳimin e formimit të shtetit shqiptar pas sundimit otoman për shumë vite, ku
vendi ynë do u përballte me sfidën me themelore për një shtet,si zhvillimin legjislativ,
ekonomik dhe social. Moment shumë i pritur përsa i përkët femrës shqiptare do të
ishte pikërisht përiudha 1912 deri në 1939,pasi filluan të merrishin masa që femra
shqiptare të mos ishte analfabete, por të kishte mundësinë e një ndër rrugëtimeve me
kuptimplotë që ka njëriu, e cila është edukimi.
Në përiudhën 1912 deri në 1939, femra shqiptare arriti të fitonte disa nga të drejtat
e mohuar kohë me pare si p.sh.të drejtën e shkurëzimit, të drejtën për të qenë
trashëgimtaresi nga prindërit dhe bashkëshortit,të drejtën për të dhënë pëlqimin e
saj në lidhjen me aktin e fejesës ku nuk u lejonte të fejohej nën moshën 16 vjeçe.
Ndërsa të drejtën për të punuar e gëzonte nëse bashkëshorti i jepte miratimin, pasi
mentaliteti dhe zakonet e trashëguar ndër vite nuk arritën të zhdukeshin plotësisht.
Pikërisht kur femra shqiptare po luftonte të kishte pozicionin që kishin arritur të
gëzonin femrat europiane, do të ishte përiudha e komunizmit që do bënte“të ngeltë
një ëndërr deri në demokraci”. Femra shqiptare gjatë përiudhës socialistefillimisht
u shfrytëzua nga familja, duke mos patur rolin që duhet të kishte, pastaj do të ishte
politika ku e vendoste të punonte me orë të zgjatura në toka, uzina, fabrika,pasi
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sistemi socialist në këtë mënyrë do arrinte qëllimet e synuara. Femra të cilat pëveç se
të internuara psikologjikisht do ishin dhe fizikisht.
Femra shqiptare gjatë përiudhës se demokracisë do u përpjekte që të deshmonte se
nuk duhet të ishte inferiore karshi gjinisë mashkullore, pasi të drejtat duhet të jenë të
barabarta në gëzimin e të qenurit e pavarur në liritë e saja themelore.
1. Femra shqiptare në të drejtën zakonore
Nëse i referohemi të drejtës zakonore me dominimin endikimit me të cilënpatriarkalizmi
shfaqet1, detyrimisht femra shqiptare nuk do të ishte e priveligjuar sa mashkulli,
pasi nuk gëzonte të drejtën e trashëgimisë dhe të pronësise2. Aq sa pronësia private
mbi sendet e prodhimit do igëzonte gjinia mashkullore, duke ndikuar që të ishin
sundimtar ndaj femrës shqiptare3.
Pushtet4 i cili vazhdonte deri tek ndalimi i ndjenjave të femrës përsa i përkët zgjedhjes
se shokut të jetës si“vajza edhe në mos pas prindt të vet, ajo s’ka tager me mendue per
Martes të vet, tagri është në dorë tëvllazneve a të kusherĳve.Vajza s’ka tager”5. Femra të
cilat nuk mund të zgjidhnin fejesën,ndërsa meshkujt do e gëzonin siatribut, pasi
“vajza nen unazë nuk ka tager me e lshue djalin, vajza e xanun nuk mundet me e lshue djalin
edhe në mos pasët sy”6. Vajzat e fejuara që në mosha të vogla7, qënie të cilave femĳëria,
pjesa me e bukur e jetës do ju ndërpritet pa e shĳuar. Instituti i familjes,konsistonte
në nënshtrimin e burrit ndaj gruas, ku nuk ekzistonte respekti reciprok apo dashuria
ndaj njëri-tjetrit. Ashtu si do u shprehte Engelsi “Mbetet martesë morale vetëm ajo
martesë ku dashuria vazhdon të ekzistojë”8.
Femrës shqiptare pëveç se ju mohua e drejta e trashëgimisenga ana e prindërve,
nuk kishte si të ndryshe dhe ngae bashkëshortit“grueja shqyptare fare trashigimit s’ka
te prindja, as më plang, as në shpi, kanuja e xen gruen si nji tepricë në shpi”9. Femra e cila
nuk gëzonte të drejtën as të familja ku ishte bĳëpor as atje ku shkonte si nusedhe nuk
do të mjaftonte vetëm kjo. Do përjetonte edhe mohimin e me sublimes që ekziston
në botë, të japësh mendimin për femĳën që sjell në jetë, të mos kesh të drejtën mbi
femĳën e rritur brendateje si “grueja fare tagrit s’ka as inbi të bĳt as në shpi”10.
Vallë për të drejtën zakonore shqiptare, të lindesh femër ishte mekat?Aq sa do u
konsideronte “mall” dhe jo qënie humane duke u paguar “50,100, 200 mĳe grosh -1500
grosh”11. Në rast se u vriste gruaja shtatzënë do u paguante shuma e përcaktuar12. E
drejta zakonore shqiptare, femrën e vendosi deri “aty sa edhe frymën e saj shpesh
here mund ta ndiente se u ndalonte”. Përveç inferioritetit, epersisë së burrit ndaj
femrës, do arrinte deri në atë pikë ku, nuk gëzonte asnjë të drejtë tjetër veç asaj të
1
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qënurit skllave e shtëpisë si “Grueja asht shakull per me bajtë”13.
Duke mos pasur privilegjet të cilat gëzonte gjinia mashkullore, femra shqiptare sipas
drejtës zakonore do ishte “inekzistente”, duke qenë bĳa ku vendoste babai për të,
bĳa që nuk gëzonte trashëgimi, bĳa e pa shkolluar, femër jo poseduese ndaj sendeve,
si dhe femër pa qenë pjesmarrëse në shoqëri dhe në jetë. Fakt kryesor që ndikonin që
femra shqiptare të ishte e pa zhvilluar si në jetën sociale dhe ekonomike.
2. Femra shqiptare gjatë përiudhës (1912-1939)
Femra shqiptare do kalonte në përipecira aq të mëdhaja, nga një femër e shtypur nga
e drejta zakonore tek femra që luftonte po aq mirësikur një burrë në luftën çlirimtare,
për të arritur tek fitorja e drejtave qëdo ju sjellte identitetin që jutakonte. Në Shqipëri,
deri në vitin 1912 do ekzistonin rreth 250 shkolla të huaja14 të cilat do të ndikonin
në analfabetizmit e femrës shqiptare. Do të ishin vitet 1920 deri 1924 ku shkollat
fillore do të paraprinin drejt atyre të mesme dhe femra shqiptare do kishte mundësi
të dilte nga guanca e prapambetjes arsimore e cila ishte si rezultat i sistemit politik,
ekonomik dhe social, ku femra shqiptare deri këto momente ishte nëpërkëmbur.
Në vitin 1926, Ahmet Zogu hartoi Kodin e Ri Civil i cili“do i kthente sytë”tek femra
shqiptare përsa i përket të drejtave dhe lirive në familje dhe shoqëri, duke hartuar
ligje të reja ku femra shqiptare15 do kishte pozitën e merituar. Kodi i Ri Civil, do
ndryshonte pothuajse gjithë normat e sheriatit16 në mënyrë që të zhdukeshin traditat
e huaja që femrën shqiptare e kishin kthyer në një skllave pasi kishte ardhur momenti
“ femra të jetë shoqe e burrit e të ketë të drejtë njësoj si ai”17.
Femra shqiptare, fitoj të drejtën e martesës me vullnetin e saj të plotë18 kundrejt
normës së mëparshme, në të cilën autoritetin e kishin prindërit. U përcaktua se akti i
martesës do u realizonte kur të mbushte moshën 16 vjeçe,duke eleminuar martesën
e vajzave të mitura.Gjithashtu, do u njihte e drejta për anullimin e martesës kur kjo u
realizonte nën ndikimin e kërcenimeve19.
Fakte të cilat e deshmojnë qartë se femra shqiptare arriti të kishte lirinë e plotë në
zgjedhjen e shokut të jetës, ku askush nuk mund të ndërhynte dhe mbi të gjitha
askush nuk mund të ushtronte presion psikologjikapo fizik ndaj saj. Do fitonte të
drejtën e trashëgimisë edhe pse do të kishte kufizime në marrëdhënien e punës dhe
mohimin e së drejtës së votës20, për të cilën do u duhej kohë që ti gëzonin këto tagra.
Pas viteve 30, do u rriste numri i femrave të arsimuara21, kjo falë politikave që ndoqi
qevëria shqiptareedhe pse e ndikuar nga veshtirësitë ekonomike të asaj kohë, arsimi
për femrën shqiptare në zonat rurale ishte e pamundur. Kundrejt problemeve më
të cilën u ndeshën, femrat shqiptare arritën të studjonin në fakultetet me të njohura
të botës ku do u kthenin të ushtronin profesionin e tyre si mjeke, mami, infermiere,
farmaciste, pianiste, këngëtare etj22.
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Zhvillimi i sektorit të prodhimit si fabrika të miellit, vajit, alkolit, karameleve apo
punishteve të endjes së qilimave23 etj. Fakt qëdo ndikonte në punësimin e shumë
femra ku tashmë “bota e tyre nuk do të gjendej vetëm brenda mureve të shtëpisë”.
Pasi femra shqiptare i kishte gjitha vlerat për të dëshmuar vetes në rradhë të parë, po
pse jo,edhe gjinisë mashkullore ku gjithmone e kishte konsideruar si inferiore dhe që
e kishin shfrytëzuaraq shumë.
A jaarritën?Sa me shumë e kufizuan, sa me shumë zgjodhën rrugët që femra
shqiptare mos kishte hapësirën e fitimit të drejtave të saj, aq me shumë gjetën forcën
për të mos u dorëzuar. Përiudha 1912 deri në 1939 për femrën shqiptare “do ishte
oguri i kapërcimeve të pengesave”, me të cilat ishin përballur për shumë vite në të
drejtën zakonore. Edhe pse nuk arriti të kishte të drejtën e votës, të punonte me orë
jotë zgjatura, ku do e shfrytëzonin, do deshmonte duke treguar që arrĳnë të jenë
frytdhënëse. Pasi, femra shqiptare gjatë kësaj përiudhë, fitoi të drejtën për të mos u
fejuar që në moshë të vogël, tashmë gëzonte fëmĳërinë ashtu siç duhet ta gëzojë çdo
vajzë. Do u arsimonte në shkolllat ku do arrinin të përfundonin studimet në fakultet
me të mira të botës dhe do kishin profesionin e tyre të preferuar duke pasur punën
e deshiruar. Nuk ishte pak të arrinte në stadin ku kishin luftuar për shumë vite edhe
pse do duhej serish pengesa për të kapërcyer.
3. Femra shqiptare gjatë përiudhës se komunizmit
Femra shqiptare gjatë përiudhës socialiste do u konsideronte një fatkeqësi e
domosdoshme24 etiketimi që do të jepnin marksizëm leninizmi për gruan, për të
cilën femra shqiptare do i përjetonte aq thellësisht, sa do u shprehin “qoftë në kohën e
qyteterimit helenik, qoftë në epokën romake, ose në mesjetë, në epokën e rilindjes apo në kohën
moderne, në qytetërimin e rafinuar kontemporan borgjez, gruaja ka qenë dhe është krĳesa
njerëzore me e skllavëruar, më e shtypur, me e shfrytëzuar, më e përbuzur nga çdo pikëpamje.
Ligjet, zakonet, feja, seksi mashkullor atë e shtypnin dhe e mbanin nën thunder”25.
Nuk kishte si të ndodhte ndryshe femra shqiptare duke përbërë gjysmën e popullsisë
së vendit26 do u shfytëzonte për interesat e partisë.Femra shqiptare do gëzonte të
drejtën për të luftuar kundër antifashizmit.Vallë do u lodhte se luftëruari? Fundja
fundit kishte shumë vite që luftonte për të drejtat e saja,sa nuk do kishte luftë që e
mposhte. Aq sa, do fitonte të drejta të barabarta me ato të burrit27 dhe kjo do ndodhte
pas angazhimit maksimal që do tregonte në luftë.
Nuk do mjaftonte vetëm kjo, sistemi socialist do arrinte deri aty sa:“gruaja të bëhet
e zonja e vetes, të hyjë në prodhim, të punojë në fabrika, në spitale e në zyra, të punoje
kudoku punojnë dhe burrat”28. Sistemi komunist femrën shqiptare e vendosi në rolin
e të qënurit “makinëri”, se për interesat e saja nuk do i interesonte se kjo femër a
lodhet, se kjo femër përveç shtepisë ka familje për tu kujdesur. Ndonëse për të, do
ishte femra që do vepronte ashtu si ju interesonte forcës politike. Gra që punonin
në miniera, fabrika, në sektorin e prodhimit me orë të zgjatura29, të cilat gëzonin të
23
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drejtën e punësimit kundrejt rraskapitjes që përjetonin për shumë orë ku duhej dhe
të angazhohej në organizatat e partise.
Gjatë kësaj përiudhë për femrën shqiptare do ishte arritje që gëzonte tagrin e të
qënurit e punësuar në të gjitha vendet ku punonin meshkuj pa bërë dallim, por nga
ana tjetër u privonte nga e drejta themelore që ka njëriu, për të jetuar e lirë. A mund
të konsiderohej e tillë ku ajo do kalonte vite të tëra pjesmarrëse e luftës, aq sa do u
shprehin “ka punuar dhe ka luftuar qysh në ditët e para”30. Se ky do ishte pozicioni që i
lëvërdiste sistemit socialist,“njerëzit edukohen si në shkollë, ashtu edhe në punën, në bazë
të marksizëm leninizmit”31 aq sa femraduhej të punonte fort përtej limiteve të saj dhe
të luftonte po aq fort, se nuk do ja dinin nëse kjo femër lën pas familje.
E tillë është femra shqiptare, do duronte për shumë kohë të mos gëzonte asnjë të
drejtë, e vetmja drejtë “të lindte e tillë”dhe për jetën e saj do vendosnin të tjerët.Edhe
pse do tregonte interes ndaj femrës duke vendosur ligje për mbrojtjen e nënave dhe
femĳëve32, në mënyrë që ato të kishin kujdesin që meritonin, ku femra pas lindjes të
kishte çerdhe, kopshte apo spitale, keshtu fëmĳët do kishin mundësinë e edukimit
dhe të mjekimit në spitale me infermiere apo mjeke të specializuar jashtë vendit.
Edhe kur arsimi filloi të merrte jetë në Shqipëri, shumë do qëndronin analfabete për
shkak të kushteve ekonomike me të cilat u përball vendi ynë, edhe në shumë zona
rurale nuk arriti të zhvillohej. Ndonëse periudha socialiste do vendoste theksin të
arsimi i femrës, qoftë në degë apo profesione,pasi femra nuk duhej të qendronte në
shtëpi, ajo duhet të luftonte fanatizimin me të cilën e shoqëroi për shumë vite por
edhe të deshmonte se asgjë nuk e ndal të jetë punonjëse e denjë në ndërrmarrje dhe
fabrika të ndryshme.
Nga një anë ju interesonte emancipimi i femrës, por nga ana tjetër me shumë ju
interesonte se aq sa shumë luftonin, po aq të merrnin pjesë në organizatat e partise.
Vallë a ishte kjo jeta që meritonte femra shqiptare?Të privohesh nga gjëja me shenjtë
e dhuruar nga ai që është i plotfuqshmi i gjithëve.Të jetosh e lirë, të jesh e lirë
në vendimarrjet dhe të kesh të drejta që femrat e botës i kishin arritur me kohë.
Fatkeqesisht, femra shqiptare nuk arriti gjatë përiudhës sociliste të ishte e tillë. Se
jeta nukështë a do jetosh nesër, cila do jetë edukimi, profesioni, dhe puna që zgjedhin
të tjerët për atë, apo kur do jetë organizimi i rradhës që duhet të ishtee pranishme
domosdo, se keshtu e shprehte partia. Ndaj dhe jeta e femrës shqiptare duhet të ishte
përtej kësaj.
4. Femra shqiptare gjatë ditëve të sotme
Femra shqiptare, pas gjthë kalvareve me të cilën u përball në fitimin e të drejtave
për të qenë e lirë dhe për të gëzuar tagret e merituara, do ja dilte33, ashtu si vetëm
heroinat arrĳnë duke arritur barazinë që i kishte munguar. Të drejtën e martesës,
femra shqiptaree realizon në moshën “18 vjeçe”34, në këtë mënyrë ajo fitoi të drejtën
për tu martuar në një moshë jo të mitur por e aftë që ti kuptojë zgjedhjet por edhe
çfarë është e duhura për jetën e saj. Gjithashtu, ka të drejtëne shprehjes se vullnetintë
30
31
32
33
34
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Hoxha Enver, “Vepra 52” fq. 352.
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saj të plotë, pa e detyruar askush dhe asgjë që martesa të jetë e vlefshme35.Në rast se
femra dhunohet nga bashkëshorti do zbatohen masat36 që ajo të jetoj e lirë ashtu si
gëzon tagretnë zgjidhje, në kujdestarinë, përgjegjësisë ndaj fëmĳëve apo birësimin.
Duke fituar këto të drejta përveç se u bë me e sigurtë ndaj vetes saj, do u bënte një
amvise, bashkëshorte, shoqe, nënë, drejtuese37, politikane dhe sipërmarrese e denjë.
Shifra të cilat tregojnë se punësimi sipas gjinisë nga viti 2014 dhe 2015 është në rritje
me 45 % në vitin 2014 dhe 46 % në vitin 201538 të femrave të punësuara duke afruar
ndaj gjinisë mashkullore.Edhe përsa i përket orarit të punës nuk mund të detyrohet
të punojë me shumë se 8 orë39 si dhe fare mirë mund të punojë edhe nga shtëpĳa.Nëse
me parë femra shqiptare ishte “në tutelën e zotit të shtëpisë dhe qendronte brenda
katër mureve të shtëpisë”, apo“do u perdorte si skllave e fushave me orë të tëra” apo
“si makinëria ideale që duhet të kishte sistemi socialist”. Do ishte koha që deshmoi
se femra shqiptare duhet të fitonte pavarësinë dhe emancipimin. Tashmë,duke qenë
tëzojat evetes si në familje apo pozicione kyçe duke rrezatuar në çdo fushë të jetës.
Në ditët e sotme femrën shqiptare e gjejmë të pranishme si përfaqësuese të pushtetit
lokal, qendror apo legjislativ, duke fituar të drejtën e votës, fitoj të drejtën për tu
zgjedhur. Nuk do të mjaftonte vetëm kjo, por do kalonte edhe pritshmëritë e saja
duke qenë një drejtuese e denjë kompanie40 apo një aksionere e aftë, aq sa nuk na vjen
çudi tek shikojmë se renditen si me të sukseshme duke ja kaluar edhe meshkujve.
Ashtu si deshmoi se femra shqiptare mund të jetë drejtuese po aq e mirë e mjeteve
sikur është mashkulli, ashtudo udhëhiqte drejtimin e saj kundrejt pushtetit patriarkal,
zakoneve apo traditave të prapambetura, fanatizmit të trashëguar, shtypjeve të
sistemeve duke ja mohuar të kishte lulëzimin e ditëve të sotme.
Perfundime
Femra shqiptare kundrejt gjitha pengesave të shfaqura për vite të tëra, kundrejt
përjetimeve me të cilat u përball, sfidave me të cilën do ju ofronte kalimi nga një
përiudhë në tjetrën, fanatizmit, paragjykimeve,torturimeve të përjetuara, arriti të
fitonte të drejtat e femrave që nuk arritën brezat e meparshëm.
Në ditët e sotme rradhitët me femrat e botës ku tashmë kanë krĳuar personalitetin e
tyre ku askush dhe asgjë nuk ja mohon dot, e sigurtë në familje, karriere, shoqëri dhe
në ekonomi.Por është për të ardhur keq, se luftoi aq shumëfemra shqiptare për të
drejtat e saj dhe sot vihet re që abuzohet nga bashkëshorti, që vazhdon të kalojë jetën
me të, për hatër të fëmĳëve duke harruar vetën e saj.Tipike karakteristike e femrës
shqiptare që do vetsakrifikohet për të tjerët.
Dhe jo vetëm kjo, por është e dhimbshme që shumë bĳa nënash rezultojnë të
humbura pa ditur adresat e tyre të cilat, o janë grabitur pa deshirën e tyre ose ka
qenë të detyruar të jenë pjesë e prostitucionit.Numri i femrave që shtohet dita ditës
si pjësë e bandave kriminale, mashtrimit apo duke u berë vrasëse.Për të cilat janë të
ndikuara nga jeta ekonomike, sociale dhe politike, duke mos marrë masat e duhura
35
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në parandalimin që femra shqiptare të mos jetë pjesë e veprave penale por të jetë
shembull si në familje dhe shoqëri.
Literatura
Beqja Hamit, “Grueja kjo qënie e shenjtë”, Tiranë, 2002.
Buletin Shkencor 2, Shkodër, 1984.
Durhan Edith, “Brenga e Ballkanit”, Tiranë, 2001.
“E Drejtë Zakonore Shqiptare 1”, Tiranë, 1989.
Engels Mark “Origjina e familjes, pronës private dhe shteti”, Botim 75.
Hoxha Enver, “Për gruan”, 1942-1984.
Hoxha Enver, “Raporte e fjalime”, 1967-1968.
Hoxha Enver, Vepra 27.
Hoxha Enver, Vepra 52.
Kanuni Lekë Dukagjinit, Shtëpĳa Botuese Kuvendi.
Kodi Civil, Vlorë, 1928.
Kodi I Familjes.
Kodi i Punës.
Kushtetuta e Republikës se Shqiperise.
Musaj Fatmira, “Grueja në Shqipëri 1912-1939”, Tiranë, 2002.
Susan E.Pritchett Post “Women in Modern Albania”.
http://www.instat.gov.al/media/1703/tregu_i_punes_2015_.pdf

25

Statistika dhe Probabiliteti
Marjola Veleshnja
Studiuesit e përdorin statistikën për të përpunuar të dhënat që përftohen nga një
eksperiment ose studim i caktuar. Ky proces njihet si analizë e të dhënave ose
statistikë përshkruese. Por ka edhe raste kur studiuesit e përdorin statistikën në
një mënyrë tjetër. Në statistikë rezultati i vrojtimit është fillimi i studimit.Statistika
ndërton metoda që lejojnë të nxirren përfundime nga vrojtimet e realizuara gjatë
zhvillimit të një dukurie rasti. Sipas përfundimeve të nxjerra nga përpunimi
statistikor i zgjedhjes, ka interes të sigurohet me një masë probabilitare të caktuar, se
sa përfaqësuese e popullimit është kjo zgjedhje.
Origjina e teorisë së probabilitetit daton në mesin e shekullit të XVII-të. Thelbi i
teorisë së probabilitetit janë teoremat limite, sepse ato janë shumë të dobishme në
të kuptuarit e fenomeneve të rastit, prezente në të gjitha shkencat tona. Historia e
teoremave limite fillon me teoremat limite të Bernulit (1713) dhe më pas vĳon me
teoremat limite të De Moivre-s dhe Laplace-s. Më pas, Poisson ia doli në mënyrë
të suksesshme të bëjë përgjithësimin e teoremave të Bernoulli-t, De Moivre-s dhe
Laplace-s. Sot, i njohim këto teorema si ligjet e numrave të mëdhenj dhe teoremat
qendrore limite, pjesë themelore e teorisë së probabilitetit.
Nisur nga të dhënat e një zgjedhjeje me vëllim “n”, ndërtohet funksioni
empirik Fn(x). Për vargun Fn(x), gjejmë limn ∞Fn(x)=F(x). Nëse ky limit ekziston
dhe është i barabartë me F(x) në të gjitha pikat ku F(x) është i vazhdueshëm, atëherë
themi se vargu {Xn} konvergjon sipas shpërndarjes tek X me funksion shpërndarje
F(x). Shpërndarja F(x) quhet shpërndarje limite ose asimptotike e vargut {Xn}.
Vektorit (X1, X2,…, Xn), ku Xi janë ndryshore rasti, i gjejmë funksionin
karakteristik Cn(x), të cilit, i korrespondon një dhe vetëm një ligj i shpërndarjes
probabilitare F(x).
Për gjetjen e funksionit karakteristik ndihmohemi prej momenteve të rendeve të
ndryshme, të cilat “prodhohen” prej funksionit prodhues të momenteve. Prej këtu
del rëndësia e përdorimit të funksionit prodhues të momenteve dhe funksionit
karakteristik në gjetjen e shpërndarjes së një ndryshore rasti.
Teoria asimptotike është pjesë mjaft e rëndësishme e statistikës analitike. Ajo trajton
sjelljen limite të ndryshoreve të rastit (një ose disa përmasore) si dhe shpërndarjet e
tyre. Kontribut në këtë pjesë kanë dhënë Serfling (1980), Shorack dhe Wellner (1986),
Sen dhe Singer (1993), Barndorﬀ-Nielsen dhe Cox (1994), Van Der Vaart (1998), etj.
Konsiderojmë një varg ndryshoresh rasti Xn. Jemi të interesuar për:
Ka dy raste të mundshme:
Xn “konvergjon sipas probabilitetit” te ndonjë konstante “c”.
Xn “konvergjon sipas shpërndarjes” te një ndryshore tjetër rasti “X”.
Nëse Xn konvergjon te X, shpërndarjen e X e quajmë “shpërndarje limite” të Xn. Sa më
i madh të jetë vëllimi i zgjedhjes, aq më mirë shpërndarja e ndryshores Xn përafrohet
me shpërndarjen e ndryshores X.
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Përkufizimi i mëposhtëm shërben si pikënisje për trajtimin e shpërndarjes asimptotike.
Përkufizim 1: Le të jetë X1, X2,…, Xn,…, një varg ndryshoresh rasti, secila me funksion
shpërndarje përkatësisht F1(x), F2(x),…, F

(x)…, atëherë nëse:

,
në të gjitha pikat ku F(x) është i vazhdueshëm, themi se vargu {Xn} konvergjon sipas
shpërndarjes te X me funksion shpërndarje F(x).
Shpërndarja F quhet shpërndarje limite ose asimptotike e vargut {Xn}. Pra,
shpërndarja asimptotike është shpërndarja probabilitare që i korrespondon limitit
drejt të cilit tenton shpërndarja e një vargu ndryshoresh rasti.
Koncepti i shpërndarjes asimptotike është veçanërisht i rëndësishëm në statistikë,
sepse njohja e shpërndarjes limite të një vlerësuesi lejon njohjen e vetive statistike
për zgjedhje të mëdha dhe kështu përafrimin e vetive për zgjedhjet e fundme. Lejon
të njihet, për shembull:
nëse një vlerësues është i pazhvendosur për një parametër të caktuar,
njohjen e përafërt të variancës ose
kryerjen e kontrollit të hipotezave statistikore me një saktësi të tillë që rritet
me rritjen e numrit të elementeve të zgjedhjes.
Vlerësuesit më të përdorur në statistikë, janë në shumicën e rasteve, me shpërndarje
asimptotike normale, pra shpërndarja probabilitare e tyre përafrohet shumë mirë me
një shpërndarje normale kur numri i elementeve të zgjedhjes është mjaft i madh. Më
saktësisht, themi se një vlerësues θn, i një parametri θ, ka shpërndarje asimptotike
normale nëse shpërndarja e vargut të ndryshoreve të rastit θn – θ / σ(θn) përafrohet
shumë mirë me shpërndarjen normale.
Përse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse shpërndarja normale është shpërndarja më e
rëndësishme në statistikën analitike për disa arsye:
Shumica e ndryshoreve që ndeshen në jetën reale kanë shpërndarje normale.
Kjo shpërndarje mundëson zgjidhjen e shumë problemeve nga fusha të
ndryshme me ndihmën e modeleve probabilitare – statistikore.
Përafron edhe shpërndarjet e disa ndryshoreve diskrete në disa kushte të
caktuara.
Është në bazën e disa prej teoremave më të rëndësishme të statistikës analitike
si për shembull, të Teoremës Qendrore Limite, e cila mund të përmblidhet kështu:
Çdo madhësi e rastit që është rezultat i veprimit të një numri shumë të madh
ndryshoresh të rastit të pavarura, secila me peshë të papërfillshme kundrejt të tjerave,
ka shpërndarje afërsisht normale, pavarësisht nga natyra e ligjeve të ndryshoreve të
rastit të pavarura.
Familja e shpërndarjeve normale është e mbyllur përsa i përket
transformimeve lineare si dhe kombinacioneve lineare etj.
Quhet ndryshe edhe vĳa e gabimeve të rastit, sepse shpërndarja e gabimeve të bëra,
në matjen e disahershme të së njëjtës madhësi, mund të përafrohet mirë me një vĳë
të tillë.
Shpërndarja normale u zbulua në vitin 1733 prej DeMoivre-s si një përafrim
i shpërndarjes binomiale. Për një kohë të gjatë shkrimet e tĳ humbën derisa Karl
Pearson-i i gjeti në vitin 1924.
Laplace e përdori shpërndarjen normale në vitin 1783 për të përshkruar shpërndarjen
e gabimeve të rastit, kurse Gauss-i e përdori këtë shpërndarje në vitin 1809 në analizën
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e të dhënave astronomike. Shpërndarja normale shpesh quhet edhe “shpërndarja
gaussiane”.
Ndryshores së rastit X (një përmasore ose shumë përmasore), i njihet ligji
probabilitar i shpërndarjes F (x, θ1, θ2,…, θn).
Ndryshores së rastit X, i njihet ligji probabilitar i shpërndarjes, por funksionit
të shpërndarjes F(x, θ1, θ2,…, θn) nuk i njihen parametrat e tĳ, të cilat duhen vlerësuar.
Ndryshores së rastit X, nuk i njihet ligji i shpërndarjes probabilitare F (x, θ1,
θ2,…, θn).
Rastet e mundshme lidhur me shpërndarjen e një ndryshore rasti
Në shumë dukuri të natyrës, edhe pse të krĳohet përshtypja e një parregullsie, ka
në fakt rregullsi të shpërndarjes së rastësive, gjë e cila na lejon t’i paraqesim këto
dukuri me procese ose ndyshore rasti të tipeve të ndryshme. Pra, ndryshorja e rastit
paraqet ligjësinë që e ka dukuria në kuptimin e ligjësisë së natyrës dhe për këtë arsye
ne themi “ligji i shpërndarjes së probabiliteteve” në vend të “ndryshores së rastit”.
Në aspektin teorik, nëse shënojmë me Ω hapësirën e rezultateve të mundshme të një
prove, ndryshore rasti me përkufizim quhet:
Përkufizim 2: Ndryshore e rastit (ose stokastike) quhet çdo funksion real X, i
përcaktuar në hapësirën Ω, pra:
X: Ω R.
Pra, ndryshorja e rastit është bashkësi numrash realë të rastit. Këto vlera ndryshorja
e rastit i merr me probabilitet të caktuar, të njohur ose jo.Sipas këtĳ kuptimi ne mund
të ndërtojmë pafundësi ndryshoresh të rastit, të cilat shprehin një tipar sasior ose
cilësor të popullimit që ne studiojmë dhe që ka vlera praktike.
Ndryshorja e rastit X mund të jetë diskrete ose e vazhduar, njëpërmasore ose
shumëpërmasore.
Përkufizim 3:Ndryshorja e rastit X quhet diskrete në qoftë se bashkësia e vlerave të
mundshme të saj A është të shumtën e numërueshme.
Në qoftë se A={ 1, 2, … ,…} atëherë shpërndarja e saj që përcaktohet nga numrat:
P( )= ( = ); për çdo i≥1 quhet shpërndarje diskrete.
Le të jetë X një ndryshore rasti e përcaktuar në hapësirën Ω ku është dhënë
probabiliteti P.
Përkufizim 4: Ndryshorja e rastit X quhet e vazhduar në qoftë se gjendet një funksion
( )≥0 për çdo x , që për çdobashkësi A R të kemi:
P(X A) =∫φ(x)dx.A
( ) që plotëson këto kushte quhet densitet shpërndarje.
Përkufizim 5: Funksioni F(x) i tillë që ′( )= ( ) quhet funksion i shpërndarjes për
ndryshoren e rastit të vazhduar X.
Kur flasim për ligj probabilitar të njohur, do të kuptojmë ose njohjen e funksionit të
densitetit të probabilitetit ( )ose të funksionit të shpërndarjes F(x) të një ndryshore
rasti.
Vlerësimi i parametrave të panjohur të modelit probabilitar
Përkufizim 6: Parametër quhet një konstante që është karakteristikë për gjithë
popullatën.
Nëse popullata jepet nga një model matematik, parametri është konstantja që shfaqet
te ky model. Funksioni i densitetit i probabilitetit shkruhet (x,θi) duke evidentuar
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kështu parametrat që e karakterizojnë atë.
Dimë se kur njihet ligji probabilitar i shpërndarjes F(x, θ1, θ2,…, θn) për ndryshoren
e rastit X (një përmasore ose shumë përmasore), llogaritja e probabilitetit bëhet sipas
formulës:
P(X A) =∫Aφ(x, θ1, θ2,…, θn)dx = ∫AdF (x, θ1 ,θ2,….., θn).
Shohim rastin kur ndryshores së rastit X, i njihet ligji Probabilitar i shpërndarjes, por
funksionit të shpërndarjes F (x,θ1, θ2,….., θn) nuk i njihen parametrat e tĳ.
Përkufizim 7: Statistikë quhet çdo funksion i zgjedhjes në trajtën
T = T (X1, X2,…., Xn).
Meqë statistika varet nga zgjedhja, ajo në vetvete është ndryshore rasti. Shpërndarja
probabilitare e statistikës T = T (X1, X2,…., Xn) quhet shpërndarje e zgjedhjes për këtë
statistikë.
Përkufizim 8: Vlerësues pikësor i parametrit θ quhet çdo statistikë
θ̃ = θ̃ (X1, X2,…., Xn) që përdoret për të vlerësuar θ.
Vlerësuesi pikësor është funksion i të dhënave të zgjedhjes dhe si i tillë është
ndryshore rasti.
Mbi bazën e informacionit të marrë nga zgjedhja, parametri θ mund të marrë një
vlerë ose një bashkësi vlerash.
Përkufizim 9: Vlerësim i parametrit θ quhet çdo vlerë θ̃ (x1,x2,….,xn) e vlerësuesit
θ̃ = θ̃ (X1, X2,…., Xn), ku x1,x2,….,xn janë përkatësisht vlera konkrete të ndryshoreve X1,
X2,…., Xn, të përftuar nga një zgjedhje.
Për funksioninF (x, θ1, θ2,…, θn) me parametra të panjohur, bazuar në të dhënat
e zgjedhjes, ndërtojmë statistika θ̃ (X1, X2,…., Xn), si vlerësues për secilin prej
parametrave të tĳ të panjohur.
Çdo vlerësues θ̃, ka një shpërndarje probabilitare që përcakton shkallën e
ndryshueshmërisë rreth vlerës së vërtetë të parametrit θ.
Vlerësimet e θ, kanë devĳime, gabime, referuar vlerës së panjohur të θ. Preferohet
vlerësuesi θ̃ i θ që të ketë në mesatare gabimin më të vogël të mundshëm.
Vlera mesatare e gabimit të një vlerësuesi mund të llogaritet nëpërmjet vlerës së
pritshme E(|θ̃−θ|), si mesatare e diferencave në vlerë absolute ndërmjet vlerësimeve
të θ dhe vlerës së vërtetë të parametrit.
Një kriter tjetër për matjen e gabimit jepet sipas gabimit katror mesatar.
Përkufizim 10: Le të jetë θ̃ = θ̃ (X1, X2,…., Xn) një vlerësues i parametrit θ. Gabim
katror mesatar KMG i vlerësuesit θ̃ quhet numri:
KMG (θ̃) = E (θ̃−θ)2.
Duke qenë se vlerësuesi i një parametri mund të mos jetë i vetëm, shtrohet çështja e
zgjedhjes së vlerësuesit: Si duhet të jetë ai?
Vlerësuesi θ̃ (X1, X2,…., Xn) duhet të plotësojë disa kushte që të pranohet si vlerësues
më i mirë. Kërkohet që të jetë vlerësues i pazhvendosur, i qëndrueshëm, konvergjent,
me variancë minimale, i mjaftueshëm etj.
Ndërtimi i statistikës θ̃ (X1, X2,…., Xn), mund të realizohet me metoda të ndryshme,
por më të përdorurat janë ato të katrorëve më të vegjël, të momenteve, të përgjasisë
maksimale etj.
Në rastin kur ndërtohen statistika të ndryshme, preferohet të merret statistika e
mjaftueshme. Duam të dimë se:
Sa të saktë jemi ne me vlerësimin e gjetur?
Sa të sigurt jemi?
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Sa duhet të jetë vëllimi i zgjedhjes “n” në mënyrë që zgjedhja të përfaqësojë
Ω?
Vlerësimi pikësor jep pak informacion për saktësinë dhe sigurinë. Kjo është arsyeja
që për θ e panjohur bëhet vlerësimi intervalor dhe kontrolli i hipotezave statistikore.
Në rastin e vlerësimit intervalor, ndërtojmë intervale me qendër vlerësimin pikësor,
të cilat japin “siguri” të caktuar për përmbajtjen e vlerës së parametrit θ. Në këtë
mënyrë, çdo zgjedhjeje nuk i përgjigjet një numër si vlerësimi pikësor, por një interval
që quhet interval besimi.
Le të jetë X1, X2,…., Xn një zgjedhje nga popullimi me densitet probabilitar φ(x,θ) ku θ
është parametri i panjohur. Shënojmë θ̃ = θ̃ (X1, X2,…., Xn) një vlerësues të parametrit
θ dhe me θ̃(θ) densitetin probabilitar të statistikës θ̃. Le të jenë c1, c2 dy vlera të tilla
që:
P(θ̃ < c1) = α1 dhe P(θ̃ > c2) =α2.
Shënojmë α = α1+α2. Numri α quhet niveli i rëndësisë ose niveli i sigurisë.
Prej barazimeve të mësipërme gjejmë që:
P(c1 < θ̃ < c2)= 1 – α = .
Numri quhet koeficient besimi dhe zgjidhet afërsisht i barabartë me 1.
Shprehjen c1<θ̃<c2, mbas veprimeve algjebrike mund ta shkruajmë në trajtën L1 < θ
< L2 dhe nga njëvlershmëria e tyre del se edhe:
P(c1 < θ̃ < c2) = P(L1 < θ < L2) = 1 – α = .
Përkufizim 11: Intervali (L1, L2) quhet interval besimi për parametrin θ, me
besueshmëri
(1 – α)%.
Statistikat L1 dhe L2 quhen përkatësisht kufi i poshtëm dhe kufi i sipërm i intervalit
të besimit, ndërsa madhësia L = L2 - L1 quhet gjatësi e intervalit.
Numrit α zakonisht i jepen vlerat α = 0,10; 0,05; 0,01 që do të thotë përkatësisht
= 90%; 95%; 99%.
Për një α të dhënë, preferohet intervali me gjatësi më të vogël. Numrat α dhe L janë
të lidhur mes tyre: vlerave më të vogla të α ose vlerave më të mëdha të i përgjigjen
intervale besimi me gjatësi L më të mëdha.
Le të jetë ( X1, X2,….,Xn) një zgjedhje nga popullimi Ω, me ligj (x,θ), ku vlera e
parametrit të panjohur θ e përcakton plotësisht ligjin. Parametri θ mund të jetë me
një ose disa përmasa.
Përkufizim12: Çdo supozim për vlerën e parametrit θ, quhet hipotezë statistikore.
Hipoteza quhet e thjeshtë kur ka formën:
H0: θ = θ0 (ku θ0−vlerë e caktuar) dhe quhet e përbërë kur ka formën:
H0: θ Θ0 ku Θ0 është një nënbashkësi e bashkësisë Θ të vlerave të mundshme të
parametrit θ.
Për të kontrolluar një hipotezë, ndërtohet një test (ose kriter) me ndihmën e zgjedhjes
X1, X2,…., Xn e cila na lejon të marrim një vendim nëse hipoteza e ngritur pranohet
apo jo. Kuptohet se testi është funksion i zgjedhjes, pra :
T= T(X1, X2,…..Xn).
Nga bashkësia Δ – e vlerave të mundshme të testit T, veçojmë një nënbashkësi Δk –
që e quajmë zonë kritike, të tillë që, kur t Δk, hipoteza H0 – nuk pranohet, ku t është
vlera e testit T.
Zonën Δ0 të tillë që Δ0∪Δk = Δ, e quajmë zonë të lejuar të testit. Zona kritike Δk mund
të jetë e njëanshme p.sh Δk= {t: t ≥ c2}, që quhet zonë kritike e djathtë ose zonë kritike
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e majtë
Δk = {t: t ≤ c1}. Zona kritike mund të jetë edhe e dyanshme: Δk = {t: t < c1 ose t > c2}.
Vlerat c1 dhe c2 quhen pika kritike.
Shënojmë f (t, θ) ligjin e testit T, ku θ është parametër i panjohur, zonën kritike Δk e
zgjedhim të tillë që:
P (T Δk/H0) =∫Δk f (t, θ) dt =α ,
ku α≅0, është niveli i rëndësisë. Sipas përkufizimit të ngjarjes, praktikisht të pamundur,
ngjarja A = (T Δk/H0) – praktikisht nuk ndodh në një provë. Pra probabiliteti, që
hipoteza e ngritur H0 të mos pranohet kur është e vërtetë, të jetë sa më e vogël.
Kuptohet se është e domosdoshme të njihet ligji i testit T kur H0 është e vërtetë, për
të gjetur pikat kritike, ose për të gjetur nivelin α kur janë përcaktuar pikat kritike.
Në praktikë, shpesh jepet niveli α dhe gjenden vlerat kritike. Llogaritja e statistikës
T mbi bazën e “n” vlerave të vrojtuara nga zgjedhja na jep një vlerë t (quhet vlera e
vrojtuar e testit ose vlera statistikore) që na lejon të marrim një vendim.
Në qoftë se t Δk, hipoteza H0 nuk pranohet dhe kur t Δ0 hipoteza H0 nuk ka arsye
të mos pranohet si e vërtetë.
Ndërtohen shumë nënbashkësi Δk që plotësojnë kushtin e mësipërm, prandaj për
të zgjedhur më të mirën, bashkë me H0 shqyrtohet edhe një hipotezë alternative Ha:
θ Θ1, ku Θ1 (që nuk pritet me Θ0) është nënbashkësi e bashkësisë Θ të vlerave të
mundshme të θ. Hipoteza Ha quhet hipotezë alternative.
Për të kontrolluar një hipotezë bazë për një parametër θ, ka një procedurë që kalon
nëpër disa etapa duke konkluduar me vendimin për hipotezën bazë.
Hipotezat e thjeshta
Llojet e gabimeve
Fuqia e testit
Në qoftë se një hipotezë përcakton plotësisht ligjin e testit T atëherë ajo quhet hipotezë
e thjeshtë. Kështu, në testin T (kur θ është një parameter çfarëdo) hipoteza: H0: θ = θ0
me alternativë Ha: θ ≠ θ0 (ose θ < θ0; θ > θ0) është hipotezë e thjeshtë. Kuptimet e tjera
të teorisë së kontrollit të hipotezave po i trajtojmë vetëm për hipotezat e thjeshta.
Me çdo test, janë të lidhura dy llojet e gabimeve. Pra, përcaktuam:
α = P (H0 – hidhet poshtë) – është gabim i llojit të parë. Me këtë nivel nuk pranohet
një hipotezë e vërtetë.
Shënojmë:
β= P (H0− pranohet ) – është gabim i llojit të dytë, pra pranohet një hipotezë jo e
vërtetë.
Testi më i mirë do të jetë ai që të dyja llojet e gabimeve α dhe β i ka afër zeros. Kjo gjë
përgjithësisht është vështirë të realizohet, sepse zvogëlimi i njërit sjell rritjen e tjetrit.
Në këto kushte, jepet niveli α dhe zgjidhet testi që realizon minimizimin e β.
Përkufizim 13: Testi T quhet optimal me nivel α në qoftë se minimizon β për α të
dhënë. Skema e vendimit të një testi të hipotezës së thjeshtë është:
Lloji i Hipotezës H0
Vendimi

H0 e vërtetë

Pranohet H0

H0 e gabuar

Vendim i drejtë (prob 1 –
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)

Vendim i gabuar (prob

)

Hidhet poshtë H0

Vendim i gabuar (prob

)

Vendim i drejtë (prob 1 –

)

Për kontrollin e hipotezës H0: θ = θ0, me hipotezë alternative Ha: θ > θ0, kemi:
- Për “n” të dhënë, kur α rritet (c – zvogëlohet), atëherë edhe β zvogëlohet.
- Për α të dhënë, kur “n” rritet (d.m.th σT zvogëlohet), atëherë α dhe β zvogëlohen.
Kështu duke rritur vëllimin “n” të zgjedhjes, është e mundur të zvogëlohen
njëkohësisht α dhe β.
Supozojmë se kontrollojmë hipotezën H0: θ = θ0, me hipotezë alternative Ha: θ > θ0.
Për çdo vlerë θ të hipotezës alternative, llogarisim β(θ).
Përkufizim 14:
Funksioni π(θ) = 1 – β(θ) = P (e hedhjes poshtë të H0 së gabuar) quhet fuqi e testit.
Ideale do të ishte të ndërtonim një test që të mund të dallohej saktësisht midis
hipotezave, d.m.th i tillë që:
π(θ0) = α = 0
π(θ) =1 – β(θ) = 1 n.q.s θ ≠θ0
Nga të dyja testet A dhe B, më i miri është testi A, sepse për të funksioni π(θ)
konvergjon më shpejt te 1.
Statistika inferenciale, bazë të suksesit të saj në dhënien e konkluzioneve, ka gjetjen
e momenteve dhe / ose shpërndarjeve të statistikave të ndryshme. Ka mjaft raste,
në të cilat, ne nuk jemi në gjendje të gjejmë saktësisht momentet ose shpërndarjet e
statistikave të ndryshme, veçanërisht kur rasti nuk është parametrik.
Në praktikë, kur vëllimi i zgjedhjes është mjaft i madh, na lejon të përafrojmë
momentet dhe shpërndarjet e statistikave të panjohura, duke përdorur aparatin e
teorisë asimptotike.Ky aparat mund të përdoret edhe për gjetjen e shpërndarjeve të
përafërta të statistikave të cilat paraqesin vështirësi në përdorimin praktik. Përafrimi
rritet me rritjen e numrit të elementeve të zgjedhjes.
Referencat
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Planifikimi metodik i projektit
Suzana Zeqaj
Klasa: E trete - B
Titulli I projketit: Te kujdesemi per shendetin.
Lenda: Gjuhe Shqipe
Kohezgjatja: 04/12/2018. 17/12/2018.
4 ore Gjuhe Shqipe.
• Te folurit
• Te lexuarit
• Te shkruarit
• Te degjuarit
Lidhja me fushat e tjera: Artet, Teknologjia dhe TIK. Shoqeria dhe mjedisi.
Ideja e projektit.
Femĳet duhet te kujdesen per shendetit e tyre. Ne kete project
nxenesit duhet te perdorin aftesite hulumtuese, per te gjetur dhe lexuar
informacione qe kane te bejne me kujdesin ndaj dhendetit; aftesite krĳuese
per te pergatitur postera, fletepalosje; aftesite interpretuese per vjersha
tregime etj.
Ngjarjet hyrese qe frymezojne kerkimin dhe angazhimin e nxenesve.
Ngjarje te ndryshme nga jeta e perditeshme ku nxenesit ndeshen me
kujdesin apo moskujdesin ndaj shenddetit. Shfrytezohet si nxitje per
angazhimin e tyre per zoterimin e disa kopetencave.
Kopetencat kyce qe zhvillohen:
Kopetenca e komunikimit dhe e te shprehurit.
Kopetenca e te menduarit.
Kopetenca e te nxenit.
Kopetenca per jeten, sipermarrjen dhe mjedisin.
Kopetenca personale.
Kopetenca digitale.
Normat e njohurive kryesore lendore te cilat do te rimerren ne saje te
projektit.
• Te ushqyrit shendetshem.
• Aktivizimi ne sporte.
• Qarkullimi rrugor.
• Kujdesi ndaj natyres
Temat qe do zhvillohen kane lidhe me shendetin dhe sigurine e femĳeve.
Rezultatet e te nxenit:
Pyet pet t’u sqaruar rreth permbajtjes se nje teksti.
• Lidh pjesen qe degjon a lexon me pervoje nga jeta.
• Shprehet sakte, kuptueshem dhe me fjale te plota.
• Pyet dhe shpreh medimin e tĳ / saj.
• Demostron siguri kur flet ne klase.
• Mbledh informacione nga burime te ndryshme.
• Demostron besim dhe vullnet ne arritjen e rezultateve.
Metodologjia: (individuale, ne grup ose e gjithe klasa)
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Burimet:
Idividet e perfshire:
• Mesuesja, nxenesit, prindeerit, mjeku, mesuesi I edukimit fizik.
Mjetet:
• Aparat fotografik, bllok shenimesh, foto, karton, leter dhe lapustila.
Material dhe burime:
• Informacione per ushqyerjen e shendeteshme.
• Foto te shoqeruara me informacion rreth sportistit / sportistes.
• Informacione per qarkullimin rrugor dhe foto ku zbatohen / nuk zbatohen
rregullisht nga komuniteti.
• Foto ku jepen pamje te bukura dhe foto qe shkaktojne rrezikshmeri.
Projekt: pjesa 1
Titulli I projektit: Te kujdesemi per shendetin.
Tema mesimore: Te ushqyerit e shendetshem.
Situata e te nxenit:
• Duke njohur dhe respektuar rregullat e ushqyerjes mbrojme shendetin
tone.
Fjale kyce:
Diete
Ushqyerje
Respektoj
Rregulla
Vakte
Lidhja me fushat e tjera:
• Shoqeria dhe mjedisi
• Arte
• Shkencat e natyres
Lidhja me temat nderkurrikulare
• Te drejtat e njeriut
• Mjedisi
Rezultatet e te nxenit:
• Pyet per t’u sqaruar rreth permbajtjes se nje teksti.
• Merr informacion ne lidhje me shendetin.
• Lidh pjesen qe lexon me pervojat personale.
• Diskuton ne grup per temen e kujdesit ndaj shendetit.
• Paraqet dhe komunikon lirshem mendimin e tĳ / saj.
• Mbledh informacione nga burime te ndryshme.
Burimet dhe materialet didaktike:
• Njohurite dhe shkathtesite paraprake te nxenesve.
• Informacione qe kane lidhje me shendetin, foto.
• Mjete shkrimi fletore, A4, etj.
Metodologjia:
• Procedura; pyet serish.
• Rrjeti I diskutimit.
• Pune individuale / pune ne grup.
Veprimtarite e nxenesve:
Bashkebisedim: Mesimin e filloj me nje bashkebisedim rreth ushqimeve qe
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femĳet konsumojne gjate vakteve te dites.
• Cfare ushqimesh konsumoni gjate dites?
• A ju ka ndodhur qe te keni refuzuar ushqimin qe ju kane gatuar nenat
tuaja?
• Cilat mendoni ju se jane ushqimet me te nevojshme per ju?
• Si mendoni ju, a tregoni kujdes per shendetin tuaj?
Procedura: Pyet serish. Paraqes temen e mesimit dhe ftoj nxenesit te
diskutojne rreth saj.
• Per cfare kemi nevoje qe te jemi te shendetshem?
Nese marrim sasine e nevojshme te ushqimeve nga grupe
te ndryshme, trupi yne do te ushqehet sic duhet.
Frutat dhe perimet perbejne nje pjese shume te rendesishme te dietes se
shendeteshme.
• A e dini ju se kush I permban vitaminat, proteinat dhe karbohidratet?
• A keni shkuar ndonjehere te mjeku?
Rrjeti I diskutimit; U kujtoj nxenesve pjesen letrare “Vendimi I Elones”.
• Per cfare shkoi Elona te mjeku?
• Cfare I tha mjeku?
• Per cfare e pergezoi mjeku Elonen?
• C’mendim keni ju per vendosmerine e Elones?
Ftoj mjekun t’u flase nxenesve per kujdesin e shendetit dhe higjenen e gojes.
Nxenesit kane pergatitur pyetje per tia drejtuar mjekut.
Shtroj pyetje:
• A ju pelqen profesioni I mjekut?
• Perse doni te beheni mjek?
Pune individuale: Nxenesit shkruajne disa lloje mjekesh specialist te cilet
une I shkruaj ne tabele.
• Oculist – mjeku I syve.
• Alergolog – mjeku qe merret me alergjite.
• Pneumolog – mjeku I mushkerive.
• Dermatolog – mjeku I lekures.
• Endokrinolog – mjeku qe merret me sistemin endokrin (tiroidet, veshkat,
zemra etj).
• Hematolog – mjeku qe merret me semundjet e gjakut.Ortoped – mjeku I
kujdesit te kockave.
Detyre: Gjeni dhe lexoni informacione ne lidhje me kujdesin ndaj shendetit.
Project: pjesa 2
Tema: Aktivizimi ne sporte
Situata e te nxenit:
Te merresh me sport dhe te kalosh dobishem kohen e lire do te thote te
kujdesesh ndaj shendetit tend.
Fjale kyce:
Notar
Ciklist
Alpinist
Futbollist etj.
35

Lidhja me fushat e tjera:
• Shoqeria dhe mjedisi
• Arte
• Shkencat e natyres
Lidhja me fushat e tjera:
• Te drejtat e njeriut
• Sporti dhe shendeti
Rezultatet e te nxenit:
• Lexoj per te marre informacione rreth sportit.
• Lidh pjesen qe lexon me pervojat personale.
• Diskutoni ne grup per tema sportive.
• Paraqet dhe komunikon lirshem mendimin e tĳ / saj ne lidhje me
aktivitetet fizike.
• Mbledh informacion nga burime te ndryshme.
Burime dhe materiale didaktike:
• Njohurite dhe shkathtesite paraprake te nxenesit.
• Informacione qe kane lidhje me sportin, foto.
• Mjete shkrimi, fletore A4 etj.
Metodologjia:
• Bashkebisedimi
• Procedura “ pyet serish”
• Rrjet diskutimi
• Pune ndividuale, pune ne grup.
Veprimtarite e nxenesit:
• Bashkebisedim: shtroj pyetjet:
- A ju pelqen sporti?
- Perse ju pelqen?
- C’dini per sportin?
Nxenesit japin mendime e tyre rreth pyetjeve qe shtrova.
• Procedura : pyet serish. Paraqes temen e mesimit dhe ftoj nxenesit te
diskutojne rreth saj. Si mendoni ju, a I bejne mire shendetit aktivitetet
sportive? Po ju, si e kaloni kohen e lire? Degjoj pergjigjet e nxenesve dhe
nderhy per plotesimin e pergjigjeve aty ku eshte e nevojshme.
Rrjeti I diskutimit;
U kujtoj nxenesve lloje sportesh dhe I pyes:
• A njihni ju, sportiste qe kane bere emer ne sport?
• Perse ju pelqen ky sport?
• Do te donit te dilnit kampion?
• Si mendoni ju, si behesh kampion?
Pune individuale ose ne grup.
Nxenesit kane mbledhur informacione per temen dhe I lexojne ato.
Shkembejne mendime per infomacionet e mbledhura dhe japin mendimet
e tyre se si t’i pasqyrojne sa me mire. Nxenesit ne grup ndertojne poster
dhe shkruajne informoacioni e sportistit qe kane perzemer. Udhezoj dhe
orientoj nxenesit per te prezantuar nje pune sa me te sakte ne lidhe me
temen. Per te gjithe sportistet qe ju folet, si I kane marre keta tituj? Dilet
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ne perfundim se: Te ushqehesh shendetshem, te merresh me sport dhe te
kalosh dobishem kohen e lire do te thote shendet.
Vleresimi I nxenesit per:
• informacionet e gjetura rreth sportit.
• Lidhjen e sportit me pervoje nga jeta.
• Komunikimin lirshem te mendimeve ne lidhje me aktivitete sportive.
• Vleresimi qe I bejne sportit.
• Vleresimi qe I bejne njeri – tjetrit ne lidhje me informacionin dhe deshirat
e shprehura.
Detyre shtepie; hulumtimi I informacioneve qe kane lidhje me shendetin.
Project: pjesa 3
Tema: Qarkullimi rrugor.
Situate e te nxenit:
Duke njohur dhe repektuar kodin rrugor mbrojme jeten tone.
Fjelet kyc:
• Sinjalistika
• Kodi rrugor
• Aksident rrugor
• Rregullat e qarkullimit rrugor.
Lidhja me fushat e tjera:
• Shoqeria dhe mjedisi.
Lidhja me temat nderkurrikulare:
• Te drejtat e njeriut.
• Rregullat rugore.
Rezultatet e te nxenit:
• Kujton pergjegjesite qe kane kur jane ne rruge.
• Pyet per t’u sqaruar rreth permbajtjes se nje teksti.
• Lidh pjesen qe lexon a degjon me pervoje nga jeta.
• Pyet dhe shpreh mendimin e tĳ / saj ne lidhje me temen dhe shkruan
rregulla.
• Mbledh informacione nga burime te ndryshme.
• Bashkpunon ne grup dhe meson rregullat e qarkullimit rrugor.
• Pranon me respect idete dhe mendimet e te tjereve.
Burimet dhe materialet didaktike:
• Njohurite dhe shkathtesite paraprake te nxenesit.
• Informacone qe kane lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor.
• Mjetet e shkrimit, karton, lapustila, fletore, A4, foto etj.
Veprimtarite e nxenesit.
• Diskuton se si zbatohen rregullat e qarkullimit rrugor, rregullat ne shtepi.
• Shkruan disa rregulla te qarkullimit rrugor
• Punojne ne grup dhe ndertojne modele te qarkullimit ne rruge.
• Sjellin foto per zbatimin e rregullave dhe foto ku shkelen rregullat e
qarkullimit. Ftojne prinder apo antare te tjere te komunitetit.
Diskutim:
Cdo dite kur shkoni ne shkolle, prinderit ju porositin te keni kujdes kur
kaperceni rrugen. Trafiku rrugor eshte I rrezikshem dhe mund te na
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demtoje. Shume njeres demtohen rende apo hubasin jeten cdo dite. Njerzit
qe demtohen vuajne nga pasoja gjate gjithe jetes.
• Po ju, a jeni te vemendshem ne rruge?
• A njihni ju rregulla te qarkullimit?
• Si e repektoni ju kodin rrugor?
Nxenesit diskutojne se si I zbatojne rregullat e qarkullimit.
Shkrim I lire. Nxenesit shkruajne disa rregulla te qarkullimit rrugor dhe
kujdesin qe duhet te tregojne per zbatimin e ketyre rregullave.
Nxenesit punojne ne grup ku ndertojne rruge me vizatimet ne karton dhe
tregojne me foto ku zbatohen dhe shkelen rregullat e qarkullimit rrugor.
Grupet ndertojne dhe shenja rrugore ku I vendosin ne rruge per te
treguar nje rregull qarkullimi. Demonstrimin dhe prezantimin e pune ve
nga perfaqesuesit e grupeve.
Vleresimi I nxenesve
• Per pergjegjshmerine e tyre se rruga eshte e te gjitheve.
• Per ndertimin e sinjalistikave rrugore.
• Per rregullat dhe keshillat e shkruara.
• Per punen ne grup dhe respektimin e mendimeve dhe ideve te shokeve
dhe shoqeve.
• Pershkrimin e lecizjeve ne rruge.
Project: pjesa 4
Tema: Kujdesi ndaj natyres.
Situate e te nxenit;
Duke lexuar dhe degjuer informacione per ndotjen e natyres nxenesit
kuptojne nese: - Mbrojtja e natyres nuk eshte detyre e organeve kopetnte
por eshte detyra e te gjitheve ta mbrojme ate.
Fjale kyce:
• Ndotja e ujit.
• Ndotja e ajrit.
• Ndotja e tokes.
• Ndotja pamore.
• Ndotja nga zhurmat.
• Pasojat.
Lidhja me fushat e tjera:
• Shoqeria dhe mjedisi.
• Arte
• Shkencat e natyres.
lidhja me fushat e tjera:
• Te drejtata e njeriut.
Rezultatet e te nxenit.
• Rrefen ngjarje, shpreh ndjenja, percjell ide rreth kujdesit ndaj natyres.
• Tragon permbajtje te pjeseve qe kane lidhje me natyren dhe reciton
vjersha kushtuar natyres.
• Mbledh informacione rreth ndotjes se natyres dhe pasojat qe shkakton ne
shendetin e njerzve.
• Demonstron besim ne focat e veta, respekt dhe tolerance brenda grupit.
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Burimet dhe materialet.
• Njohurite paraprake te nxenesve.
• Shkrimi I rregullave dhe keshilla per mbrojtjen e natyres.
• Sjellja e fotove me mjedis te paster dhe foto me mjedise te ndotura.
Ftohen prinder dhe anetare te komunitetit.
Veprimtarite e nxenesve:
• Diskutomi se si zbatohen rregullat e mjedisit.
• Shkruajne disa rregulla ne lidhje me mjedisin.
• Sjellin foto tregojne bukurite e natyres dhe foto ku tregojne ndotjen e saj.
• Ndertimi I posterave dhe albumeve ne shkrime ku jane shkelur rregullat e
mjedisit dhe shkrime ku flasin per bukurine e natyres.
• Pasojat qe shkakton per jeten e njeriut.
Diskutim:
• Pyes nxenesit cilat jane te drejtat e tyre?
Ndalem tek e drejta per nje mjedis te paster si dhe e drejta per nje sherbim
shendetesor. Kemi folur se cdo e drejte ka ne themel pergjegjesi. Bisedoj
me nxenesit per keto pergjegjesi. Nxenesit flasin per kujdesin ndaj mjedisit
ku sjellin shembuj konkrete nga jeta e perditeshme.
Shkrim I lire; nxenes te ndare ne grupe shkruajne per llojet e ndotjes se
natyres dhe regullat qe duhet te zbatohen per mbrojtjen e saj.
Ndertimi I posterave. Nxenesit te ndare ne grupe ndertojne dhe pasqyrojne
realitetin e mjedisit dhe pamje ku natyra eshte e paster. Nxenesit punojne
dhe prezantojne punet e tyre dhe flasin per pasojat qe shkakton ndotja e
mjedisit dhe kuptojne se natyra eshe jete.
Vleresimi I nxenesit;
• Per informacionet dhe ndertimin e posterave shoqeruar me shkrime dhe
keshilla per ruajtjen e natyres.
• Per demonstrimin ne forcat vetjake.
• Respektin dhe tolerance qe treguan per njeri – tjetrin.
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Llojet e përkthimit
Eriselda Duraj
Abstrakt
Sot marredhëniet ndërkombëtare janë gjithtnjë e më shumë në rritje. Njerëzit nga vende
e kultura të ndryshme mblidhen gjithnjë e më shpesh për të diskutuar çështje politike,
ekonomike, kulturore, shoqërore etj. Për këtë arsye ekziston nevoja e përkthyesve të cilët
ndërveprojnë si urë lidhjeje duke bërë të mundur komunikimin midis njerëzve me gjuhë te
ndyrshme.
Përkthimi është një nga fenomenet më të lashta gjuhësore, i lindur që nga ndarja e gjuhëve.
Gjuha shqipe bën pjesë në familjen indoeuropiane, ku futen gjuhët indoiranike, greqishtja,
gjuhët romane, gjuhët sllave, gjermane etj. Aktualisht koncepti i përkthimit si profesion nuk
është kristalizuar mirë, të huajt që vĳnë në Shqipëri gjithçka që kërkojnë tek përkthyesi është
që ai të dĳë gjuhën. Por përkthimi nuk është thjesht në të folurit e gjuhës, ka shumë gjëra të
tjera që një përkthyes duhet të jetë i pajisur.
Fjalët kyçe: Përkthim, llojet e përkthimit.

Hyrje
Përkthimi është shkencë sepse kërkon njohuri te plota të strukturës dhe funksionimit
të të dyja gjuhëve që përfshihen dhe nga ana tjetër është art sepse kërkon talent për të
rindërtuar bukur ligjëratën në gjuhën e përkthyer. Kemi përkthim me gojë dhe përkthim me shkrim. Gjatë përkthimit me gojë përkthyesi dëgjon folësin , kupton dhe
analizon atë që folësi thotë dhe me pas riformulon fjalitë në gjuhën që po përkthen.
Për shkak te revulucionit dramatik të industrisë profesionale të përkthimit, aktualisht ka terma dhe fjalë të reja të cilat perdoren për të përshkruar llojet e përkthimit
Ja disa prej tyre:
• Përkthimi i përgjithshëm : Është lloji më i thjeshtë, ky lloj përkthimi i lejon
përkthyesit shumë liri veprimi sepse materialet burimore janë nga gjuha e
përditëshme. Nuk është domosdoshmërisht e nevojshme të kuptosh terminologji
specifike dhe puna më e madhe e përkthimit është e përqëndruar vetëm ne këtë
lloj .
• Përkthimi ligjor : Është një nga llojet më të vështirë të përkthimeve të përmendura
këtu. Quhet si përkthimi i çështjeve ligjore, kontratave dhe shumë dokumenteve
të tjerë ligjorë. Ekziston një shërbim përkthimi që është përgjegjës për përkthimin
e teksteve apo dokumentave ligjore në mënyrën më të kuptueshme të mundëshme
dhe duke i përshtatur për publikun që ka një bekgraund të ndryshëm kulturor,
politik apo social. Vetëm një agjensi e tillë që njeh mjaft mirë kulturën, politikën
dhë shoqërinë e gjuhës në të cilën po përkthehet mund të bëjë një përkthim të
saktë.
• Përkthimi komercial: Ashtu si përkthimi ligjor edhe përkthimi komercial apo
përkthimi i biznesit kërkon nje përkthyes të specializuar në fushën e biznesit
me qëllim që të përkthejë çdo raport apo dokument të biznesit apo kompanisë
për të cilën po përkthen. Ka një ngjashmëri të vogël midis përkthimit ligjor
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•

•

dhe përkthimit komercial pasi të dy këta lloje përkthimesh kanë të bëjnë me
dokumenta ligjore.
Përkthimi administrativ: Fjala “administrativ” mund të nënkuptojë shumë
gjëra , por në kontekstin e përkthimit ka të bëjë me përkthimin e teksteve apo
dokumentave që përdoren ne koorporata dhe organizata të ndryshme. Ky lloj
përkthimi ngjason me përkthimin komercial por vetëm në aspektin që një pjesë
e përkthimit administrativ mund të konsiderohet komercial por në vetvete
përkthimi administrativ nuk ka natyrë të përkthimit komercial.
Përkthimi i letërsise: Siç duket dhe nga vetë emri ky lloj përkthimi ka të bëjë
me përkthimin e poemave, skenareve, përrallave, romaneve etj. Renditet pas
përkthimit të përgjithshëm si një ndër llojet me të thjeshta të përkthimeve.
Shumë njerëz të industrisë së përkthimit e konsiderojnë këtë lloj përkthimi si
një nga format më të larta të përkthimit sepse përkthimi i letërsisë i kalon kufijtë
e kontekstit të përkthimit. Një përkthyes letërsie duhet të jetë i aftë të përkthejë
humorin, nuancat kulturore, ndjenjat, emocionet dhe shumë elementë të tjerë të
një vepre.
Bibliografi

-Wikipedia, Online Encyclopedia.
-Online Etymology Dictionary.
-https://www.onehourtranslation.com
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Përdorimi i teknologjisë në shkencën e gjeografisë
Erjon Qevani
Edukimi gjeografik i nxënësve në shkollat tona përbën një kërkesë dhe një problem
tepër të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për vetë faktin se mendimi gjeografik
është ai që shpjegon botën, proceset dhe dukuritë që ndodhin brenda dhe jashtë saj,
nëpërmjet konceptimeve, gjykimeve, arsyetimeve dhe argumenteve te mirëfillta. Në
bazë të këtyre proceseve realizohet sinteza (unitetet gjeografike), jepen udhëzime
dhe rekomandime në përsosjen e mëtejshme të teorisë, të koncepteve, të strukturave
vertikale dhe atyre horizontale. Në këtë kontekst, në njohjen e realiteteve objektive
dhe në shfrytezimin racional të diversiteteve gjeografiko-ekologjike, mendimi
gjeografik konsiderohet si parësor. Realizimi me sukses i mendimit gjeografik varet
nga faktorë të ndryshëm si :
përgatitja shkencore e stafit gjeografik dhe e shkencave të lidhura ngushtë
me të si dhe impenjimi i tyre në procesin e edukimit dhe trajnimit,
shkalla e përmbajtjes së realiteteve në punimet shkencore mbi edukimin
gjeografik,
shfrytëzimi maksimal i burimeve të informacionit dhe të komunikimit
hapësinor bashkëkohor,
shkalla e zbatimit në jetë e mendimit shkencor me ligjet përkatëse të natyrës,
shfrytëzimi maksimal i teknikave, teknologjive dhe i metodave të reja dhe
efektive,
kontrolli i vazhdueshëm i dĳeve gjeografike dhe përfundimet e rezultateve,
probleme të organizimit institucional dhe koordinues, etj.
Shekulli XXI paraqet detyra të reja në edukimin gjeografik të nxënësve tanë, sepse
propozohen teknika, teknologji, metodologji, dhe mënyra të reja të të mësuarit.
Arritjet në teknikë e teknologji u përhapën me shpejtësi edhe në problemin e
edukimit gjeografik. Me anën e internetit, edukimi në strukturat hapësinore u bë
shumë interaktiv dhe më pak i kushtueshëm. Megjithatë, pa pjesëmarrjen e mësuesit,
edukimi në largësi akoma nuk funksionon si duhet, sepse edukimi ballë për ballë me
mësuesin është më funksional dhe i rëndësishëm.
Procesi i edukimit është në dinamikë të vazhdueshme, sepse në dinamikë janë
edhe etapat që e zhvillojnë atë. Tashmë përdoruesit e informacioneve të integruara,
të regjistruara dhe përpunuara me anën e teknikës e teknologjisë bashkëkohore
janë të mahnitshme, duke filluar me teknikat e pajisjet elektronike, digjitalizimit
të drejtpërdrejtë me skanimin lazer, me shfrytëzimin më të gjerë të spektrit
elektromagnetik të dritës së bardhë, me përdorimin e modeleve tripërmasore (3D)
dhe dinamikën e tyre, me këmbimin e shpejtë të informacionit, me futjen e satelitëve
të vegjël, me anën e analizave e sintezave logjike në përpunimin e informacioneve
vizualisht e shumë të tjera si këto.
Por nga ana tjetër mund të themi se deri sot nuk është bërë gjithçka që shkenca
ka parashikuar mbi përmbytjet e zjarret, situatat alarmante nga degradimi i tokës,
humbjet e biodiversitetit, ndotjet e mjedisit, degradimin e ekosistemeve në zonat
bregdetare, rritjen e vullnetshme të një popullsie të gjerë, shkatërrimin e mjedisit
etj. Të gjitha këto kanë bërë imperative adaptimin e metodave të konservimit
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e përdorimit optimal të resurseve natyrore si dhe për një kuptim më të gjerë të
proceseve të ndryshme mbi ekosistemet. Prandaj edhe energjia jonë kolektive duhet
të zhvillohet dhe të zbatohet në uljen e proceseve shkatërrimtare si dhe në vlerësimin
dhe menaxhimin e duhur shkencor të tyre. Impakti i gjerë që shkaktuan kohët e
fundit tsunamet e tajfunet, rrëshqitjet e tokave, formimin e lumenjve me baltovina,
dëmtimet e zonave bregdetare dhe ato që u përmendën më sipër, dëshmojnë
se rreziqet natyrore dhe ato teknologjike mund të ndryshojnë jetën e mirëqënien
e miliona njerëzve në botë, të pasur e të varfër, madje brenda pak minutave. Prej
këtej kuptohet se jemi ende larg asaj që predikohet dhe propagandohet, për të cilat
ndonjëherë flitet me shumë pompozitet. Por faktet tregojnë se njeriu akoma nuk i ka
aftësitë e duhura për të njohur ligjet e natyrës, për t’i luftuar me efikasitet, domethënë
se ka akoma shumë për të bërë, për të mbrojtur të ardhmen e gjeneratave të reja.
Në ditët tona informacioni gjeografik (IG) është më i kërkuari dhe i vlerësuari, ndaj
është detyrë e shkollës moderne që të ofrojë mundësi të shumta, t’u mësojë të tjerëve
se si punohet me këtë informacion gjeografik, duke u mbështetur në metoda e teknika
bashkëkohore, për të proceduar në kompjutera dhe në Sistemet e Informacionit
Gjeografik (SIG), etj. Por edukimi gjeografik nuk është privilegj i individëve, sepse
është rezultat i procesit edukativ dhe bëhet pjesë e jetës normale për çdo individ.
Edukimi gjeografik ekziston ne 2 forma:
1Natyral, që përbën një kapacitet vetiak të individëve, gjë që është e natyrshme
për ata, si pjesë e koshiencës së tyre për të mësuar e menduar.
2E përftuar nga të mësuarit.
Për sa u tha deri tani, dhe të tjera si ato, kuptohet rëndësia e edukimit gjeografik,
i cili me superlativa ndihmon në këtë proces të madh për mënjanimin apo për
minimizimin e efekteve dhe proceseve shkatërrimtare.
Si rezultat i zhvillimit shkencor të deritanishëm (dhe për ato që parashikohen) po
kështu edhe i zhvillimeve të mirëfillta, konstatojmë se tashmë disiplinat shkencore,
të lidhura ngushtë me gjeografinë, po bashkëpunojnë më mirë me gjeografinë,
proces që është në vazhdim dinamik, duke e bërë shkencën e gjeografisë dhe më të
fuqishme (duke krahasuar strukturën e gjeografisë para 100 vitesh). Edhe ky fakt
dëshmon për një rritje të potencialit shkencor e zbatues, ku produktet janë më të lira,
serviren më shpejt, me saktësi në përmbajtje e cilësi te avancuar. Prandaj kjo situatë
duhet të ndikojë më ndjeshëm edhe në procesin e edukimit gjeografik. Me shkencën
e gjeografisë lidhen shumë shkenca te tjera. Këto shkenca janë të lidhura ngushtë me
njëra-tjetrën dhe njëkohësisht me gjeografinë. Ato janë:
hartografia,
fotogrametria,
remote sensing (RS),
sisteme të informacionit gjeografik (SIG = GIS).
Konteksti bazë, në të cilin përfshihen edukimi dhe trajnimi, teknika dhe teknologjia,
metodat dhe metodologjia, të përdorura më parë dhe ato në përdorim (të shkencave
të sipërpërmendura), vitet e fundit kanë ndryshuar në mënyrë drastike. Dikur ato
karakterizoheshin si fusha të veçanta (të pavarura), ndërsa sot konsiderohen me një
rritje të fuqishme të simbiozës konceptuale dhe teknologjike.
Disiplinat shkencore mbi rilevimet e ndryshme (tokësore, ajrore, kozmike) dhe
hartografimi i tyre japin kontribut te çmuar në shumë aktivitete edhe të shoqërisë
sonë nga të cilat veçojmë:
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monitorimin global dhe integrimin e të dhënave,
monitorimin e biosferës dhe në zbatime tematike (problem për zhvillim të
qëndrueshëm, në ndërtime humane, rreziqet natyrale dhe ato teknologjike etj),
sistemet hartografike (hartografinë dixgjitale, ortiomazhe, modelet 3D, 4D,
5D etj),
fotogrametrinë tokësore (evidentimin dhe mirëmbajtjen e kulturës së
trashëguar, imazhe mjedisore etj),
rikonstruimin e sipërfaqeve (nxjerrja e informacionit, grupimi, njohja dhe
analiza e tyre, matjet nga imazhi etj).
Pra shkencat teknike nuk mund të jenë të izoluara nga e gjithë jeta njerëzore,
përkundrazi ato japin kontribut të çmuar në botë. Përdorimi i tyre në problemet
parësore me teknologji të reja dhe të argumentuara, që ndihmojnë në jetën sociale, si
në ekonomi, kulturë etj për të gjithë njerëzimin, rrit dukshëm standardin dhe cilësinë
e jetës së tyre.
Nё kёtё kontekst, edukimi gjeografik nё shkollat tona është detyrё e pёrhershme,
pavarёsisht nga trajtat dhe format qё pёrmbajnё udhёzimet e programet pёrkatёse.
Prandaj, procesi i edukimit duhet tё shoqёrohet domosdoshmёrisht me koncepte
shkencore bashkёkohore.
Shekulli XXI trashëgoi nga shekulli XX zhvillime të konsiderueshme edhe në fushën
e shkencave gjeografike, së bashku me shkencat e tjera të lidhura ngushtë me të.
Kështu Sistemet e Pozicionimit Global Digjitale (SPGD = DGPS), Sistemet inteligjente
(eksperte), Sistemet e Informacionit Gjeohapësinor Digjitale (SIGD=DGIS), Tenknika
elektronike etj, së bashku me metodat dhe metodologjinë e tyre, në ditët e sotme
kanë pësuar ndryshime progresive. Përftimi i tё dhënave nga automatizimi shumë i
lartë nga ajri dhe nga toka, siguroi grumbullimin e një mase të madhe të dhënash në
intervale kohore edhe më të shkurtra se më parë, shtrirë këto tashmë në sipërfaqe të
konsiderueshme, me detaje e saktësi të padëgjuara më parë.
Progresi në fushën e kompjuterizimit grafik e vizual, metodat e paraqitjeve tri
përmasore (3D) të objekteve e situatave, shpërndarja e informacionit nëpërmjet
internetit dhe shumë të tjera si këto, kanë ndikuar ndjeshëm edhe në përsosjen e
metodave të komunikimit të informacionit gjeohapësinor, me nivel e cilësi shumë të
lartë, duke përdorur gjerësisht pajisjet e teknikat elektronike.
Lidhjet e Gjeografisë me Hartografinë
Sot hartografia konsiderohet si “krahu i djathë i gjeografisë”. Lidhjet reciproke
ndërmjet tyre janë evidente dhe të stërlashta. Me këtë rast shkurtimisht po renditim
etapat kryesore të zhvillimit të hartografisë.
Në periudhën prehistorike, hartat-skica janë krĳuar për mjedise lokale me mjete
rrethanore, me materiale rrethanore, në kushte rrethanore dhe me kulturë rrethanore.
Por, iu desh një kohë e gjatë për t’u ndërkombëtarizuar. Harta-skica të kësaj periudhe
janë gjetur të gdhendura në pllaka guri, në kocka kafshësh të kësaj periudhe etj. Si
më e vjetra deri më sot është harta e gjetur në Afrikën Jugore, në vitin 2003, gdhendur
në gur para 70.000 vitesh.
Nga antikiteti, janë ruajtur akoma disa harta-skica të punuara në papiruse, në lëkurë,
në mëndafsh etj (shek. III p.e.s).
Në mesjetë, veçojmë botimin dhe proceset litografike (mesi i shek.XV e deri në
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pjesën e dytë të shek.XIX).
Në kohën e re, veçojmë zbatimin e fotogrametrisë tokësore dhe atë ajrore (që nga
gjysma e parë e shek.XX).
Në kohën e sotme, rëndësi kanë:
Përdorimi i teknologjive digjitale, skanuese, elektronike dhe ato kompjuterike
në procesin e përpilimit dhe të formulimit të hartave, krĳimi i të dhënave bazë si dhe
banka e të dhënave (mesi i shek.XX).
Përdorimi i Sistemeve të Informacionit Gjeopërmasor (SIG) dhe zhvillimi
i gjeoinformacionit hartografik, përpilimi i atlaseve dhe hartave në sistemin
kompjuterik me origjinë teknologjike virtuale (fund i shek.XX).
Përdorimi i internetit, intranetit, modelimeve dinamike, zhvillimi i
teknologjisë SIG, i modelimeve trepërmasore 3D, 4D, 5D, (fillim i shek.XXI), të
ortofotove, hologrameve etj.
Përsosja e teknologjisë SIG dhe internetit ishte e arsyeshme, e paevitueshme, një
etapë e pritshme, si rezultat i zhvillimit historik të tyre.
Sot hartografia ka të bëjë me sistemin informativ, me simulimin hartografik dhe me
njohjen e gjeosistemeve. Koncepti gjeoinformativ integron dy aspekte në natyrën e
hartës: së pari, si model i realitetit në unitet të plotë me potencialin evristik (njohës)
dhe, së dyti, si mjet akumulimi, analize si dhe shndërrimin e komunikimin e të
dhënave hapësinore. Për këto arsye, degë të ndryshme të hartografisë kanë pësuar
ndryshime të thella nga rikonstruimi i tyre. Kjo është e vërtetë për teknologjinë e
përpilimit dhe përdorimit të hartave, ku dallimi mes tyre zvogëlohet progresivisht.
Zgjedhja e projeksioneve dhe matjet hartometrike janë shndërruar në operacione
teknike të thjeshta. Ndërkohë kanë lindur degë të reja, si për shembull hartografia
digjitale, SPG (Sisteme të pozicionimit Global), hologramat, ortofotot, anamorfet
digjitale etj. Tashmë hartave dhe atlaseve nuk u vjen më era e bojës tipografike.
Prandaj përpjekjet për të parashikuar fizionominë e produkteve hartografike në
një të ardhme të largët do të dështojnë, sepse prognozimi i këtĳ lloji nuk mund të
kapërcejë dot nivelet e ekstrapolimeve të thjeshta. Në këtë kontekst, akoma nuk
dihet me siguri se cila shkencë e avancuar do të na prezantojë diçka radikalisht të re,
të paparë dhe të pa parashikueshme. Përderisa vlera e hartave u bë e njohur me anën
e të dhënave të paraqitura grafikisht dhe vizualisht, filloi investigimi dhe zbulimi si
forma të vetme të pranuara para digjitalizimit hapësinor, ku lindën zbatime të reja,
siç janë hartat topografike, madje në shkallë nacionale edhe në vendin tonë. Filloi
krĳimi masiv i atlaseve, tek të cilat u reflektua karakteri i shteteve dhe regjioneve,
sidomos në perëndim, ku shumë prej të cilave u bënë produkte komerciale. Tashmë
u mbushën 550 vjet nga botimi i hartave të cilat u bënë ikonë e vërtetë për moshën
dhe kulturën tonë, madje më tej do të jetë edhe më e sukseshme. Ndikim patën edhe
kërkesat e shumta të shoqërisë për zgjidhjen e problemeve hapësinore duke kryer
ankimime për leximin dhe interpretimin e hartave. Në këtë kontekst, përmbajtja e
hartave pati rritje cilësore edhe në paraqitjen saktë të objekteve gjeografike, duke
ndikuar në këtë mënyrë në të gjithë aktivitetin e saj. Në vitet 60 të shek.XX u zgjidhën
shumë probleme (në vendin tonë në vitet ’90) me anën e teknologjisë kompjuterike (i
mbiquajtur “djali i ri i gjeografisë”), që ndryshoi gjithçka (me përjashtim të disa ligjeve,
koncepteve e teorive bazë). Shpejtësia e përgatitjes së prodhimeve hartografike, me
anën e teknologjisë së re i befasoi shkenctarët dhe u përkrah prej tyre, sidomos me
përdorimin e gjerë të teknologjisë SIG/GIS, e cila jo vetëm që realizoi shpejtësinë
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e punës, por edhe saktësinë gjeometrike e shkencore të përmbajtjes së hartave, në
estetikën e botimeve etj, tashmë shumë të njohura.
Teknologjia e programimeve
Shfrytëzimi pa kriter, keqmenaxhimi dhe neglizhenca dëmtojnë shumë burimet
natyrore dhe kërcënojnë jetën e shoqërisë njerëzore. Nga ana tjetër, në shekullin
XXI, kërkesat e shoqërisë janë më të larta për sasinë dhe cilësinë e prodhimeve, në
restaurimin e tokave të degraduara dhe në mundësitë për t’i bërë ato më produktive
ose në përdorimin e tokave të tjera.
Burimet ujore, tokësore e nëntokësore përcaktojnë qëndrueshmërinë e florës dhe
faunës. Nga ana tjetër, mbishfrytëzimi i ujërave tokësorë dhe prezenca e ndotësve
duhen llogaritur mirë në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm . Ndotja e ujit nga
mbeturinat e minierave dhe llojet e tjera duhen marrë në konsideratë, sepse të gjitha
këto duhen paraqitur në harta tematike, me simbole dhe ngjyra, me përmasa dhe
intensitete përkatëse. Ndryshimet klimatike (në zonat bregdetare ndikimi i tyre është
edhe më i madh), derdhja e naftës nga anĳet, ndotja e masave ujore nga shpërthimet
në dete dhe oqeane, ndotja nga derdhjet industriale, ndikojnë negativisht në këto
mjedise. Ato duhen hartografuar vazhdimisht, por dhe të tjera si këto, ku teknologjia
dhe metodologjia e hartografimit është pasqyruar mjaft mirë edhe në literaturën
tonë hartografike.
Sot, tokat në botë përmbajnë tri herë më shumë rezerva të karbonit organik, në
krahasim me bimësinë. Degradimi i tokave kontribuon negativisht me rritjen e
dioksidit të karbonit atmosferik nga dekompozimi organik. Duke shtuar këtu
zhvillimin e shpejtë të industrisë, shpyllëzimet etj, që shkaktojnë çlirimin e gazrave
të ngrohtë në atmosferë, çka ndikojnë në ngrohjen globale dhe në rritjen e nivelit
të detit, në zhvillimin e proceseve erozive etj. Për këto arsye dhe të tjera si këto
janë marrë masa që zhvillimi i qëndrueshëm të mbrojë mirë balancin ndërmjet
funksioneve prodhuese dhe praktikave konservuese. Kjo nëpërmjet identifikimit
dhe monitorimit të problemeve, çka kërkon zbatime në praktikat agrikulturore,
rotacionin e drithërave, përdorimin e biofertilizimeve me metoda efiçente dhe të
reklamohen mbi përshtatshmërinë, ose jo të përdorimit të tokave. Për këtë qëllim,
metodat dhe teknologjitë më të përdorura sot, janë kryesisht hartografimi në
bashkëpunim të ngushtë me remote sensing dhe SIG, sepse mbështeten në pesë
shtylla të qëndrueshmërisë siç janë: ekologjia mbrojtëse, pranimi social, produktiviteti
ekonomik, ekonomia e jetës dhe reduktimi i rrezikut. Informacioni në natyrë dhe
shtrirja hapësinore e tyre, potenciali dhe kufizimet e burimeve natyrore janë kushte
të domosdoshme për planifikimin dhe strategjinë për zhvillim të qëndrueshëm. Po
kështu kërkohet informacioni socialo – ekonomik dhe ai meteorologjik me anën e
të cilit merren masa preventive nga rreziqet dhe ndotjet. Për këto qëllime përftohen
të dhëna multispektrale me rezolucion të lartë për krĳimin e hartave me shkallë të
mëdha dhe të mesme, për monitorimin e ndryshimeve sipas periudhave kohore të
përcaktuara. Imazhet polarometrike të realizuara nga energjia mikrovalore dhe me
polarizime të ndryshme, kanë mundësuar të depërtojnë në brendësi të strukturave
fluoristike të bimësisë, tek veçoritë e tokave dhe materialeve parësore. Nga ana tjetër
interferometrimi me radar ka mundësuar gjenerimin e Modeleve Lartësorë Digjitale
(DEM), me anën e të cilave monitorohen rreziqet natyrale dhe ato teknologjike. Të
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dhënat hapësinore jepen me një komponent gjeografik si hartë, fotografi, imazh
etj. Shumë nga këto të dhëna mund të kenë projeksione hartografike dhe shkallë të
ndryshme, sisteme të ndryshme të shenjave hartografike dhe sisteme koordinative
të ndryshme. Të gjitha këto sillen në një hartë të përbashkët, sipas metodave të reja,
të argumentuara mirë.
Hartografimi dixhital
Që nga fillimet e civilizimit, informacioni hapësinor ka qenë mënyra më e
përshtatshme në përshkrimin e ngjarjeve që zhvilloheshin në kohë dhe në hapësirë.
Me përftimin e të dhënave nga remote sensing, me organizimin e SIG-ut dhe të
kombinuara me SPG, përftimi i informacioneve u bë edhe me komod. Para tre
dekadash kombinimi i teknologjisë kompjuterike me teknologjinë e komunikimit
dhe të hartografisë digjitale etj, u bë emergjente krĳimi i sistemeve të tilla si gjeo-të
dhëna bazë për shpërndarjen e informacioneve. Sukseset e arritura gjatë zbatimeve
me multindjesues, multispektral, multirezolucion, sukseset e arritura gjatë njohjes
së objekteve nga teknikat e reja proceduese të imazhit gjatë vjeljes së informacionit
tematik etj, mundësuan informacionin hapësinor unik për burimet natyrore dhe
për mjedisin. Në mjaft procese për krĳimin e hartës u arrit shkalla e automatizimit
100%. Rezolucioni i lartë i ndjesuesve satelitorë dhe kamerat e reja digjitale kanë
zgjeruar teknikat dhe operacionet e hartografimit dhe kanë mundësuar të krĳohen
oportunitete të reja hartografimi, si për shembull hartografimi 3D në një imazh të
vetëm, apo holograma, ortofoto etj. Përftimi i imazheve dhe metodat multindjesuese
kanë mundësuar jo vetëm rritjen cilësore të të dhënave rehabilituese, por kanë
ofruar edhe tipe të reja informimi. Kёtu futet marrja e informacioneve që japin
shtresat nëntokësore, ato në brendёsi tё ndërtesave, rrjetin e drenazhimit, strukturat
morfologjike etj. Përshtatshmëria e imazheve orbitale shtoi interesimin në zhvillimin
e gjeneratave të ortofotohartave, në hartografimin tematik dhe ne rinovimin e
objekteve, përsa i përket ekstradimit të informacionit etj.
Vitet e fundit u maturua teknologjia e hartografimit WEB dhe vazhdojnë studimet
dhe zbatimet 3D WEB, ndjesuesë WEB për mjedisin, shërbimet WEB, shpërndarja e
informacionit etj. Përbërësit hapësinorë nuk kanë qenë kurrë kaq të dukshëm sa sot
në hartografimin dinamik, në SIG-un dinamik etj.
Të dhënat e përftuara nga misionet planetare kanë hapur një kapitull të ri hartografimi
në sistemet ndërplanetare dhe në krĳimin e të dhënave bazë hapësinore. Përveç
hartografimit të plotë të Hënës, janë hartografuar edhe planete të tjera të sistemit
tonë diellor me rezolucion nën 0.5 m dhe po planifikohen hartografime të tjera të
këtĳ sistemi me stereokamera të saktësisë së lartë dhe me imazhe multispektrale. Me
anën e të dhënave të reja do të përcaktohen më saktë përmasat e elipsoidit, shkalla
e hartografimit, emërtesat, shkrimet, formatet e hartave etj, të domosdoshme këto
për krĳimin e të dhënave bazë për sistemet jashtëtokësore. Qysh në vitet e para të
shekullit XXI kërkesat për gjeoinformacion, për harta dhe atlase elektronike cilësorë
janë rritur shumë. Kjo shpjegohet nga sukseset e realizuara në fushën e teknikës
dhe të teknologjisë, nga rritja cilësore e imazheve dhe vlerave të tyre, me zhvillimet
në fushat e tjera të përafërta etj. Disa përpjekje studimore në të ardhmen përfshĳnë
përsosjen e algoritmave semantikë, në përftimin e parametrave biofizikë e gjeografikë
me anën e ndjesuesve të rinj hiperspektrale/mikrovalore etj. Vëmendje e veçantë do t’i
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përkushtohet integrimit të sistemeve monitoruese, sidomos në fushat e ekosistemeve
bregdetare, ngjyrave të oqeanit e përdorimit të tokave, në burimet ujore dhe në pyje,
në integrimin e teknikave dhe përsosjen e teknologjisë ekzistuese për hartografim
dhe në klasifikimin e tyre, si dhe në fusha të tjera që kanë të bëjnë me rritjen cilësore
dhe përshpejtimin e proceseve për krĳimin e prodhimeve hartografike.
Lidhjet e gjeografisë me fotogrametrinë dhe remote sensing
Me përftimin e fotografive ajrore digjitale dhe përpunimin e automatizuar të të
dhënave prej tyre, ndryshimet ndërmjet fotogrametrisë dhe remote sensing mbeten
të jenë të vogla. Ato janë vetëm në problemet që kanë të bëjnë me përmasat që
përftojnë fotografitë nga imazhet satelitore (ku imazhet përfshĳnë sipërfaqe edhe
më të mëdha më krahasim me ato që jep fotogrametria ajrore dhe ajo tokësore),
dhe rrjedhimisht ka ndryshim edhe të bazës matematike etj. Proceset e njohjes së të
dhënave nga fotografitë dhe imazhet dhe shndërrimi i tyre në informacion, vjeljes
dhe shpërndarjes së informacioneve etj, mbeten të njëjta për të dy sistemet. Teknika
dhe teknologjia e përdorur gjithashtu ndryshon edhe për faktin se fotogrametria
mbështetet në fotografitë e marra nga mjete fluturuese (avion, helikopter) dhe
teknika nga toka. Ndërsa imazhet përftohen nga satelitët (me orbitë rreth tokës) dhe
në lartësi të ndryshme, por edhe me satelitë të vegjël, kryesisht për monitorimin e
rreziqeve natyrale dhe mjedisin, për raste urgjente etj.
Për njohjen e objekteve nga fotografitë dhe imazhet janë përdor tri etapa pune:
1. Segmentimi i objekteve që na interesojnë, domethënë identifikimi i regjioneve, të
cilat janë homogjene dhe të ndryshme në të gjithë hapësirën e regjioneve.
2. Vjelja e objekteve, qëllimi kryesor i së cilës është të reduktojë të dhënat, duke
matur disa objekte apo veçori që dallohen në regjion, për tematikën e dhënë.
3. Klasifikimi i objekteve, nëpërmjet teknikave elektronike.
Pra, vjelja e objekteve ka rëndësinë e vet, por objektet në fotografi dhe imazh janë të
shumta. Kjo kërkon përdorimin e algoritmeve të ndryshme për të zbuluar objektet që
na interesojnë, duke u mbështetur në veprime matematiko-statistikore. Pastaj operohet
në rastrimin (copëzim i figurës) e objekteve (nëse nuk rastrohen paraprakisht gjatë
fotografimeve), të cilat futen në SIG, ku kryhet procesi i harmonizimit të objekteve
të zgjedhura. Për një kohë shumë të gjatë, përftimi i të dhënave nga fotografitë dhe
imazhet realizohej me një angazhim të vështirë njerëzor dhe me një teknikë me
përmasa dhe pesha të mëdha, madje edhe rezolucion të ulët. Ndërsa sot, të dhënat
realizohen lehtësisht, pavarësisht se fotot dhe imazhet përmbajnë shumë herë më
tepër të dhëna në krahasim me ato që kërkohen. Në këtë proces përzgjedhja e të
dhënave realizohet me anën e ekspertëve inteligjentë, duke i shndërruar të dhënat
në informacione të sigurta. Pjesa tjetër e të dhënave të pashfrytëzuara ruhet në SIG.
Përdorimi i modeleve matematikore, statistikore dhe algoritmave semantike ka
mundësuar që edhe këto probleme të zgjidhen me korrektësi. Zhvillimet e kohëve të
fundit në fushën e teknikës dhe teknologjisë, të metodave dhe metodologjive të reja,
në të gjitha etapat e proceset e punës, kanë mundësuar të kontribuohet me përparësi.
Në këtë situatë, bashkëpunimi i institucioneve tona me institucionet simotra jashtë
vendit edhe në fushën e teknikës dhe teknologjisë ka dhënë kontributin e dëshiruar.
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Fotogrametria
Ështё shkenca qё merret me fotografimin e sipёrfaqes sё Tokёs, me pёrpunimin e
tё dhёnave dhe informacioneve nga fotografimi, si dhe me matjen e objekteve qё
paraqiten nё fotografi. Fotografimi mund të kryhet nga Toka nëpërmjet instrumentave
të quajtur, fototeodolitë, ose nga ajri, ku aparati fotografik vendoset në bordin e
avionit apo të helikopterit. Rasti i parë zakonisht përdoret pёr fotografimin e zonave
kodrinore e malore, ndërsa rasti i dytë përdoret për të gjitha format e relievit (terrenit),
prandaj ky rast gjen në praktikë zbatime në shumë fusha të shkencës. Përsosja e
punimeve fotogrametrike ka kaluar në disa etapa siç janë: metodat grafike, analoge,
analitike dhe digjitale. Në këtë etapë të fundit dhe në procedimet e fotografive
dhe imazheve, të dhënat janë përftuar nga kamera të kalibruara, me restaurimin e
imazhit me rindërtime, dhe automatizimit të mjediseve multiplanare maksimalisht
të sigurta. Nga ana tjetër nga përpunimi i të dhënave bashkë me teknologjinë SIG,
janë evidentuar dëmet e shkaktuara nga tërmetet dhe dukuritë e tjera shkatërruese
natyrore dhe njerëzore. Rezultatet e skanimit me lazer dhe teknikat e animuara,
vërtetojnë interesa të pakundërshtueshme në shumë aspekte të tjera, në aktivizimin
e njeriut për dokumentizimin dhe restaurimin e trashëgimisë botërore etj.
Rreziqet natyrore janë ngjarje ekstreme me pasojë vdekjen e sakatimin e njerëzve e
kafshëve si edhe me dëme të konsiderueshme të të mirave materiale të tilla si: ndërtimet,
sistemet e komunikimit, tokat bujqësore, pyjet, në mjedisin natyror etj. Pra edhe humbjet
ekonomike kanë qenë të shumta e në rritje. Kështu që për menaxhimin e rreziqeve
natyrore dhe ato humane jepen të dhëna të shumta, ku fotogrametria dhe më shumë
remote sensing japin kontribut të pazëvendësueshëm sepse janë teknologji ideale edhe
për menaxhimin e rreziqeve të ndryshme. Por të gjitha të dhënat e nevojshme për
menaxhim nuk mund të përftohen vetëm nga fotogrametria dhe remote sensing, duhen
edhe informacione nga burime të tjera siç janë hartat, stacionet e matjeve, SIG-un etj.
Rritja e lartë e dëmeve materiale dhe popullsisë së prekur nga rreziku natyror
shpjegohet edhe nga ekspozimi më i madh i popullsisë ndaj rrezikut. Kështu nëse
në vitin 1960 popullsia botёrore ishte tre miliardë, në vitin 2017 u bë shtatё miliardë
dhe parashikohet që në vitin 2050 të arrĳë 10 miliardë. Në rritje ka qenë dhe është
edhe popullsia e vendit tonë, nga lëvizjet e së cilës pa kritere në vendet e hapura
janë përballur me përmbytje, zjarre, rrëshqitje dheu etj. Në kohët e sotme rreth
Tokës rrotullohen me qindra satelitë, të mëdhej e të vegjël si: MODIS, EOS, EROS,
IKONOS, CARTOSAT, QUICKBIRD, EYEGLAS, ORBVIE etj. Sinjalet e përftuara prej
tyre kanë gjeneruar dhe po gjenerojnë planet dhe hartat mbi përdorimin e tokave
për një zhvillim të qëndrueshëm. Janë këto të dhëna nga të cilat tashmë mundësohet
monitorimi objektiv i planeve ekzistuese dhe ato të reja. Në kohën e sotme dhe
kurdoherë teknikat dhe teknologjitë e sofistikuara janë për rastet kur kërkohet
cilësi dhe saktësi e lartë gjeometrike e imazhit. Këto raste diferencohen për faktin
se ndonjëherë shpenzimet janë të tepërta dhe të panevojshme nga ana ekonomike.
Me progresin e nanoteknologjisë, komuniteti i remote sensing fillon të pajiset me
sisteme të reja platformash, programe e ndjesues si dhe me punën e robotit me
përmasa të vogla, me anën e të cilave i ofruan remote sensing edhe më shumë detyra,
sidomos në monitorimin e zonave ku zhvillohen dhe parashikohen të zhvillohen
procese të rrezikshmërisë natyrore e njerëzore, që nuk janë vëzhguar më parë. Këtu
do të përmëndim vullkanet në veprim, zjarret në pyll, ndotjet lokale, derdhja e naftës
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dhe deri në aksidentet nukleare. Prandaj pa ndjesues dhe platforma, nuk mund të
ketë procese në përftimin e të dhënave, as metoda optimale, as zbatime për zhvillim,
as procese integruese etj. Por pa procedimet e imazhit, pa bazat e të dhënave dhe
zbatimet, ndjesuesit dhe platformat do të ishin pa vlera konkrete. Sot po rritet shpejt
numri i imazheve digjitale me video-ndjesues, por nga ana tjetër, në rritje është
numri i përdoruesve me teknikën kompjuterike dinamike, të cilat tashmë përftojnë,
vëzhgojnë, procedojnë dhe shpërndajnë menjëherë informacionin.
Remote sensing (ose telededeksioni)
Ka të bëjë me fotografimin e sipërfaqes së Tokës si dhe të planeteve të tjera të sistemit
tonë diellor.
Fotogrametria dhe remote sensing kanë historikun e tyre. Fotografimi i Tokës nga
lartësitë u realizua për herë të parë nga francezi Feliks Nadar, i cili vendosi në vitin
1859 aparatin fotografik në koshin e një baloni dhe fotografoi një pjesë të Parisit.
Fotografitë e përftuara nuk kishin atë cilësi që kanë sot, por triumfi, entuziazmi, dhe
fama ishte në lartësinë ekstreme. Në vitet 1860-1862 gjatë luftës civile në Amerikë,
fotografimi i pozicioneve ushtarake të palëve kundështare u realizua nga aparati
fotografik i vendosur gjithashtu në koshin e balonit. Kjo metodë fotografimi (por
jo e vetmja) u përdor edhe më vonë nga superfuqitë deri në vitet 60 të shekullit XX.
Madje edhe në territorin e Shqipërisë kanë kaluar balona të tilla njëra prej të cilave
u rrëzua (në vitin 1963) bashkë me filmimet me format të vogël (0.8x0.8 cm). Mirëpo
kërkesat e shumta për informacione ushtarako-ekonomike etj, nuk plotësoheshin
dot nga fotografimet me balona, prandaj këto u zëvendësuan nga avionë, në bordin e
të cilёve montohej aparati fotografik, stabilizatori dhe teknika të tjera për të siguruar
një fotografim normal. Kjo metodë e re fotografimi u përdor për herë të parë gjatë
Luftës së Parë Botërore dhe vetëm më vonë u vendos që nga avionët të kryhej edhe
bombardimi i pozicioneve dhe municioneve të armikut. Këto dy lloje funksionesh
u intensifikuan edhe më vonë, por me më pak intensitet, sepse fotografimet nga
avioni filluan (vitet 60 të shekullit XX) të zëvendësohen nga fotografimet satelitore.
Gjatë 100 viteve të lindjes së Fotogrametrisë dhe 60 vjet të Remote Sensing, teknikat
e teknologjitë e përdorura për të përftuar informacionin e objekteve të paraqitura në
fotografitë, kanë ndryshuar në mënyrë drastike që nga pajisjet e thjeshta mekanike,
në sisteme tërësisht digjitale në ditët tona. Për më tepër që puna me to u lehtësua
gradualisht nё tё gjitha drejtimet. Për një kohë shumë të gjatë, përftimi i të dhënave
nga fotografitë dhe imazhet realizohej me një angazhim të vështirë njerëzor, madje
edhe rezolucion të ulët . Ndërsa sot të dhënat realizohen lehtësisht, pavarësisht se
fotot dhe imazhet përmbajnë shumë herë më tepër të dhëna në krahasim me ato që
kërkohen. Në këtë proces përzgjedhja e të dhënave realizohet me anën e ekspertëve
inteligjentë, duke i shndërruar të dhënat në informacione të sigurta. Pjesa tjetër e
të dhënave të pashfrytëzuara ruhet në SIG. Përdorimi i modeleve matematikore,
statistikore dhe algoritmeve semantike ka mundësuar që edhe këto probleme të
zgjidhen me korrektësi. Zhvillimet e kohëve të fundit në fushën e teknikës dhe
teknologjisë, të metodave dhe metodologjive të reja, në të gjitha etapat e proceset e
punës, kanë mundësuar të kontribuohet me përparësi. Në këto situate, bashkëpunimi
i institucioneve tona me institucionet simotra jashtë vendit edhe në fushën e teknikës
dhe teknologjisë ka dhënë kontributin e dëshiruar.
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Lidhjet e gjeografisë me sistemet e informacionit gjeohapësinor
Në stadin fillestar të mendimit gjeografik hapësinor (vitet ’60 të shek XX) u fut
fusha e re e “vizualizimit gjeografik”, në të cilin kryhej kombinimi i përvojës së
kompjuterizimit, të problemeve analitike dhe mendimit të ri, të cilët mundësuan
të krĳohen mjetet e para për realizimin e kërkimeve shkencore. Si shembull i këtĳ
kombinimi është metoda e ndërtimit të njohjes nëpërmjet eksplorimit e të dhënave të
shumta hapësinore e kohore. Kjo u realizua me përdorimin e vizualizimit gjeografik
dhe të programeve KDD (Knoeeledge Discovery in Databases). Kjo fazë “pioniere”,
që zëvendëson metodat klasike me metodën e kompjuterizimit, në vendin tonë
u realizua fillimisht në Qendrën e Studimeve Gjeografike pranë Akademisë së
Shkencave Tiranë në vitin 1992, por shpejt u përfshi edhe nga istitucione të tjera
publike e private. Kjo situatë e re kërkoi përgatitjen e specialistëve përkatës, me anën
e studimeve afatshkurtra dhe afatgjata brenda dhe jashtë vendit. Me bashkëveprimin
e mjeteve për investigime komplekse, me anën e të dhënave, gjeoinformacioni u
konsolidua si disiplinë shkencore dhe Sistemet e Informacionit Gjeografik (SIG)
si zbatues të problemeve teorike, të cilat ndikuan edhe në krĳimin e hartave me
përmbajtje të plotë e më të saktë. Gjatë gjeneratave në vazhdim, përpilimi u përsos
nga zbatimi i përvojës njerëzore dhe nga ndjeshmëria grafike. Shekulli XXI pati në
dispozicion shumë programe e mjete teknike e teknologji, teori dhe metodologji,
por që në vitet e para të këtĳ shekulli, në bazë të përpjekjeve të shumëfishta lindin
të tilla akoma edhe më të sofistikuara dhe më racionale si: analiza logjike, paraqitja
tripërmasore (3D) e objekteve, prerjet në çdo drejtim të këtyre objekteve, rilevime
dinamike, digjitalizimi i drejtpërdrejtë me rreze lazer, holograme si dhe shumë të
tjera si këto, të cilat kanë bërë që sot gjeoinformacionet të jenë më të kërkuarat dhe
më të rëndësishmet. Gjeoinformacioni tashmë konsiderohet si burim virtual në
zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me shoqërinë njerëzore, përfshi këtu edhe
edukimin gjeografik. Kjo situatë ka ndryshuar me shpejtësi në sajë të disa tendencave
të rëndësishme siç janë:
a) Prezenca e teknologjive të reja në monitorimin e informacionit, duke rritur shkallën
e automatizimit në masën 98%, me tendencë për të arritur shifrën e plotë 100%.
b) Shpërndarja e të dhënave online ku është shkurtuar ndjeshëm koha ndërmjet
përftimit të të dhënave me kohën e shpërndarjes së tyre, me sistemin 3G dhe 4G.
c) Përshpejtimi i kohës së krĳimit të gjeneratave të reja.
d) Planifikimi industrial, në agrikulturë, në transport, planifikimi në energjitikë,ai
financiar dhe në degë të tjera të ekonomisë.
e) Kadastrimi i tokave.
f) Monitorimi i situatave mjedisore.
g) Siguria ekologjike dhe statistikore.
h) Standardi i jetës dhe aktivitetet e biznesit.
i) Shëndeti publik etj.
Megjithatë problemet që i dalin shoqërisë akoma nuk janë ezauruar tërësisht, akoma
mbeten për t’u zgjidhur probleme të tilla si:
a) Rritja e mёtejshme e shkallës së saktësisë në përftimin, përpunimin dhe
transmetimin e informacioneve.
b) Probleme ekonomike dhe edukative etj.
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Rruga për të arritur deri sot ka qenë e gjatë dhe e suksesshme, ashtu si tregohet më
poshtë të përfshira në gjashtë etapa kohore :
Etapa e I-rë: Thjeshtim dhe përshpejtim. Integrimi intensiv i automatizimit
në hartografi dhe në degët e tjera të shkencës dhe teknikës, vunë si kërkesë të
domosdoshme reduktimin e punës së lodhshme gjatë përpilimit të hartave dhe
atlaseve. Në këtë etapë u realizua ndërtimi automatik i rrjetit gjeografik dhe atĳ
kilometrik, baza gjeografike, simbolet, interpolimi i izolinjave dhe hartograma
të thjeshta. Hartat filluan të krĳohen me algoritme tepër të thjeshta, me anën e
ploterave (pajisjeve) dhe printerave, por cilësia e këtyre hartave i përafrohej hartave
tradicionale.
Etapa e II-të: Imitimi i hartave tradicionale. Automatizimi i hartave u orientua në
imitimin tërësor të proceseve që kryheshin me dorë dhe me po atë cilësi.
Etapa III-të: Integrimi i përvojës. Në këtë etapë progresi u zgjerua më shumë në
proceset e lokalizimeve gjeografike dhe përgjithësimit, me teknikat e përputhjeve të
shtresave informuese. Por procesi i përpilimit të hartave në shumë raste realizohej
nga specialistё pa provojën e nevojshme.
Etapa e IV-t: Të bëhet më mirë. Zhvillimi i dukshëm u realizua në këtë etapë me
futjen e teknologjive speciale siç janë ndarja e ngjyrës me metoda elektronike,
sistemet e botimit kompjuterik etj. Këto të kombinuara me teknologjitë e reja dhe me
përvojën tradicionale, realizuan krĳimin e produkteve me metoda elektronike dhe
me cilësi tepër të lartë. Gjithashtu u rrit saktësimi gjeometrik i përmbajtjes së hartave,
u zgjerua ndarja e ngjyrave etj.
Etapa e V-të: Të realizohen me mënyra të tjera. Hartografimi gjeoinformatik u
realizua me teknologji të reja, të cilat ndryshojnë nga ato tradicionale, kanë lindur
metoda të reja në krĳimin e hartave 2D dhe 3D madje në dinamikë, sistemi 3G, 4G etj.
Etapa e VI dhe ato që do të vĳojnë do të pasqyrojnë suksese të mëtejshme, ku retorikat
e sotme do të bëhen realitet. Për shembull, teknika e teknologji të reja do të lindin
gjatë përzgjedhjeve që do të bëhen duke shfrytëzuar pjesët e padukshme të spektrit
elektromagnetik të dritës së bardhë etj.
Koncepti dinamik i rilevimit, integrimi i ndjesuesve dhe sistemeve, modelet analitike
për vlerësimin e imazheve të veçanta dhe variablat dinamike, ndërthurja me
informacionin teknologjik dhe atë gjeomatik kanë ofruar një vështrim spektakolar
në botën e SIG-ut.
Imazhi, rekonstruksioni dhe vizualizimi i automatizuar i objekteve, formimi i
metodave tripërmasore (3D), teknika artificiale/inteligjente, përdorimi në sipërfaqe
të mëdha dhe kooperimi i teknologjive është suksesi që ka mundësuar të nxirren nga
harta apo imazhet të gjitha llojet e informacionit, duke i futur këto informacione në
shtresa të ndryshme SIG-u, madje të klasifikuara. Prandaj, edhe metodologjitë që
përfshihen në saktësinë e automatizimit, mbështeten në fushën e inteligjencës dhe
të statistikës. Në këtë kontekst perspektiva e studimeve profesionale do të vazhdojë
të mbështetet në hartografimin nga hapёsira, çka është e rëndësishme, sepse do
të mundësojë të realizohen skenarë të panjohur më parë, ku SIG do të kontribojë
bindshëm. Interneti është bërë i lirë dhe mënyrë e lehtë në shpërndarjen e çdo lloj
informacioni edhe në vendin tonë, ndërsa intraneti sapo ka hyrë (në vitin 2010). Në
internet përdoruesi është i aftë të procedojë me të dhënat hapësinore, me modulet
zbatuese të SIG-ut në WEB, pa i patur ato në pajisjen lokale, ndërsa fut, shpërndan
dhe analizon të dhënat me mjetet modulare dhe realizon vizualizimin.
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SIG-u përdoret edhe për menaxhimin e territoreve mjedisore, në veçanti në
evidentimin e nivelit dhe shkaqet e ndotjeve në mjediset industriale, duke iu përbajtur
koncepteve mbi artitekturën e të dhënave bazë (aspektet përshkrimore, analizat
fiziko-kimike etj), si dhe mbi të dhënat gjeneruese (të dhëna të sakta gjeoreference).
Të dhënat që kërkohen për menaxhimin e rrezikut vĳnë nga disiplina shkencore të
ndryshme dhe që mund të integrohen. Pikërisht, integrimi i të dhënave përbën një
nga pikat më të fuqishme të SIG-ut. Zakonisht, tipet e të dhënave që kërkohen janë:
Të dhëna mbi mjedisin, ku ngjarjet e rrezikut mund të përhapen (topografia,
gjeologjia, tokat dhe përdorimi i tyre, hidrologjia, bimësia etj.).
Të dhëna për elemente që mund të dëmtohen nëse ngjarjet zhvillohen
(infrastruktura, vendbanimet, popullsia, të dhëna social-ekonomike etj.).
Të dhëna mbi vendodhjen e spitaleve, zjarrfikseve, stacionet e policisë etj.
Sasia dhe tipi i të dhënave që grumbullohen në SIG për menaxhimin e rrezikut, varet
shumë nga niveli i zbatimit ose nga shkolla e menaxhimit të projektit. Në kohën
e sotme, Sistemet e Informacionit Gjeografik /gjeohapёsinor, janë në gjendje të
përdoren gati në të gjitha fazat e menaxhimit të rreziqeve natyrore dhe ato njerёzore.
Krĳimi i skenarëve, përcaktimi i rrezikut, gjenerimi i planeve të qëndrueshme
si dhe implementimi i rezultateve janë shembuj të përdorimit të SIG-ut në fazën
fillestare për menaxhimin e ciklit të rrezikut. Aktivitetet për planifikimin urban dhe
regjional gjithashtu luajnë rol të rëndësishëm në fazën fillestare. Ashtu si në procesin
e planifikimit, menaxhimi i rrezikut kërkon integrimin e të dhënave nga shumë
burime institucionale të koordinuara. Të gjitha këto arritje të çojnë në përfundimin
se një nga mjetet më të rëndësishme për edukimin gjeografik dhe në modelimin e
dukurive të botës reale janë Sistemet e informacionit Gjeografik.
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Vlerësimi i jashtëm në lëndën e Biologjisë, arritje sa më objektive në
vlerësim për shkollat e mesme
Redona Jaçe (Pasholli)
Mësuese, Petro Nini Luarasi, Tirane
Abstrakt
Studimi i paraqitur në këtë punim është një anketë e një shkalle të vogël, e cila synon nga ana
e vet të hulumtojë mbi vlerësimin e jashtëm të objektivave në lëndën e Biologjisë, kryesisht
për shkollat e mesme.
Njerëzit, gjatë gjithë jetës, u nënshtrohen matjeve dhe vlerësimeve të ndryshme në fusha
nga më të shumëllojtat. Ndërmjet shumë profesionistëve, edhe mësuesit, janë ata të cilëve
u kërkohet të luajnë rolin specifik të vlerësuesit, dhe njëkohësisht ta përdorin vlerësimin
profesionalisht. Natyrisht që kjo kërkon njohje të teorisë, të sistemeve dhe të praktikave të
vlerësimit, zotërim të kompetencës së vlerësuesit dhe po ashtu përditësim e përmirësim të
vazhdueshëm të tyre, duke ndjekur e respektuar dinamikën e zhvillimit në kohë.
Në rolin e vlerësuesit, mësuesit kryejnë vlerësimin e nxënësit, përfshihen në vlerësimin e
shkollës dhe vetëvlerësojnë veprimtarinë e tyre. Në këtë punim, do të përpiqem në mënyrë të
qartë, të saktë dhe të kuptueshme, që të japë sadopak drejtë dhe thjeshtë kuptimin e termave
dhe proceseve kryesore që lidhen me matjen dhe vlerësimin e brendshëm dhe atë të jashtëm.
Për të krahasuar këto dy të fundit, pra një studim kërkues/ gjykues gjithashtu, qëllimi tjetër
i këtĳ studimi është që tu vihet në mendje mësuesve që ata të përmbushin sa më mirë rolin,
detyrat dhe përgjegjësitë e vlerësimit.
Instrumenti i përdorur nga ku do të nxirren dhe rezultatet e pritshme janë testet objektive të
zhvilluara nga mësuesit dhe teste formuese të përdorura nga vlerësues të jashtëm. Por le ti
marrim me radhë, duke përmendur në këtë hyrje, në parim dhe tërësi, shkurtimisht të gjithë
këta elementë thelbësorë në veprimtarinë e mësimdhënies.
Fjale kyçe: matje, vlerësim, kërkim, anketë, mësues, test, studim kërkues, mësimdhënie.

Hyrje
Termat “matje”, “vlerësim”, “kërkim” shpesh janë përdorur në vend të njeri- tjetrit.
Megjithëse ato përdoren së bashku, nuk janë sinonime. Përdorimi i pasaktë i këtyre
termave mund të çojë në një praktikë dhe përfundim të pasaktë dhe, si rrjedhojë në
një matje dhe vlerësim të keq. Dallimet thelbësore ndërmjet tyre duhen qartësuar. Në
fjalor të ndryshëm jepen përcaktime të ndryshme për këto terma.
Matja, në kuptimin e përgjithshëm është procesi i krahasimit të një sasie të njohur
me një sasi të panjohur për të fituar informacion për sasinë e panjohur. Matja është
krahasimi i sasisë me një shkallë të caktuar me qëllim përcaktimin, brenda kufijve
të saktësisë së shkallës së dhënë, të vlerës numerike në shkallën që i përkon sasisë
që matet. Matja është proces i grumbullimit, i sigurimit të një përshkrimi numerik të
shkallës në të cilën një person ose një send zotëron disa karakteristika.
Në arsim, matja përdoret për qëllime si: mësimore- ku sigurohen të dhëna për
përparimin e nxënësve dhe për ecurinë e mësimdhënies, përdorimin e materialeve
mësimore apo për motivimin e nxënësve, diagnostiguese- ku maten njohuritë, aftësitë,
qëndrimet për të zbuluar anët e forta e të dobëta të nxënësit dhe shkaqet e tyre,
orientuese- ku maten interesat e cilësi për punë e zhvillim të nxenesit, administrative54

ku sigurohen të dhëna për buxhetin e personelin e shkollave dhe numrin e nxënësve,
për politikën arsimore, efektshmërinë, dhe kërkimore- ku sigurohen të dhëna për
ecurinë e mëtejshme të kërkimeve.
Vlerësimi është procesi gjatë të cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit të
grumbulluar nga procesi i matjeve apo i vrojtimit. Qëllimi kryesor i vlerësimit është
që të japë gjykime në lidhje me nivelin e arritjeve të nxënësve. Vlerësimi i arritjeve të
nxënësve kërkon përdorimin e një numri teknikash për matjen e këtyre arritjeve. Ai
është një proces sistematik, që luan një rol tepër të rëndësishëm në mësimdhënien
efektive. Ai fillon me identifikimin e qëllimeve dhe përfundon me gjykimet në lidhje
me hapësirën në të cilën këto qëllime janë arritur.
Në disa raste ne mbështetemi vetëm në gjykime personale. Në disa raste të tjera
bazohemi në të dhëna (nota, shënime etj). Dhe, në disa të tjera kombinojmë të dhënat
me gjykimet personale. Cila është më e mira?
Mësuesit, si qënie njerëzore janë subjekte “me ditë të mira ose të këqĳa”, gjithmonë
nën presionin e prindërve, shkollës dhe ndikime të tjera. Pra mbështetja vetëm në
gjykimin e mësuesit do të thotë që procesi i vendimmarrjes në lidhje me arritjen e
nxënësit të jetë tepër subjektiv. Në mënyrë të natyrshme, asnjë mësues nuk do të
merrte me qëllim një vendim të “gabuar” për një nxënës.
Teoria
Vlerësimi ka shumë pamje e kuptime dhe njerëz të ndryshëm nënkuptojnë shpesh
deri edhe gjëra të ndryshme kur përdorin fjalën vlerësim. Disa e perceptojnë atë si
një gjykim të cilësisë. Të tjerë e perceptojnë atë si një mënyrë sistematike të shikimit
të çështjeve të rëndësishme. Në arsim ai shpesh lidhet me testimin dhe ngushtohet
duke u kufizuar në arritjet e nxënësit.
Edhe në literaturën teorike për vlerësimin ndeshen përkufizime të shumta.
Vlerësimi herë shikohet si parametër i paracaktuar i arritjes së qëllimit (Tyler 1950),
herë si vlerësim i meritave (Scriven 1967), e herë si proces që siguron informacion
për vendimmarrësit (Cronbach 1963, Alhin 1969). Në disa raste ky koncept është
përdorur me kuptimin e përmirësimit, disa herë për përgjegjësinë (Cronbach 1963,
1982, Scriven 1967), ose për ushtrimin e autoritetit (Dornbusch dhe Scott 1975).
Përkufizimi më i pranuar është ai që pohon kombinimin e përshkrimit me gjykimin,
por i dallon ato për arsye të matjeve të ndryshme. Kjo e bën gjykimin mjaft subjektiv
në natyrën e tĳ. Përshkrimi dhe gjykimi megjithëse janë që të dy të pranishëm në
shumicën e vlerësimeve, përdoren në raporte të ndryshme për qëllime të ndryshme
dhe nga tipa të ndryshëm vlerësuesish.
Ç'është atëherë vlerësimi? Çfarë nënkupton ai? A është ai një koncept kompleks
apo një koncept i thjeshtë, i ndërlikuar nga ekspertët e vlerësimit? Gjatë viteve të
fundit janë bërë shumë përpjekje për të shpjeguar kuptimin e vlerësimit dhe për të
sqaruar dallimin midis vlerësimit dhe koncepteve të tjera të lidhura me të si matja
ose kërkimi.
Vlerësimi mund të kryhet për individin, për institucionin, për sistemin, për programe
dhe projekte. Në literaturën e gjuhes angleze, përdoren dy terma të diferncuar për
vlerësimin, “evaluation” dhe “assessment”. Termi i parë, përdoret për vlerësimet në
nivel institucioni programi, projekte politike zhvillimi dhe ndryshoret organizative.
Termi i dytë, përdoret kur vlerësimi kryhet për individët dhe për nevojat konkrete të
një institucioni a projekti.
Vlerësimi në kuptimin e dytë përfshin veprimtari të tilla si: vlerësim i nxënësit,
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ekzaminimi, përcaktimi i arritjeve në një kurs të caktuar, matja e një qëndrimi për
një veprimtari a profesion. Ndërsa vlerësimi në kuptimin e parë është përmbledhja
dhe prezantimi i rezultateve me qëllim të përcaktimit të vlerës së përgjithshme të
programit, projektit politikës. Sistemet e vlerësimit në kuptimin e dytë të fjalës janë
pikat kyçe për vlerësimin në kuptimin e parë.
Historia e zhvillimeve në fushën e matjes dhe të vlerësimit, ku si matja edhe vlerësimi
kanë qënë gjithmonë një pjesë përbërëse e saj intelektuale të njerëzimit. Fillesat e
matjeve i gjejmë që në antikitet. Pika fillestare e provave përshkruhet në Testamentin
e vjetër. Një test që u bëhej Efesioneve nga Yideonitët, përbëhej nga një kërkesë e
vetme. Ata pyeteshin nëse shqiptonin fjalën “shibboleth”. Personi i cili nuk
Teknologjia elektronike u vu në shërbim të vlerësimit psikologjik dhe arsimor, ku
përdorimi i kompjuterit dhe softwereve të ndryshëm i dha një shtytje të re zhvillimit
të vlerësimit psikologjik dhe arsimor. Vlerësimi është procesi gjatë të cilit përcaktohen
vlerat mbi bazën e informacioneve të grumbulluara nga procesi i matjeve ose i
vrojtimit.
Një praktike e përhapur vitet e fundit, është krĳimi i bankës së testeve. Banka e
testeve është një koleksion i testeve, i organizuar, i klasifikuar dhe i kataloguar në
mënyrë që të lehtësohet përgatitja e testeve. Përdorimi i bankës së testeve ka disa
avantazhe të cilat, Chris Kyriacou, në librin e vet “Essential Teaching Shills”, i vë në
dukje si dy aspekte kyçe të vlerësimit. E para, cilat aspekte të mësimdhënies duhen
mbajtur parasysh kur vlerësojmë mësuesin në mënyrë që të përmirësohet praktika?
E dyta, si mund që të përmirësohen praktikat nëpërmjet kualifikimit të mëtejshëm
të mësuesit?
Testet dhe Objektivat
Për të realizuar objektivat e temës, bazova studimin tim në dy shkolla të mesme të
qytetit të Tiranës, gjimnazet “Sinan Tafaj” dhe “A.Z .Çajupi”. Ky studim mbështetet
në katër vitet e 10- ta të shkollës “Sinan Tafaj” dhe në katër vitet e 11- ta të po këtĳ
gjimnazi. E njëjta gjë edhe për gjimnazin “A. Z. Çajupi”. U përdor mënyra e testimit
si mjeti i vetëm për të realizuar objektivat e temës së sipërpërmendur.
Mbështetur në tekstet që vetë mësueset kanë bazuar kontrollet e tyre për hartimin e
testeve i zhvilluar nga jashtë (unë), u zhvilluan mbi bazën e dy teksteve: Për Biologjinë
10 (shtëpia botuese Media Printer) linja A. Studimi i së gjallës u mor në konsideratë
dhe kishte peshën më të madhe në testin e realizuar nga mësuesi, por edhe nga
vlerësuesi i jashtëm ishte kreu 5 “Melanizmat e Trotiginis”. Linja B, “Trashegimia”,
kreu 6, “Funksioni i gjeneve”. Testi i zhvilluar nga mësuesi/ gjimnazi “Sinan Tafaj”
me objektivat (test diagnostigues).
Lënda Biologji 10, mësuesja e lëndës: Antigoni X – Objektivi: Të kontrollohet niveli i
parë i përvetësimit dhe qëndrueshmërisë së njohurive;
1. mbi rëndësinë e studimit të gjenetikës,
2. mbi dallimin e gjenotipit dhe fenotipit,
3. mbi veçimin e homozigot dhe heterozigot,
4. ndërtimin e pemës gjenealogjike,
5. ndërtimin dhe funksionin e gjeneve,
6. krahasimin se si mund të ndizen apo të fiken gjenet
Shkolla: “A. Z. Çajupi” / Klasa: X / lënda: Biologji / mësuesja: Lea Cima
Objektivat e testit;
1.Të zotërojë konceptin e përfituar në këto dy linja ushtrime
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2. Të tregojë dallimet mes parimit të I- rë dhe parimit të II- të të gjenetikës, fenotipgjenotip
3. Përcakton kuptimin e saktë për përzgjedhjen natyrore
4. Përshkruan rolin e mutacioneve me ndryshimet gjenetike
5. Analizon rolin e gjeneve
Duke u mbështetur mbi objektivat e testeve që kanë realizuar mësuesit e
sipërpërmendur për dy Linja A dhe B të Biologjisë 10, kam hartuar një test formues
në të dyja shkollat realizuar në tre klasa.
Objektivat e testit. Nxënësit në fund të tekstit duhet që të jenë të aftë:
1.Të formulojë; koncepte të tilla si: kariotip, gjen, alel, kromozome
homologe, gjenotip, fenotip, homozigot, heterozigot;
2.Të tregojë me ushtrime ndikimin e mjedisit në shprehjen e tipareve;
3.Të përshkruajë faktin që shumica e njerëzve ka 23 çifte të
kromozomeve homologe, procesin e kryqkëmbimit, dhe alelizmin
e shumfishtë në sistemet e grupeve të gjakut ABO dhe MN;
4.Të zgjidhë ushtrime në lidhje me mekanizmat e trashëgimisë;
5.Të analizojë: trashëgiminë e tipareve të lidhura me seksin;
Modeli i testit i realizuar është i njëjtë për t dyja shkollat:
Test formimi A
Hartuar nga: Redona Jaçe (Pasholli)
1.Shpjegoni termat e mëposhtëm:
- hibrid, gjenotip, heterozigot, hartë gjenetike, rikombinente, kodominancë,
translokacion, paleontologji, organe homologe, përshtatje. (10 pikë)
2.Plotësoni me (V) përgjigjen e saktë dhe me (G) përgjigjen jo të saktë;
a)Një tipar nuk mund të jetë gjithmonë dominant apo reçesiv. ___
b)Hibridet janë rezultat i pjalmimit të kryqëzuar. ___
c)Çdo tipar përcaktohet nga kombinimi i faktoreve trashëgues. ___
d)Tipari i lëmuar është dominant ndaj atĳ të rrudhosur. ___
e)Homozigotet janë gjithmonë dominant. ___
g)Kromozomet ndahen në seksual dhe autozomik. ___
h)Ligji i zbërthimit të tipareve është ligji i tretë i Mendelit. ___
j)Kur një qelize ka shumë gjene quhet alelizëm i shumëfishtë. ___
k)Inversionet janë mutacione numerike kromozomike. ___
l)Sindroma dawn i mutacioneve strukturore kromozomike. ___

(10 pikë)

3.Plotëso vendet bosh me fjalët e duhura;
Përgjithësisht tiparet përcaktohen nga një ________________________________
Kromozomet janë përgjegjës të tejçimit të _______________________________
Sëmundja e doltonizmit është _________________________________________
Këputjet dhe translokacionet janë forma të _______________________________
Provat që dëshmojnë për evolucionin janë ________________________________
Tiparet e përzgjedhjes natyrore janë _____________________________________
Tiparet e përshtatjes janë ______________________________________________
Mënyrat e formimit të llojit janë ________________________________________ (10
pikë)
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4.Analizo trashëgiminë sipas pavarësisë së tipareve.

(10 pikë)

5.Shpjegoni dukurinë e aleleve letale.

(10 pikë)

6.Shpjegoni provat embriologjike dhe anatomike të evolucionit.

(10 pikë)

7.Listoni mutacionet strukturore kromozomike dhe shpjegoni inversiont.

(10 pikë)

8.Analizoni tipat e përzgjedhjes natyrore. Skiconi figurat.

(10 pikë)

9.Ç'është lloji dhe cilat janë mekanizmat e izolimit riprodhues?

(10 pikë)

10.Analizoni dallimet midis llojformimit alopatrik dhe atĳ simpatrik.

(10 pikë)

Tabela e pikëve:
Nota
Pikë

4
24

5

6

7

8

9

10

2538

3950

5164

6577

7894

95100

Për lëndën Biologji Bërthamë 11, u morën në shqyrtim linjat C. Njeriu dhe biosfera.
Kreu 4 “Riprodhimi te njeriu”, Kreu 5 “Sistemi nervor dhe hormonet”.
Shkolla “A. Z. Çajupi”. Testi i zhvilluar nga mësuesja e lëndës: Enkeleda Keçi
Objektivat e testit:
Të kontrollohet niveli i përvetësimit dhe qëndrueshmërisë së njohurive;
1)Mbi ndërtimin dhe funksionet e sistemit nervor, organeve të shqisave, gjendrave
dhe sekrecioneve.
2) Angyen, pse puna e organeve të trupit koordinohet nga sistemi nervor dhe ai
hormonal?
3) Të dinë ndërtimin e qelizave nervore dhe komunikimin ndërmjet neuroneve.
4) Të krahasojnë sistemin endokrin të brendshëm me atë të jashtëm dhe SNQ- në me
SNP- në.
Modeli i testit - i shkollës “Sinan Tafaj”. Hartimi i testit u bë nga mësuesja; Klotilda
Ceka.
Objektivat e testit, nxënësit:
1.Të zbatojnë në ushtrime konceptet, shprehje të ndryshme të marra në këta kapituj;
2.Të vlerësojnë rezultate në situata problematike të ngritura në njohuritë e marra;
3.Të analizojnë në situata problematike mekanizmat biologjikë të shqyrtuar më parë
teorikisht;
4.Të krahasojnë koncepte apo shprehitë;
Rezultatet e Studimit:
- Rezultatet e përftuara gjatë testit, formuar në katër klasa janë;
58

Klasa

4

5

6

7

8

9

10

%

1-

44

3

-

10

9

9

9

4

93%

2-

37

16

12

5

1

2

1

-

56%

5,0

3-

39

17

15

6

1

-

-

-

56%

4,23

37

3

15

7

6

3

3

-

91%

6,0

157

39

42

28

17

14

13

4

75%

5,8

4Totali

Nr. nxënësve

59

N/M
7,7

Përfundime dhe Rekomandime
Vlerësimi i brendshëm i objektivave në Biologji u fokusua te procesi. Vlerësimi i
jashtëm u fokusua te rezultati. Ku rezultuan për të dy shkollat në Biologjinë 10,
nxënësit kanë përvetësuar mirë 60% të objektivave 1, 2, të nivelit të ulët, 35% të
objektivave 3, 4, të nivelilit bazë i mesëm, 5% të objektivave të 5, 6, të nivelit të lartë.
Për Biologjinë 11, nxënësit për të dy shkollat, kanë përvetësuar mirë 40% të
objektivave të 1, 2, të nivelit të ulët, 50 % të objektivave 2, 3, të nivelit të mesëm dhe
10% e objektivave të nivelit të lartë. Gjatë studimit, u vu re për të dy shkollat që
nxënësit kanë më shumë interes mbi mekanizmat dhe funksionimin e organizmit,
sesa mbi mekanizmat e funksionimit të gjeneve, trashëgimisë së tipareve.
Pikat e forta janë zotërimi i mirë i koncepteve bazë si për Biologjinë 10 dhe atë të
11, dallimi i njohurive të përgjithshme me ato të marra. Pikat e dobëta rezultuan,
gjykimi mbi mekanizmat dhe vlerësimi i njohurive të marra. Nga ky kampion, u
vu re, se pati vetëm disa luhatje me afërsisht 1 notë, duke e krahasuae vlerësimin e
brendshëm me atë të jashtëm.
Nga studimi i bërë, vlerësimi i jashtëm doli relativisht i njëjtë me atë të brendshëm,
kjo tregon që vlerësimi në shkollat e mesme publike të Tiranës është mjaft objektiv.
Rezultatet paraprake të siguruara nga shpërndarja e testeve të hartuara nga unë
dhe specialistja e hartimit të testeve të Republikës së Shqipërisë A. Kacori, vërtetuan
hipotezën e sipërpërmendur.
Rekomandime
Unë rekomandoj që duhet të nxirren disa detyra për të ardhmen mbi plotësimin sa
më efikas të mangësive të treguara për objektiva kryesisht të nivelit bazë, të vihen në
zbatim konceptet në ushtrime, duke ngjallur sa më shumë kuriozitet veçanërisht për
pjesën gjenetike.
Mësuesit duhet të punojnë me nxënësit për të plotësuar në të ardhmen mangësitë e
shfaqura në objektivat e mësipërm. Rekomandojmë që vlerësimet e jashtme të bëra
nga grupe specialistësh janë më reale, sepse nxënësit testohen dhe vlerësohen në
mënyrë objektive. Vlerësimi i jashtëm duhet bërë sa më shpesh, pasi ai tregon:
- Nivelin e shkollës;
- Nivelin e klasës;
- Nivelin e objektivave;
- Nivelin e mësimdhënies e mësimnxënies, etj.
Vlerësimi i jashtëm mat njohuritë e përvetësuara nga nxënësit, duke mos njohur
parapakisht nivelin e tyre, duke dhënë kështu rezultate sa më reale e konkrete. Kjo
ndihmon mësuesin që të punojë mbi objekivat që nuk janë përvetësuar mirë nga
nxënësit dhe duke ngritur kështu detyrat për të ardhmen.
SHTOJCA:
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Figura 1. Peshorja e vlerësimit
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Përdorimi i neologjizmave në krĳimtarinë artistike të Ismail Kadaresë dhe
Lasgush Poradecit
Marsela Beqiraj
Mësuese Gjuhë-letërsie, Gjimnazi i përgjithshëm “Miti Zoi Zaka” Divjakë
Hyrje
Gjatë shekullit të kaluar, shkenca e gjuhësisë dhe në veçanti gjuha shqipe kanë pësuar
zhvillime të ndryshme të vlefshme, duke lënë shumë mundësi dhe hapësirë për
kërkime dhe studime në këtë fushë. Morfologjia është një nën degë e gjuhësisë dhe
një degë e gramatikës që merret me formimin e fjalëve dhe me ndryshimet që fjalë të
ndryshme mund të pësojnë. Në veçanti ky punim kërkon të trajtojë dhe të studiojë
formimin e fjalëve të reja, mënyrën e formimit dhe kuptimin e tyre, në veçanti duke
analizuar fjalët e reja të formuara nga nga dy autorë të mëdhenj të letërsisë shqiptare,
siç janë Ismail Kadare dhe Lasgush Poradeci.
Secili nga autorët përveçse i kanë sjellë vepra të çmuara letërsisë shqiptare, duke u
renditur ndër më të mirët dhe më të vlerësuarit, i kanë sjellë publikut një tjetër formë
të të eksploruarit dhe të njohurit të gjuhës, nëpërmjet neologjizmave që ata kanë
krĳuar, duke përdorur parashtesa dhe prapashtesa të ndryshme por edhe duke sjellë
në vëmendjen e publikut një sërë fjalësh të vjetra të ringjyrosura sipas stilit të veçantë
të secilit autor, fjalë të cilave u kishte humbur kuptimi.
1. Neologjizmat, përdorimi dhe rëndësia e tyre
Neologjizëm vjen nga greqishtja neos=i ri, logos=fjalë. Justin Rrota i përkufizon
kështu neologjizmat: “Janë neologjizme njato fjalë a mënyra të reja, qi nuk i bën gjuha, për
arsye ma së fortit se janë qitun pa mendue e pushue mirë. Flitet këtu vetëm për njato fjalë e të
thanme të reja, të trajtueme pa marrë parasysh natyrën e gjuhës shqype, e të përkthyeme krejt
si janë në nji gjuhë të huaj.”
Neologjizmat janë fjalë të reja, thënë ndryshe mënyrë tjetër të foluri. Neologjizmat
krĳohen me shumicë, kur bëhen ndryshime të mëdha e të shpejta në jetën e shoqërisë.
Neologjizmat i krĳon vetë populli por sigurisht dhe shkrimtarët: Neologjizmat
formohen prej fjalësh që ekzsitojnë tashmë në gjuhë. Për të krĳuar neologjizma të
vlefshme e të përdorshme duhet pasur parasysh natyra e gjuhës shqipe, d.m.th.
mënyra e formimit të fjalëve me anën e rrënjëve, parashtesave dhe prapashtesave të
gjuhës sonë.
Neologjizmat e kanë prejardhjen nga fjalë të huaja, nga fjalë të krĳuara prej dĳetarëve
për nevoja të shkencës dhe teknikës, duke u mbështetur në gjuhët greke e latine, duke
përshtatur një fjalë dialektore ose duke u dhënë një kuptim të ri fjalëve ekzistuese
duke krĳuar fjalë të reja me anë parashtesash, prapashtesash ose kompozita. Shumë
fjalë që kanë pasuruar gjuhën shqipe kanë hyrë në fillim si neologjizma. Të tilla janë
fjalët: pronar, shtypshkronjë, asnjanës, frymëzoj, shumëngjyrësh etj.
Neologjizmat krĳohen nga shkrimtarët, kur duan të shprehin me forcë të re ndonjë
dukuri. Megjithatë thesari i gjuhës popullore jep shumë mundësi për të mënjanuar
krĳimin e fjalëve të reja të panevojshme.
62

Po jo çdo fjalë e re duhet të quhet neologjizëm. Neologjizma janë vetëm fjalët e reja e
të përtëritura në një gjuhë, të cilat ndërtohen nga brumi i gjuhës. Fjalët e reja që kanë
hyrë nga gjuhët e huaja dhe përdoren për të emërtuar objekte dhe fenomene për të
cilat nuk është përpunuar neologjizmi përkatës, quhen huazime.
Shkrimtari që ka sjellë numrin më të madh të neologjizmave artistikë është
Ismail Kadareja: borëtar, darkëtar, rrezetar, kryeëndërr, i pasulmueshëm, dëshpërimisht,
thashethemnajë, i gjithkohshëm, vëmendshëm. Një tjetër shkrimtar i letërsisë shqipatre
që ka sjllë një numrë të mirë të neologjizmave në krĳimtarinë e tĳ është dhe liriku
Lasgush Poradeci.
2. Ismail Kadare
I lindur në 1936, Ismail Kadare është një ndër shkrimtarët kryesorë bashkëkohorë,
ish-deputet dhe zv/kryetar i Frontit Demokratik. Ismail Kadare është i famshëm
kryesisht për prozën e tĳ, por ka botuar edhe vëllime me poezi dhe ese. Nisi të
shkruajë poezi në një moshë fare të re, me anë të të cilave u bë i njohur, e më pas edhe
prozë. Deri më sot veprat e tĳ janë përkthyer në mbi 45 gjuhë të botës.
Prozën e tĳ e karakterizojnë përgjithësimet e gjëra historiko-filozofike, subjekti i
ngjeshur dhe mendimi i thellë i shprehur shpesh me anë të parabolës, mbi bazën
e asociacionit apo të analogjive historike. Temë qendrore e veprave të tĳ është
totalitarizmi, mekanizmat e tĳ dhe kompliciteti që e bën atë të mundur. Ideja e
romanit Gjenerali i ushtrisë së vdekur (1963) është shpirti liridashës i popullit
shqiptar. Në romanin Kronikë në gur (1971) Kadare kritikoi psikologjinë provinciale
dhe traditat prapanike. Probleme të rëndësishme të historisë janë trajtuar edhe në
përmbledhjet me tregime e novela Emblema e dikurshme (1977), Ura me tri harqe
(1978) dhe Gjakftohtësia (1980). E veçanta e talentit të Ismail Kadaresë shfaqet
sidomos në trajtimin, nga një këndvështrim i ri, i temës historike dhe në tingëllimin
e mprehtë aktual që është i aftë t'i japë asaj. Një nga krĳimet më të shquara të Ismail
Kadaresë dhe të të gjithë letërsisë së re shqiptare është romani Pallati i ëndrrave
(1981). Ndër veprat më të njohura të Kadaresë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
janë: Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Kështjella, Kronikë në gur.
2.1. Përdorimi i neologjizmave në krĳimtarinë e Ismail Kadaresë
Fjalët e sapo krĳuar nga Kadare nuk janë studiuar deri më tani. Studiuesi më i njohur
Tefik Caushi, i cili ka studiuar veprat e Kadaresë, ka arritur të shkruajë një fjalor me
fjalë të reja, të cilat Kadare kishte futur në veprat e tĳ, pa shpjeguar kuptimin e tyre,
ndërsa Natasha Sotiri ka shkruar një fjalor me fjalë tipike Kadare.
Nuk ka pasur një studim të mirëfilltë nga autorët përsa i përket neologjizmave të
krĳuara nga Ismail Kadare. Një ndër studiuesit e njohur shqiptar, Tefik Caushi ka
studiuar shumë nga veprat e Ismail Kadaresë, duke arritur të shkruajë një fjalor me
neologjizmat e përdorura në disa prej veprave të Ismail Kadaresë, por pa shkruar
kuptimin e tyre. Nga ana tjetër, autorja Natasha Sotiri ka arritur të shkruajë një fjalor
me neologjizma tipike të përdorura nga Ismail Kadare.
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Bazuar në studimet e Jani Thomai në lidhje me mënyrën e krĳimit të fjalëve të reja,
njësitë konkrete leksikore bashkohen dhe si pasojë formojnë neologjizma. Është
vërejtur se Kadare përdor të njëjtat elemente konstitutive të gjuhës shqip.
Më konkretisht, do të shohim “mjetet” le të themi që Ismail Kadare përdor përgjatë
formimit të neologjizmave në veprat e tĳ.
Rrënja e një fjale në vetvete është ajo që përmban kuptimin e fjalës së re që është
formuar. Thelbi i kuptimit të rrënjës është ruajtur dhe është pjesë e kuptimit të
neologjizmit të sapo fomuar, si në rastin e fjalës “flĳimtar”, rrënja e së cilës është fjala
“flĳim”, kësaj fjale Ismail Kadare i ka shtuar prapashtesën –tar, por duke qendruar
gjithmonë në kontekstin e rrënjës së fjalës që ishte flĳim. Mund të shihet se një pjesë
e kuptimit të fjalës së formuar është e përcaktuar nga rrënja, edhe pse gjatë leximit të
fjalës së formuar, vëmë re që prapashtesa e përdorur përpos faktit që i ka dhënë një
tjetër kutpim fjalë, ja ka ndryshuar asaj dhe shqiptimin.
Mjeti që shërben për formuar neologjizmin, siç mund të jetë prapashtesa, shkakton
modifikime të rëndësishme të rrënjës semantike (kuptimit të rrënjës së fjalës së krĳuar
rishtazi). Prapashtesa shkakton modifikime semantike, modifikime të kategorive
leksiko-gramatikore (pjesë të fjalës), të elementeve sipërfaqësore etj.
Neologjizmat e formuara nga Kadareja ndahen në:
a) Kompozim i morfemave të lira (përcaktore) që përbëhen nga dy fjalë që përcaktojnë
njëri-tjetrin ose në disa raste fjala e parë përcakton atë të dytë, si: baltëhedha,
bejtethurës, diellkanosje etj.
b) Kompozim i morfemave të lira (këpujore) që përbëhen nga dy fjalë të
njëpasnjëshme: si: hyjanjeri, hoxhaprift, etj.
Studimi i fjalëve bazuar në formimin e tyre është shumë i rëndësishme për të
kuptuar strukturën e fjalëve, format e tyre, si dhe përmbajtjen, nga pikëpamja e tyre
semantike dhe për grupimin e fjalëve në paradigma sipas kuptimit kategorik.
Gjuha shqipe përdor prapashtesat dhe nyjet si një mjet për të formuar neologjizma
(Thomai, faqe 146). Kadareja ka përdorur të dyja këto dy mënyra për të formuar
fjalë të reja, si dhe për gjallërimin e fjalëve të vjetra, për shembull fjala djerrinë është
një fjalë e vjetër shqipe, e cila rrjedh nga fjala djerr, një fjalë në dialektin geg, me
prapashtesën -in. Shkrimtari e risolli në gjuhën shqipe këtë fjalë në mënyrë që të
mund të futet përsëri në fjalorin shqiptar, por tani kuptimi i tĳ ka efekte pozitive, si
për shembull, mbiemri i fajshëm (i), një fjalë e përdorur shpesh në dialektin geg, që tani
trajtohet nga struktura e gjuhë standarde. Prapashtesat mund të lidhen në mënyrë
direkte ose indirekte me rrënjën përmes një rrënje të ndërmjetme. Kadare formon
fjalë që nuk lidhen drejtpërdrejt me rrënjën, për shembull mbiemri i mbĳetshëm (i).
Parashtesa e formulës së fjalës - mbi nuk lidhet drejtpërdrejt me emrin jetë, por me
fjalën jetshëm (i), mbi + jetshëm (i).
Neologjizmat e Kadaresë i përkasin tre kategorive të fjalëve: fjalët me prapashtesë,
kompozime morfemash të lira (fjalë të përbëra) dhe fjalët e përngjitura.
Duhet të theksojmë se në krĳimtarinë e Kadaresë, përdorimi i prapashtesave është
më i zakonshëm se përdorimi i parashtesave. Parashtesat që kryssiht janë përdorur
nga Kadare për të formuar neologjizmat janë: ç-, zh-, sh-, bashkë-, kundër-, para-,
pas-, tej-, mbi-, nën-, ndër-, për-, stër-, pa -, mos-, jo-. Ndërkohë që prapashtesat më të
zakonshme në fjalët e Kadaresë janë: -je, - jed, -mi, -im, -i, - (ë) ri, - (ë) si, - (ë) s, eshë,
-ues, ar, -tar, -or, -ore, -tor, -an, -ak, -akak, ose, -ore, -tor, -tore, -të, -an, -anë, -najë,
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-ajë, - th-, -z (ë), -ak, -isht.
Kompozimi i morfemave të lira janë kategoria e fjalëve që Kadare i përdor më së
shumti, prandaj ka formuar shumë prej tyre. Këto lloj kompozimesh formohen nga
një ose më shumë rrënjë (tema) për shembull. Kryeëndër / rrjedh nga dy rrënjët
kuptimplotë, krye + dhe ëndërr, kompozimi popullngrënës ku fjalët përbëhen nga
dy rrënjët kuptimtare të fjalëve popullit dhe ngrënës, megjithatë në këtë rast ka një
emër dhe një mbiemër, popull (emër) dhe ngrënës (mbiemër), ndërsa në rastin e
parë ka pasur dy emra kuptimplotë. Për më tepër, fjala hĳendritshëm (i) / është një
mbiemër që rrjedh nga fjala hĳe dhe mbiemri i ndritshëm; kemi fjalën bisedëvrarës
/ rrjedh nga emri bisedë dhe mbiemri vrasës etj. Ndërsa ekziston një kategori tjetër
e fjalëve të përbëra në shqip, të cilat quhen fjalë të përngjitura, këto fjalë rrjedhin
nga dy ose më shumë fjalë që, kur lidhen, formojnë një fjalë të re me një domethënie
specifike të ndryshme nga kuptimi i (thash-e-them - dy folje dhe një fjalë lidhëse - e,
mëdyshaset, asditasnatë, pikllimtare, asjetasvdekje, etj.
Një ndër prapashtesat e përdorura nga Ismail Kadare për të formuar neologjizma
dhe për ti dhën[ gjallëri krĳimtarisë së tĳ është –shëm. Kadare ka dhënë kontributin
e tĳ në formimine një sërë mbiemrash që mbajnë këtë prapashteseë, të cilat do ti
pasqyroj më konkretisht pak më poshtë. Përveç mbiemrave, ai ka bërë të mundur
dhe formimin e neologjizmave si ndajfolje duke përdorur po prapashtesën –shëm.
Kategoria e mbiemrave që mund të artikulohet me -shëm në shqip është shumë e
pasur. Megjithatë, ajo që kryesisht tërheq vëmendjen në mbiemrat e formuar nga
Kadare me këtë prapavĳë është se, në shumë prej tyre, rrënja paraqet një shprehje me
një rrënjë. Të tillë janë dytrajtshëm: dytrajtshëm / me (i, e), kryehershëm / me- (i, e),
fundbotshëm / me (i) etj. Kadare i përdor këto duke krĳuar kështu një emër të ri dhe
pastaj përdor atë emër i ri si një rrënjë për të krĳuar një mbiemër duke i shtuar fjalës
një parashtesë. Në këtë mënyrë, nga fraza fundi i botës, ai krĳoi emrin fundbota dhe
për rrjedhojë krĳoi edhe mbiemrin i fundbotshëm.
Kadare ka formuar gjithashtu përdor shumë ndajfolje me këtë prapashtesë
(-shëm), të cilat janë veçori e dialektit verior geg. Këto nuk janë pjesë e standardeve
bashkëkohore shqiptare dhe ai ose i tërheq ata nga dialekti geg ose i krĳon vetë duke
i përdorur ato si një model për të krĳuar mbiemra të rinj me –shëm. Këtu mund të
përmendim: hëpërtë, kobshme, kryehershme, kujdesshëm, etj.
Tani do të paraqesim një sërë neologjizmash që ismail kadare ka formuar në tre ndër
veprat e tĳ që janë: “Ura me tri harqe”, “Lulet e ftohta të marsit|, “Jeta, loja dhe vdekja e Lul
Mazrekut”. Në secilën nga këto vepra, Ismail Kadare ka formuar një sërë mbiemrash
dhe një sërë ndajfoljesh.
1. Vepra “Ura me tri harqe”
a. Mbiemrat e formuar me prapashtesën -shëm:
i gjithgjendshëm; i turrshëm; i ujshëm; i hyjnueshëm; e sipërfaqshme; i ngeshëm; i
papengueshëm; e zishme.
b. Ndajfoljet e formuara me prapashtesën -shëm:
Skëterrshëm; vrullshëm; mendueshëm; përbuzshëm; habitshëm; këtejshëm; andejshëm;
mundimshëm; kobshme; turrshëm; hovshëm; potershëm; tronditshëm.
2. Vepra “Lulet e ftohta të marsit”
a. Mbiemrat e formuar me prapashtesën -shëm:
i,e vdekshëm; i,e krzehershëm; i,e fundbotshëm; i,e vështirshëm; i,e pavjedhshëm; i,e
papërftyrshëm; të mundueshëm; të habitshme; të rrokshme; të ngutshme; i,e nënujshme. b.
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Ndajfoljet e formuara me prapashtesën -shëm:
Gëzueshëm; trëndafilshëm; hutueshëm; zishëm; përvajshëm; kujdesshëm; vrulshëm;
vdekatar/e; vajtueshëm; marramendshëm; dantealigershëm; ngutshëm; krzehershme;
verbueshëm.
3. Vepra “Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut”
a. Mbiemrat e formuar me prapashtesën -shëm: i,e gjithunjshëm; i,e kotsëkotshëm; i,e
dytrajtshëm b. Ndajfoljet e formuara me prapashtesën -shëm:
ngadalshëm; haraeshëm; mundinshëm; rrezikshëm; përtueshëm; njëtrajtshëm; dridhshëm;
rrëmbyeshëm; furishëm; shqetsueshëm; mallëngjyeshëm; ngatrueshëm; vëmendshëm;
rrokshëm; mekshëm; lodrueshëm.
3. Lasgush Poradeci
Lasgush Poradeci (Llazar Gusho) u lind në Pogradec ne 27 dhjetor 1899 në një familje
që kishte ndihmuar lëvizjet patriotike. Poradeci është poeti lirik që solli në letërsinë
shqiptare një ndjeshmëri të vecantë të fjalës, poezisë. Krĳimtaria poetike e tĳ dallohet
në tri aspekte kryesore: në poezinë filozofike, patriotike dhe erotike.
Lasgush Poradeci është poeti i parë modern shqiptar dhe një nga lirikët më të
mëdhenj shqiptarë të shek. XX. Dy librat e tĳ poetikë “Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i
zemrës” u botuan në vitet ’30. Poezia e tĳ qëndron larg së qeni romantike,ajo dallohet
nga mendime të thella, ndjenja labirintike e ide të fuqishme universale. Kjo poezi
solli një ndjeshmëri të re në letërsinë shqiptare të viteve ’30, një kërkim të thellë
gjuhësor të formës e një figuracion të rrallë stilistik. Në të gjitha poezitë e Lasgushit
shprehet hapur koncepti se artisti i madh krĳon për vete dhe misioni i artit të tĳ është
t’i transmetojë lexuesit kënaqësi e mesazhe estetike.Në thelb të gjitha poezitë e tĳ
janë poezi meditative-filozofike.
Lasgushi i këndon dashurisë, jo si emocion, por si fuqi themelore jetësore, si fuqi
tokësore e qiellore. Te ato tingëllon i vecantë zëri i tĳ, figuracioni origjinal dhe
variantet e ndryshme të ndjenjës së thellë.
3.1. Përdorimi i neologjizmave në krĳimtarinë e Lasgush Poradecit
Fjalët e modeluara nga Lasgushi me finesë e muzikalitet, dëshmojnë për njohje të
thellë të gjedheve prodhimtare të shqipes, përaftësinë potenciale të saj, për zotërimin
e mekanizmave të funksionimit të saj. Poeti u jep kuptime të thella dhe të preçizuara
fjalëve, të cilat ndriçojnë mirë objektin e tyre dhe luajnë si duhet funksionin e tyre
themelor, atë estetik.
Vepra e Lasgushit është njëkohësisht krĳim letrar por edhe krĳim gjuhësor. Prandaj,
neologjizmat konsiderohen si një element tepër i rëndësishëm i krjimit në lëmin e
tĳ gjuhësor. Lasgushi disa fjalë i ka huazuar nga letërsia popullore, disa të tjera nga
e folura popullore. Ajo çfarë është interesante për këtë autor, është se ai i ka marrë
fjalët e vjetra të gjuhës shqipe dhe i ka dhënë ngjyrime të ndryshme, duke i sjellë në
këtë formë në sytë e publikut. Gjithsesi, duhet thënë që ai nuk e ka tepruar me fjalët
e vjetra, duke i marrë ato dhe duke i rimodeluar
Në kontekste konkrete, në tërësinë semantike të poezive ato nuk ngjallin asnjëlloj
pështjellimi. Nga fjalët e lashta vlen të përmendim fjalë që përdoren si përfytyrime
poetike si: çetele, sumbull, kinde, pah, shaqiluar, skistër, vgjer etj disa fjalë të tjera si levorashe,
pipëlim, svagullim, mardhur, hepuar, skëterrosur, pikëlore, pakore, gjeratore, thëthimtar,
gargi, fërmim, efeb, klepit etj. Ajo çfarë Lagushi bën për ti sjellë këto fjalë të reja, është
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përdorimi i fjalëve dialektore të nëndialektit të tĳ. Këto fjalë shfaqen në dy forma:
si variante fonetike dialektore;
si fjalë që me kuptimet e tyre ndihmojnë pasurimin e fjalorit poetik, si p.sh
treruar, mejtimi, valomë, mbërdhe, mbrëmave, mbudhë, engjervi, çapet, përposh, sëfsheta,
levorashe, vdar, pikovi, dobare etj.
Neologjizmat apo fjalët e reja në krĳimtarinë e Poradecit mund të klasifikohen sipas
disa tipave semantiko-strukturorë.
Në folje: përshembet (me parashtesën për-), përtund, përndrit;
Në mbiemra që formohen me parashtesë, prapashtesë e paranyjëzim
njëkohësisht si p.sh: e përmivarshme, i përbujshëm, i përmallshëm, i pashëmbëllyer,
i përbuzshëm.
Në emra si p.sh. përbrendësi, përjashtësi, përbrëndjen
Parashtesa për tek fjala përshembet nuk luan rol intensifikuestë një veprimi si tek
foljet përshahemi, përhahemi etj. Shembet domethënë.rrëzohet, kurse tek Lasgushi
do të thotë ndërpritet. Megjithatë përshëmbet nuk largohet shumë semantikisht nga
fjala bazë shembet, siç mund të duket, sepse çdo shembje është në fakt një ndërprerje
e gjendjes së mëparshme. Madje, kuptimi tjetër i foljes shëmbet, humbon, ulet,
shembet toka,presupozon një ndërprerje.
Një tip tjetër semantiko-strukturor përbëjnë dhe fjalët me prapashtesen - uar p.sh.
gazmuar, fatuar, qetuar, dimëruar, dhëndëruar, vlerësuar, skëterruar, kombësuar,
fërmuar, svagëlluar, etj. Këtë tip me sa duket, Lasgushi e pëlqen së tepërmi dhe janë
fjalë që kanë denduri bukur të madhe në tekst - me sa duket për efektin muzikor që
krĳon togu-ua. Ky grup fjalësh është I vendosur shpesh nëpozicionin si fjalë-rimë,
dhe fundi i vargut fiton një shtrirje dhe njëhapje si dhe një jehonë kumbuese. Ndonjë
prej këtyre fjalëve është krĳuar nga poeti për nevoja okazionale të rimës, për efektin
muzikor që krĳon fjala (pa rënë në kundërshtim me natyrën e gjuhës shqipe).
Një tip tjetër është dhe ai i krĳuar me prapashtesën -ak parëverak, zemërak,
vjeshtarak, lotal, varfanjak, brymarak, vraparak etj. Ky sufiks në gjuhën shqipe, me
një formë të zgjeruar -acak, ka mbetur më së shumti në fjalët me kuptim pejorativ të
tipit:rrjepacak,dredharak, hilacak, belbacak, burracak, frikacak, burracak, dhelparak
etj. Fjala miturak është një përjashtim, ndërkohë që foshnjarak ka kuptim pejorativ
(i papjekur).
Ndryshe ndodh në fushën poetike të tekstit. Fjalët e këtĳ tipi strukturoro-semantik
nuk mund të klasifikohen ashtu si fjalët e tjera tëgjuhës. Ndjesia që buron nga leximi
i poezisë nuk ka të bëjë aspak me ndonjë ngjyrim pezhorativ. Duke qënë se fjalët
e krĳuara me këtë prapashtesë përdoren rëndom në poezinë e Lasgushit si fjalë
fundore për të ndërtuar rimën, përdoren me efekt të kundërt nga rastet që mbarojnë
me togun -ua. Me anën e bashkëtingëllores -k- fundore krĳohet asociacioni i një
mbylljeje muzikore të fjalës nga ku nuk mund të marrë jehonë, sepse zakonisht
kjo -k- e mbyllur qëndron pranë një zanoreje -a- të hapur. Këtë fakt duket sikur e
nxjerr në pah edhe mundësia që kanë këto fjalë për t’u krĳuar po kaq normalisht me
prapashtesën -or, p.sh. parëveror, zemëror, vjeshtor, brymëror etj. Pra krĳohet një
sinonimi perfekt. Dalja e tyre në rrokje të mbyllur i jep mundëi poetit për variacione
instrumentimi. Alternimi i efekteve muzikore të tingujve fundorë të fjalëve, tingëllimi
dhe jehona, ndihmojnë që të shquhet dhe kuptimi, domethënia, freskia, shprehja,
vlera tërësore e fjalës në një terren artistik.
Një tip tjetër përbëjnë fjalët me prapashtesën -ot, -tor: veror, zemëror,
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hĳesor, këngëtor, fjalëtor, paqtor, vajzëtor etj. Një grup më vete formojnë foljet
pre emërore të tipit: botësoj, qiellësoj, kombësoj, shqipësoj etj. Po kështu vërejmë
fjalët formuar me -(s) irë: vetësirë, ndryshmësirë, fshehtësirë etj. Në disa raste fjalë
formimi përdore në mënyrë që fjala të ketë vlera konotative të dukshme, p.sh. në
poezinë “Kur nuk ndihesh faKur nuk ndihesh fare mirë,
(Sepse shpirtin e ke plot),
Zë këndon në vetësirë
Pa të derdhen pika lot
Fjala vetësirë, në dallim nga fjala vetmi, përveç kuptimit e tëqënit vetëm, pa shoqëri,
të krĳon idenë e një vetmie metafizike, psikologjike, ekzistenciale, shpirtërore hapësirë semantike kjo që krĳohet nga përqasja asociative me fjalën shkretëtirë.
Në gjuhën shqipe kjo parashtesë shquhet për ngjyrimin emocional që u fal fjalëve
si tek shembujt: vranësirë, ndyrësirë, ngordhësirë, errësirë, ëmbëlsirë etj. të cilat
janë bërë normative në gjuhën shqipe. Po kështu dhe fjala ndryshmësirë nuk shënon
një fjalë që neutralisht do të ishte ndryshim, por kemi një ngjyresë emocionale
dhe një qëndrim të caktuar të subjektit poetik. Fjala në këtë trajtë, duke zbërthyer
dhe paraqitur kuptimin themelor, sugjeron dhe kuptime të tjera që rrjedhin prej
kontekstit përkatës.
Një poezi shumë e bukur e Poradecit ku kemi hasur neologjizma është ajo e titulluar
“Fluturimi” e cila ka një prerje sa filozofike aq edhe poetike, artistike. Që në titull,
duket sikur vetë teksti na ngre peshë e na çon lart, në qiell dhe prej lartësive shohim
se si burojnë ndjenjat nga shpirti i dashuruar.
Në strofën e dytë “fluturimi kozmik” sa vjen e forcohet. Forca e fjalës dhe e simboleve
të përdorura duket sikur nga ngjit akoma më lart në hapësirë, në një atmosferë
qiellore, sublime... në këto lartësi kërkon të ngrihet edhe ndjenja e bukur e dashurisë.
Në togfjalëshat “sy të dhembshur”, “dëshpërim plot shkrepëtim”, “zjen e shfren me
gumëzhimë”, “det i uluruar”, “zemërës së shkretë” dallohet tronditja e shpirtit të
trazuar. Neologjizmat “shfren”, “valomë”, “i uluruar” rrisin peshën semantike të
poezisë duke na bërë të kuptojmë se megjithë dëshpërimin që mbart, kjo ndjenjë
është veçanërisht e bukur. Në këtë vepër, përdorim të neologjizmave kemi dhe në
rastet e fjalëve “flakërohem”, “vigjëllonjësja”, si edhe ne strofat e mëpasshme “shpirt
i shërëmtuar”, “trumbullohet”, “hon i skëterruar”, “ndërmëndojmë” të cilat kanë një
efekt të jashëzakonshëm mes realistes dhe ekspresives dhe thyejnë pritshmërinë tonë
si lexues për format konvencionale të gjuhës.
Përfundime
Fjalët e formuara nag Ismail Kadare janë shumë domethënëse si në kontekstin e
veprave të tĳ ashtu edhe në gjuhën shqipe në tërësi, sepse shkrimtari fut një element
të dialektit verior në veprat e tĳ. Kadare fut me dashje fjalët e dialekteve verior ose
elementë të tjerë të dialektit geg në fjalorin standard të shqipes. Në këtë mënyrë,
Kadare kundërshton pretendimet, lëvizjet dhe zërat që argumentuan se gjuha letrare
shqipe u krĳua nga dialekti tosk në kurriz të dialektit geg. Përveç kësaj, Kadareja i
konsideron fjalët e dialektit verior si më të gjalla dhe më të forta nëse përdoren me
një theks të pandryshuar ose me të njëjtat veçori origjinale fonetike-gramatikore.
Po ashtu dhe Lasgush Poradeci ka ndikuar shumë në formimin e neologjizmave,
duke përdorur si parashtesën ku ndër më të përdorurat është ajo –për, si në folje, në
68

emra ashtu dhe në mbiemra. Po ashtu, ai i ka sjellë gjuhës shqipe një numrë fjalësht
të reja të formuara me prapashtesa të ndryshme, si –ak, -or, -ot, -uar, -tor.
Ajo çfarë vlen të thuhet si ngjashmëri midis dy autorëve është risjellja në gjuhën
shqipe e një sërë fjalësh të vjetra që u kishte humbur kuptimi. Këto janë fjalë janë
sjellë me ngjyrime të reja, ku qëllimi ka qenë pse jo dhe ruajtja e kuptimeve që këto
fjalë kishin para se të zhdukeshin.
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Serite numerike
Rudina Tefi
Abstrakt
Me anen e kesaj teme trajtojme koncepte teorike per serite numerike ,konvergjente dhe
divergjente,veprime me seri konvergjente.Mund te ndodhe qe vertetimi i konvergjences apo
divergjences se nje serie ne baze te perkufizimit te jete nje pune e veshtire prandaj ne material
trajtohen disa kritere te krahasimit te serive.Po ashtu trajtohen disa kritete te mjaftueshme per
konvergjencen e serive me terma pozitive.
Fjale kyce:seri numerike,seri konvergjente,seri divergjente,seri me terma pozitive,kritere
krahasimi per serite numerike etj.

1.1-Koncepti i serise numerike
Le te jete dhene vargu i pafundem me term te pergjithshem{an}.Me ndihmen e termave te ketĳ vargu ndertojme simbolin a1+a2+a3+….. an+an+1+…….
Nga pikepamja matematike ky simbol nuk ka kuptim pasi ne nuk dime te mbledhim nje pafundesi kufizash pasi nuk dime cfare rregullash apo vetish kane shumat e pafundme
.Me perkufizim kjo shume e pafundme quhet seri numerike pasi termat e
saj jane numra real.Ti japim nje kuptim matematik kesaj shume.Me termat e kesaj
serie ndertojme vargun e shumave te pjesshme.

S1= a1
S2= a1+a2
S3= a1+a2+a3
………………….

Sn-1= a1+a2+a3+…..an-1
Sn= a1+a2+a3+…..an-1+an
Sn S me indeks n apo tregues n quhet shuma e n kufizave te par ate serise,pa
ndryshuar renditjen shkurtimisht do ta quajme shume te pjesshme te n.Me punen e
bere deri tani kemi ndertuar vargun e shumave te pjesshme te serise
{ Sn }.
Perkufizim:
fundem

S Ne qofte se egziston limiti kur
atehere seria

dhe eshte numer i

quhet konvergjente dhe numri S quhet

shume e saj ne te kundert dmth kur limiti nuk egziston ose eshte numer i pafundem
seria quhet divergjente dhe nuk mund te flitet per shume te saj.
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-Mbetje n e serise e cila simbolikisht shenohet Rn quhet shuma e te gjitha kufizave te
mbetura te serise duke hequr n kufizat e par ate saj.Simbolikisht shkruajm:
Rn=an+1+an+2+an+3+…=
.
Marrim ne shqyrtim serine e progresionit gjeometrik.
-Progresion gjeometrik quhet vargu i numrave te ndryshem nga 0 ne te cilin raporti i
cdo kufize me kufizen paraardhese duke filluar nga e dyta eshte nje numer konstant
a11,a21,a31……….an-1,an
2.
qe quhet heres i progresionit.
=q

an= an-1 *q
= a1+a2+a3+….. an

Te shqytojme natyren e serise se progresionit gjeometrik dmth te gjejme kur kjo seri
konvergjon dhe kur kjo seri divergjon.
Marrim

vargun

+an=a1*

e

(q>1)=a1*

1

Dime qe

shumave

a1*

3.q=1

S n=

a1+a2+a3+…..an-

.

=

=

1.Veme re qe kur |q|>1

=+∞
=

2.Kur |q|<1

pjesshme

(q<1).

=

=

te

= a1+a1+a1+…..=n a1 (

=S*

-1)-

seria divergjon
seria konvergjon.

a1

).

= n a1=

(varet nga shenja

e a1) seria divergjon.
4.q=-1

= a1-a1+a1- a1=(-1)n-1 a1,per n cift kemi

=0,per n tek kemi

= a1.Prej ketij

vargu i shumave te pjesshme nuk ka limit dmth seria jone divergjon.
-Konkluzion:Seria e progresionit gjeometrik konvergjon kur heresi |q|<1 dhe
divergjon per te gjitha rastet e tjera kur |q|≥1.
1.2-Teoreme themelore per serite konvergjente
Nqs seria

konvergjon atehere

=o
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—> termi i pergjithshem.

Vertetim
Meqe seria

konvergjon kjo do te thote qe vargu i shumave te pjesshme ka

limit numer konstant S.
S
S
Sn= a1+a2+a3+…..an-1+an=
aneve:

=

+ an.Pra an= Sn-

Sn-

.Kaloj ne limit te te dyja

)=S-S=0.
konvergjon atehere termi i pergjithshem i saj ka limit

-Konkluzion:Nqs seria
0 kur n shkon ne infinit.

-Kjo teorem na jep kushtin e nevojshem per konvergjencen e serise.Te vertetojm qe
kjo kondite nuk eshte e mjaftueshme.Marrim ne shqyrtim serine harmonike
=1+ +

+..

=

=0.Te

=
provojme

qe

seria

kunderta.Supozoj se seria eshte konvergjente.
Sn =1+ +

,

S2n=1+ +

+

S2n- Sn=

+

+

+

jone

divergjon.Nisemi

nga

e

eshte konvergjente.

+….. ,

…..

(S2n- Sn)=S-S=0
(S2n- Sn)=ln2 0.
Pra kemi absurditet nga supozimi i gabuar qe seria eshte konvergjente.Mbetet qe
seria eshte divergjente.
-Konkluzion:Teorema jep vetem kushtin e nevojshem po jo te mjaftueshem.
-Shenim: S2n- Sn>n = . S2n- Sn≥

0
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1.3-Kondite e mjaftueshme per divergjencen e serise.
.Kemi

Le te jete dhene seria

=l 0.Te tregojme qe seria

divergjon.
Vertetim
Nisemi nga e kunderta;sikur seria konvergjon atehere ne baze te kushtit te nevojshem
limiti i termit te pergjithshem do ishte 0.Por ne kemi
=l 0.Pra seria
divergjon.
1.4-Kritere te krahasimit te serive
Mund te ndodhe qe vertetimi I konvergjences apo divergjences se nje serie ne baze te
per kufizimit te jete nje pune teper e veshtire .Atehere ka rregulla me te thjeshta qe
duke ditur natyren e nje serie tit a krahasosh per percaktimin e nje serie tjeter.
dhe

Le te jene dhene dy seri:
-Kriteri i pare.Nqs  n>

Ԗ N kemi

me terma pozitive.
≤

atehere nga konvergjenca e serise se dyte

rrjedh konvergjenca e serise se pare dhe nga divergjenca e serise se pare rrjedh
divergjenca e serise se dyte.
=L ku 0<L<+∞ atehere nga konvergjenca e

-Kriteri i dyte:Nqs egziston

serise se pare rrjedh konvergjenca e serise se dyte dhe nga divergjenca e serise se pare
rrjedh divergjenca e serise se dyte.Pra seria e pare dhe e dyte kane te njejten natyre.
-Kriteri i trete: Nqs  n>

Ԗ N ka vend mosbarazimi

<

atehere nga

konvergjenca e te dytes rrjedh konvergjenca e te pares dhe nga divergjenca e se pares
rrjedh divergjenca e se dytes.
1.5-Veprime me seri konvergjente
-Teorem:Nqs mbledhim term per term dy seri konvergjente atehere do te fitojm nje
seri tjeter te re e cila eshte konvergjente.
a1+a2+a3+….. an

eshte konvergjente dhe seria

eshte konvergjente atehere jane te verteta teoremat:
12-

)=( a1
0 (

)=

a 1+

b1)+( a2

b2)+……..

a2+ a3+……

konvergjon
konvergjon
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=b1+b2+b3……..+bn

3--

) konvergjon

Vertetimi i ketyre teormave behet duke u nisur nga perkufizimi i konvergjences se
serise dhe fakti ne shumat e fundme ka vend vetia nderruese dhe vetia shoqeruese.
1.6-Kritere te mjaftueshme per konvergjencen e serive me terma pozitive
-Kriteri i Dalamberit.
 n ԖN

Le te jete dhene seria me terma pozitive:

>0.Nqs egziston

=L atehere dallojme tre raste:1-L<1 seria konvergjon 2-L>1 seria divergjon 3L=1 kriteri nuk kthen pergjigje(Ky fakt tregon qe ka raste kur serite konvergjojne dhe
ka raste qe serite divergjojn)
-Kriteri Koshi
Nqs egziston

=L atehere dallojme keto tre raste: 1. L<1 seria konvergjon

2.L>1 seria divergjon 3.L=1 kriteri nuk kthen pergjigje
-Vertetim
=q Dallojme tre raste :1. .q<1 seria konvergjon 2.q>1 seria divergjon. 3.q=1
kriteri nuk kthen pergjigje
Rasti i pare .q<1.Te vertetojme qe seria konvergjon.
ε>0 N(ε) e tille qe per nԖ N kemi |

-L|< ε.Dmth – ε<

-L< ε.Kemi

<L+ ε=q.L+ ε<1 sjell qe ε<1-L>0.E zgjedh ε aq te vogel sa 1-L te jete
positive.Ngreme te dyja anet ne fuqi n.Atehere nga
fuqi n kemi:

<q duke ngritur te dy anet ne

<qn (*).

eshte seria e progresionit gjeometrik e cila konvergjon kur q<1 dhe divergjon
kur q>1.Kriteri i krahasimit (*)duke marre per (1) serine me terma positive dhe me(2)
serine e progresionit gjeometrik arrijme ne perfundimin qe meqe seria (2) ploteson
kushtin |q|<1 atehere nga konvergjenca e serise se dyte rrjedh konvergjenca e se
pares dhe nga divergjenca e se pares rrjedh divergjenca e se dytes.
-Kriteri Integral Koshi
nԖN

Le te jete dhene seria me terma pozitive:
termave {

>0 i tille qe vargu i

} eshte monoton zvogelues.Supozojme se gjendet nje funksion f(x) i
74

vazhduar [1,+∞[ ku f(x) eshte monoton zvogelues i tille qe  n Ԗ N
vertetohet qe integrali jo ivete i llojit te pare

=f(xn) atehere

dx ka te njejten natyre me serin

.
.Konvergjenca e integralit sjell konvergjencen e serise dhe
divergjenca e integralit sjell divergjencen e serise.
-Kriteri Raabe-Duhamel
nԖN

Le te jete dhene seria me terma pozitive:
1).

>0.Shenoj me Rn=(

-

Rn=R.Atehere dallojme tres raste: 1. .R>1 seria konvergjon 2.R<1 seria

divergjon. 3.R=1 kriteri nuk kthen pergjigje.
-Kriteri i Gausit
Zgjidhjen perfundimtare per konvergjencen e serise me terma positive e jep kriteri I
Gausit. Le te jete dhene seria me terma pozitive:
nԖN
>0.Nqs raporti
shkruhet ne trajten
+

+

atehere seria konvergjon kur

>1 ose

=1

>1;divergjon kur

<1 ose

<1.σ
Vini re raporti

jep te anasjellten e raportit

konvergjon(kriteri i Dalamberit) sjell

.Thame me lart

=L<1 seria

>1, >1 dmth rasti I pare I Gausit perputhet

me Dalamberin si per konvergjencen ashtu dhe per divergjencen. =1 >1
<1

konvergjon;

Koshi,iDalamberit,Raabe

seria
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Mitologjia antike në veprën e Kadaresë
Fiqirete Borakaj
Abstrakt
Letërsia shqipe nuk është shumë produktive përsa i përket krĳimit të një bote mitike. Në
qoftë se hedhim një vështrim të shpejtë në historinë e zhvillimeve letrare shqiptare mund të
dallojmë disa mite të përkufizueshme në etapa të ndryshme të zhvillimit të saj:
- Miti i origjinës, i autoktonisë, i vazhdimësisë;
- Miti i Skënderbeut dhe i qëndresës së arbrit në fund të periudhës mesjetare;
- Miti i gjuhës shqipe (letërsia kishtare e humanizmit);
- Miti i “botës sanë“ dhe i dashurisë për të;
- Miti i “Motit të madh”, që sundoi letërsinë arbëreshe dhe përgjithësisht atë romantike;
- Miti i Perëndimit, që nënkupton shkëputjen nga perandoria osmane dhe kthimin në
identitetin perëndimor europian;
- Miti i mbĳetesës dhe qëndresës kombëtare, që dallohet në letërsinë bashkëkohore brenda
dhe jashtë kufijve shtetërore;
- Miti i një ‘Shqipërie tjetër”, të qytetëruar dhe të denjë të krahasohet me popujt e përparuar
europianë;
- Ekziston dhe një përpjekje në letërsinë e realizmit socialist për të krĳuar mitin e “njeriut të ri”,
në ndërtimin dhe konceptimin e personazheve, por kjo është një pikë që vlen të diskutohet1.
Një pjesë e tyre zënë vend dhe në veprën e Kadaresë; dhe konkretisht miti i heroit tonë
kombëtar, Skënderbeut, shfaqet në njërin prej romaneve të tĳ kushtuar pikërisht kësaj
periudhe, “Kështjella”. Në roman glorifikohet qëndresa e shqiptarëve ndaj pushtimit osman
dhe rrjedhimisht krĳohet edhe miti i heroit tonë kombëtar. Ndërkohë që në mënyrë jo të
drejtpërdrejtë ky mit do të rishfaqet në të gjitha veprat e autorit ku flitet për periudhën e
pushtimit osman.
Një mit tjetër i kudondodhur në veprën e Kadaresë është miti i mbĳetesës së kombit shqiptar
aq sa një pjesë e kritikës e sheh shkrimtarin si një shprehës të tiparit ekzistencialist të kombit.
Ky mit gjendet jo vetëm në prozën e tĳ, por edhe ne shkrimet eseistike dhe në poezi. Me
mitin e mbĳetesës lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo një pjesë e madhe e veprave të
Kadaresë. Edhe kur shkruan për lashtësinë, edhe kur shkruan për Mesjetën, edhe kur ndërton
një Shqipëri tjetër, Kadare nuk bën gjë tjetër veçse himnizon forcën e mbĳetesës së popullit të
tĳ që është rrezikuar gjithmonë nga asimilimi.
Miti i Shqipërisë së qytetëruar, të denjë të krahasohej me simotrat e saj europiane, vjen në një
seri veprash, por dallohet qartazi tek “Kush e solli Doruntinën” dhe tek triptiku “Ura me tri
harqe”. Shprehja më elokuente e kësaj Shqipërie gjendet tek Doruntina, ku imazhi i atdheut
është ai i një qytetërimi të lulëzuar që u ndërpre më pas nga pushtimi osman. Këtë mit Kadare
e zbret edhe në kohët epiko-legjendare, me vepra si “Dosja H”, “Eskili, ky humbës i madh”,
ku çelësat e zbërthimit të miteve homerike dhe eskiliane shkrimtari i gjen në eposet e maleve
shqiptare, si një provë që origjina e tyre është pikërisht atje. Këto vepra i përshkon ideja se
stërgjyshërit e shqiptarëve, ilirët, kanë qenë po aq të qytetëruar sa grekët e lashtë, i kanë
dhënë dhe i kanë marrë kësaj kulture që i dha fytyrën Europës së sotme.
E shkuara e lavdishme shqiptare shndërrohet ndoshta në mitin më të fuqishëm të veprës së
Kadaresë. Duket sikur shkrimtari dëshiron të bindë lexuesin se e kaluara e afërt komuniste
është vetëm një çast i shkurtër aksidental në jetën shqiptare, e tashmja është thjesht një çast,
dhe e ardhmja duhet krĳuar mbi këtë model madhështie të shkëlqyer europiane që Shqipëria
e ka patur dikur.
1
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Një mit tjetër që dallohet në prozën e Kadaresë është miti i Perëndimit. Ai shfaqet si prirja më
e fortë për të krĳuar një identitet dhe një frymëzim të ri.
Në emër të këtĳ miti, ndarja me komunuzmin u trajtua si një ndarje nga një aksident historik.
Miti i pas 1990-ës kishte vĳimësi me mitin e vjetër atdhetar të Shqipërisë së shkëlqyer para
pushtimit osman. Kristianizmi i shqiptarëve para pushtimit osman i shërbeu në këtë periudhë
përforcimit të identitetit perëndimor. Në botimin e dytë të “Kështjellës”, Kadare e ripunon
romanin, duke e mbushur me kisha e kryqe që mungonin në variantin e parë. Po në këtë
variant rikthehet miti i Skënderbeut, por tanimë jo vetëm si mbrojtës i atdheut, por dhe si
një mbrojtës i krishterimit. Megjithatë në kapitullin e fundit të këtĳ punimi ,këto mite do të
trajtohen më gjerësisht ,për të hulumtuar edhe qëndrimin e shkrimtarit ndaj historisë dhe
krĳimit të miteve historike.
Fjale kyce: miti,mitologjia, ekzorcizmi , prirje dekodifikuese, risemantizim, konceptim
kafkian.

Miti antik grek
1-Poezia mitologjike e Kadaresë
Prirja e poetit Kadare është e njëjtë me prirjen e prozatorit, dramaturgut dhe eseistit
Kadare; të ndërtojë një sistem strukturor kompakt, ku ndërmjet shumë mënyrash dhe
procedimesh, edhe miti shërben si mjeti që justifikon qëllimin estetik, ose më saktë
njërin prej qëllimeve të kësaj stukture madhështore me emrin vepra e I.Kadaresë.
Nëse hedhim një shikim në poezinë e Kadaresë, menjëherë të bie në sy prirja drejt një
sintetizimi të theksuar,aq sa kjo poezi mund të përkufizohet si art mendimi, ku një
nga mjetet e sintezës është edhe miti,që i krĳon poetit mundësinë për këtë arkitekturë
simbolike.Kjo mënyrë të shkruari i jep poezisë së tĳ frymën universale duke dhënë
një shumësi mënyrash leximi në kohë dhe lexues të ndryshëm.
Poezia e Kadaresë, që në fillesat e saj është vlerësuar për ruajtjen e një fryme
monumentale, për një modernitet nacionalist dhe erdhi si e tillë në kohën kur
realizmi socialist mburrej me këtë gjini letrare, e cila në mënyrë mediokre thurrte
rima dhe lavde drejtuar regjimit.
Sic dihet në fazën e parë të krĳimtarisë së tĳ Kadare u orientua drejt poemave
epiko- lirike, ku ndjehet qartë dyzimi mes formave tradicionale dhe moderne të të
shprehurit dhe njëkohësisht dhe të këndvështrimit origjinal të analizës së jetës dhe
fakteve për të cilat shkruan.
Në vitet ‘60 kur Kadare u shfaq në portat e letërsisë shqipe, lexuesi shqiptar e njihte
më shumë si poet sesa si prozator. Megjithatë, ndryshe nga modeli nëpër të cilin
kanë. Kadare nuk kaloi nga poezia tek proza. Tundimi i madh i tĳ mbetej proza, si një
parathënie e saktë e fatit për talentin e tĳ të padiskutueshëm në këtë fushë. Ai provoi
fillimisht të shkruajë një roman qysh në adoleshencën e hershme në gjimnaz dhe më
pas fillon me vjershat.
Poezia e tĳ shpesh i ka paraprirë prozës ose veprave eseistike, duke qenë si një
embrion prej nga ka lindur më pas vepra e plotë.
Kështu mund të përmendim poezinë “Rrugëve të Moskës” që më pas solli “Muzgun
e perëndive të stepës”, poezia “Piramida e Keopsit” solli prozën “Ndërtimi i
piramidës së Keopsit” ;poezia “Terrori në Kosovë” pasoi në “Krushqit janë të ngrirë”,
etj.Megjithatë ka dhe raste kur procesi ndjek rrugën e kundërt .Mosbotimi i romanit
“Përbindëshi” në 1965 lindi poezinë e njohur “Laokonti”.Edhe ky roman që do ta
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shihte dritën e botimit më vonë, e kishte fillesën tek një poezi, konkretisht tek “Kali
i kaluar shpesh ata që janë marrë me letërsinë (pavarësisht nga shkalla e talentit),
Trojës”.
Ky është rasti më tipik, ku vërtetohet ndihma që i jep sistemi mitologjik shkrimtarit,jo
vetëm si mënyrë universale e të shprehurit, por dhe si shpëtim i mesazheve të fshehura
në nëntekstin e veprës së tĳ, pavarësisht llojit apo gjinisë në të cilën përcillen këto ide.
Si në të gjithë sistemin e tĳ letrar edhe në atë poetik, Kadare e përdor mitologjinë si
arratisje nga realiteti ideokratik, si një formë universale dhe moderne të shprehjes,si
plotësim i prirjes mitologjike në letërsinë e madhe të shekullit të kaluar ,por dhe si
mjet të krĳimit të një sistemi të tërë letrar që synon të përjetshmen po aq sa dhe vetë
mitologjia.
Dukuria e rimarrjes së mitit (pavarësisht mënyrës së procedimit me të) mbart
në vetvete disa rreziqe. Aq më tepër kur rimerren mite të mirënjohura dhe të
shumëpërdorura në kulturën botërore, sic janë mitet homerike.
Së pari, poeti rrezikon në fushën artistike, lidhur me nivelin e krĳimit të veprës, kur
ajo vendoset në pozicion krahasues me mitin në origjinën e krĳimit.
Së dyti, poeti rrezikon në lidhje me mesazhin që kërkon të përcjellë tek lexuesi,duke
patur parasysh që një mit i caktuar është përcjellë në kujtesën e brezave me një
kuptim të përcaktuar.
Së treti, poeti rrezikon në përpjekjen e tĳ për të tejkaluar mitin në kohë,për ta sjellë atë
po aq tërheqës në aktualitet, për ta bërë atë modern dhe bashkëkohës me lexuesin. Në
këtë pikë risemantizimi i mitit nga poeti duhet të rifitojë të drejtën e universalitetit që
e kishte të trashëguar nga varianti i tĳ fillestar, qoftë ky nga anonimati popullor, po
ashtu dhe nga autorësia e fillesës nën një emër të përvecëm.
Megjithatë gjenialiteti i shkrimtarit e përligj këtë përzgjedhje që fillon me poezinë
dhe vazhdon më pas denjësisht me prozën,dramaturgjinë dhe eseistikën.
Në kujtimet e shkrimtarit, në intervista të ndryshme,por dhe në veprat e njohura të
lidhura me fëmĳërinë, Kadare përmend shpesh Trojën, shqetësimin që i shkaktonte
rënia dhe shkatërrimi i pabesë i qytetit nga grekët dhe shpikja famëkeqe e kalit të
drunjtë, të njohur edhe sot si kali i Trojës. Në poemën epike të Homerit, Kadare është
kthyer shpesh, pikërisht tek rrethimi i Trojës me qëllim që të ndryshojë historinë,ta
korrigjojë atë në hapësirën e imagjinatës njerëzore. Rënia e Trojës, në ndërgjegjen e
poetit është një nga krimet e para të mëdha të njerëzimit.
“Tani do të ndërtonim kalin prej druri,atë që i kishte ngrënë kryet Trojës.Kishim
menduar që kali ynë, ndryshe nga ai i grekëve nuk do të hynte dot në qytet, kështu
që ne të dy do ta shpëtonim Trojën”2 .
Ky shqetësim i fëmĳërisë do të projektohet në poezitë: “Troja” përfshirë në “Përse
mendohen këto male” (1964), ”Kali i Trojës” në “Motive me diell” (1968), ”Laokoonti”
në “Motive me diell” (1968), “Ekzorcizmi” në ; Vepra, vëllimi 7 (1989).
Sic shihet, në të gjitha këto poezi që i përkasin prirjes drejt cikleve mitologjike,
bëhet mbizotërues miti grek.Arsyet e këtĳ mbizotërimi janë të lidhura sa me prirjen
personale të poetit,aq dhe me kontekstin historik të shkrimit të këtyre poezive.Të
gjitha këto poezi përvec faktit që lidhen me veprat homerike dhe luftën e Trojës, i
lidh simboli i kalit të drunjtë.
Kali i Trojës, vjen në poezinë e Kadaresë si një përmbajtje demoniake,si një instrument
shkatërrues i popujve,si simbol i qartë i diktaturave, i sistemeve qeveritare, i
2

I. Kadare, Çështje të marrëzisë, Onufri 2006, f. 41.

78

mekanizmave politike që vendosin padrejtësisht fatet e njerëzimit.
Kadare e fton lexuesin në ndjesinë e tĳ – “3000 vjet keqardhje për Trojën”, duke
paralajmëruar që ky kalë shfaqet në cdo kohë, para çdo qytetërimi, pavarësisht
formës së jashtme; mund të jetë zyrë qeveritare apo veturë luksoze,nuk ka rëndësi
;ai gjithmonë parathotë të njëjtin rrezik.
Ky kalë epokat do të përshkojë
Në bark të tĳ përjetë do të dridhet
E tmerrshmja tradhëti, o Trojë!3
Troja
Poezia « Troja » është poezia e parë e Kadaresë që ndërtohet mbi mitin homerik të
Trojës.Poezia botohet fillimisht në 1964 në përmbledhjen poetike “Përse mendohen
këto male “,dhe më vonë ribotohet në “Motive me diell” dhe në përmbledhje të tjera
poetike. Miti i hershëm i shërben poetit për të krĳuar kohën ciklike,për të kaluar
nga antikiteti në bashkëkohësi.Në këtë mënyrë në rastin e këtyre poezive, Kadare
e risemantizon mitin. Në raportet e Kadaresë me mitin në përgjithësi vihen re disa
procedime ,por në raport me mitet homerike,e sidomos me shfaqjen e disahershme
të simbolit të kalit të drunjtë në veprën e tĳ, vihet re i njëjti qëndrim.
Gjithsesi funksioni i mitit në këtë poezi mbetet gnoseologjik.
Kali i Trojës
Poezia tjetër ku konkrtetizohet edhe më qartësisht aktualizimi i mitit të Trojës, është
pikërisht “Kali i Trojës” shkruar në 1968 .Poezia vjen edhe më e afërt në raport me
lexuesin për shkak të trajtës së dialogut animizues që përdor poeti .Në poezi shfaqet
edhe epiteti “përbindësh” me të cilin do ta emërtojë në prozën e tĳ kalin e drunjtë.
Ndërgjegjia artistke e poetit po ndërtonte ndërkohë romanin “Përbindëshi”.
Vini veshin !
Në gjumë përbindësh dot s’ke për të na gjetur.
Vini veshin !Vini veshin!
Kali i Trojës!4
Konteksti historik, sigurisht që ka ndikimin e tĳ, në joshjen e poetit drejt simbolit të
tradhëtisë.Të gjitha këto poezi,me përjashtim të “Ekzorcizmit”,datojnë gjatë dekadës
1960-1968, kur ishte forcuar lufta e ftohtë dhe përcarjet brenda vetë kampeve politike
ishin bërë më të ashpra se kurrë.
Ky kontekst me siguri ka përforcuar në ndërgjegjen krĳuese të poetit kompleksin e
tradhëtisë që e gjen veten plotësisht në simbolikën e lashtë të kalit të drunjtë.
Laokoonti
Me një prirje dekodifikuese paraqitet miti i kalit të drunjtë në poezinë “Laokoonti”,
ku zëri i poetit dhe zëri i heroit trojan unifikohen, duke dhënë alarmin e pabesisë së
sistemeve politike ndaj njeriut.
Poezia lindi pas ndalimit të romanit “Përbindëshi” dhe siç shprehet vetë shkrimtari
nuk ishte gjë tjetër vecse “një lloj qiriri i ndezur si për përshpirtje mbi varrin e romanit.
(Një akullore, siç do të thoshte Pushkini, për përshpirtje të dimrit)”. 5
Miti i njohur i Laokoontit, priftit trojan që kundërshtoi hyrjen e kalit në qytet,vjen në
3
4
5

I.Kadare, Troja, në “Përse mendohen këto male”, Tiranë 1964.
I. Kadare, Motive me diell, f. 77.
I. Kadare, Dialog me Alain Bosquet, Onufri 1996, f. 161.
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kohën dhe hapësirën e shekullit 20-të.Nga muzetë e qytetërimeve moderne të botës,
Kadare risjell mesazhin e qytetit të zhdukur të antikitetit;ndoshta për të thënë që të
gjitha qytetërimet kanë dhe do të kenë përballë një ditë,kalin e tyre të drunjtë.Si do
të përballen me këtë “dhuratë “?
Kjo është pyetja dhe përgjigjia, është mesazhi i mitit antik në kohët moderne.
Skena e ekspozimit të statujës së Laokoontit përballë moskokëçarjes së vizitorëve,
ka përmasa apokaliptike. Parathënia e shkatërrimit, mënyra e frikshme, nëpërmjet
të cilës mund të ndodhë, është aty para syve tanë dhe poeti na kujton dhe motivin
e detyruar të heshtjes ndaj individit përcjellës të së vërtetës.(Konteksti historik i
shkrimit na orienton edhe tek një lexim i tillë).
Është miti i njeriut-mermer,i ndërgjegjësuar për shkatërrimin e vlerave, por i
burgosur në memecërinë e tĳ. Klithma e tĳ pasqyrohet në spazmën e muskujve, në
enigmën e syve, në ankthin që përcjell ngurtësia. Është vox clamantis in deserto i
shkrimtarit përballë një shoqërie moskokëcarëse.Laokonti përfaqëson intelektualin
nën një regjim shtypës nën një kërcënim fizik, ku bota i ka ngulur sytë tek figura
e tĳ për një mesazh shpresëdhënës, të cilin ai nuk mund ta japë kurrsesi.Ai është
njëkohësisht objekt vëmendjeje për botën dhe i izoluar nga ajo.Kjo është drama e tĳ
më e madhe. Një dramë, që nuk e lejon as të ulërĳë të vërtetën e tĳ tragjike.
Në fakt edhe studiues të njohur të artit, kur është zbuluar së pari skulptura e
Laokontit në 1506 janë shprehur të habitur për shprehjen e fytyrës së tĳ.
Njëri prej tyre, Johan Joakim Vinkelman në veprën etĳ “Përmendore të lashta të
panjohura “shprehet për këtë skulpturë: “Laokonti nuk lëshon ulërima të tmerrshme
si në këngën e Virgjilit; mënyra se si është hapur goja nuk e lejon një gjë të tillë;
e shumta preja saj mund të dale një psherëtimë ankthi dhe mundimi, ashtu sic e
përshkruan Salodeti.6
Duket sikur këtë psherëtimë ankthi, Kadare e poetizon si enigmën e të pathënës,
duke e dekodifikuar mitin e lashtë.
Në këtë poezi miti i Laokoontit e shtyn lexuesin drejt leximeve të shumëfishta, në
rrafshe të ndryshme; filozofik, mitologjik, historiko-politik dhe madje dhe personal.
Sjellja e mitit në bashkëkohësi realizohet nëpërmjet disa procedimeve,e sidomos
nëpërmjet gjuhës. Leksiku i përdorur është bashkëkohor edhe pse fjalët i përkasin
një personazhi mitologjik (shantazhet, letrat anonime, arresti, qeveria, etj). Gjithashtu
krĳohet një konceptim kafkian i njeriut, jo si produkt i kohës, por universal. Ky
asgjesim i unit të njeriut modern vjen si akumulim i pasqyrave artistike dhe filozofike
të së shkuarës.
Imazhi bëhet më i qartë, nëpërmjet një asgjesimi mbarëbotëror shprehur më së miri
në vargjet : “në muze të Luvrit, në Madrid, në Paris”.Dhe gjithëkohor, i përcjellë në
vargjet :
Tre mĳë vjet nga muzeu në muze
Unë hamalli i mermertë gënjeshtën mbaj.7
Në këtë mënyrë Laokonti realizon kalimin nga hero mitik në personalitet aktual dhe
njëkohësisht realizon kalimin nga monolog për të kaluarën në dialog me lexuesin
mbi aktualitetin.
Dëgjoj emra shtetesh të rinj kanë dalë
Emra kombesh e popujsh dëgjoj,
6
7
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Por ai i vjetri, i tmerrshmi kalë
Ashtu si atëherë ka mbetur njëlloj.8
Përveç kozmogonisë që përmban miti i Trojës si simbol i krĳimit dhe përballë tĳ
elementi i Kalit të Drunjtë si simbol i shkatërrimit, ky i fundit simbolizon frymën e
rrënimit që ka kapluar qytetërimet. Risjellja e vazhdueshme e mitit të Trojës siguron
vazhdimësinë e kësaj linje kohore, duke përcjellë idenë se shkatërrimi ka qenë në
themel të cdo qytetërimi.
Ndër poezitë që sendërtohen mbi mitin antik homerik, pa dyshim kjo poezi është më
e plota dhe më e arrira artistikisht për të përcjellë tek lexuesi shqetësimin gjithmonë
aktual të shkrimtarit.
Ndoshta për këtë arsye kjo poezi është interpretuar në mënyra të ndryshme në kohë
të ndryshme nga një numër i konsiderueshëm studiuesish.Një nga studiueset tona
më të njohura, prof.dr .F.Dado, thekson dy lexime të ndryshme krahasimtare në
dy kohë të ndryshme. Gjatë leximit të parë në 1976 ajo shkruan se “vargjet e kësaj
poezie ishin një metaforë tronditëse për ndrydhjen e fajalës së lirë, për dramën e
intelektualit në një regjim diktatorial”.
Në leximin e dytë, pas 30 vjetësh, pikërisht në viti 2006, studiuesja thekson se “përjeton
fuqishëm përvĳimin e një kuptimi të ri, që ka të bëjë me dhembjen shpirtërore dhe
dramën e njeriut që përplaset me indiferentizmin e njerëzve, të cilët nuk duan të
kuptojnë thelbin e dramës që ka shoqëria sot”. Dy leximet krahasuese në kohë të
ndryshme tregojnë se “identiteti im si lexuese e Kadaresë, shfaqet jo më i fiksuar i
njëllojtë, por në një trajtë të re”.
Ndërsa kritiku A.Vinca e sheh nga këndvështrimi i analogjisë mit-aktualitet, për
shkak të konceptit sociopolitik që përmban ajo.
“Strofa të tëra të kësaj vjershe, e cila i ngjan një eseje në vargje, janë aluzion për
ngjarje dhe situate konkrete historike, të cilat sipas poetit i kanë përjetuar ato vende
ku “vĳa e butë” fitoi mbi “të ashprën”. Në këtë mënyrë Laokoonti i Kadaresë del nga
kornizat mitike dhe merr tiparet e një burri shteti ose të një qytetari të ndershëm, i
cili nuk u beson armiqve edhe kur sjellin dhurata.9
Poezia e shkruar në 1975, plotëson e dhe disa ide që shkrimtari i përcillte në romanin
“Përbindëshi “ që nuk ishte botuar i plotë deri në fillimin e viteve 90.
Ekzorcizmi
Kjo pirje e re dekodifikuese përsoset edhe më tej me kalimin e viteve në poezinë
“Ekzorcizmi” (1989). Termi ekzorcizëm lidhet me një rit fetar, dhe në fjalorin e
shqipes shpjegohet në këtë mënyrë; ritual fetar që i bëhet njeriut që është pushtuar
nga ligësia, nëpërmjet të cilit bëhet largimi i djallit nga njeriu dhe pastrimi i shpirtit
të tĳ. Poeti e transformon këtë rit fetar në një proces social dhe psikologjik, që
nënkupton tërësinë e masave që duhet të ndërmarrë një komb në historinë e tĳ për të
pastruar ndërgjegjen e tĳ historike. Në historinë e shumë qytetërimeve ka fantazma
të së kaluarës, njëlloj si Troja për grekët,fantazma që duhen qetësuar ose zhdukur
nga kujtesa ( më mirë pastruar sikur nuk kanë ndodhur kurrë). Ky akt pastrimi e
sjell mitin përsëri në bashkëkohësi dhe na kujton pastrime arkivash,dosjesh,pastrim
figurash të personaliteteve të politikës, dhe pse jo në një plan më personal dhe intim
8
9
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pastrimin e shprtit të gjithkujt nga mëkatet e së kaluarës,rrugëtimin drejt pendesës.
Për tu theksuar përsëri mbetet plotësimi i idesë së Kadaresë që rivjen këtë herë nga
proza eseistike në poezi. Idenë e ekzorcizmit e gjejmë 4 vjet përpara në librin “Eskili,
ky humbës i madh”, ku Kadare thekson :
“pendimi i përbashkët, brejtja e ndërgjegjes në përmasat e një populli mund të
tingëllojë jo fort e besueshme, por fakti që ky pendim u bë ushqimi kryesor i letërsisë
greke është i mjaftueshëm për tu besuar se ai ka qenë.Përpiqu ti heqësh Trojën....dhe
letërsia greke nuk mbetet as gjysma”10.
Troja po ngjallej.
Ankthi përshkoi Greqinë
U mblodhën burrat e shtetit
Alarmi ra kudo.
................................
Sic hiqet tumori
T’ia hiqnin Trojën Greqisë
Që Greqia të shpëtonte
ashtu u bë.11
Duke ruajtur kronologjinë e simbolit të lidhur me kohët antike një poezi tjetër e
lidhur këtë herë me monumentin antik të kthyer në mit eshtë poezia “Piramida e
Keopsit” e shkruar në 1967. Edhe kjo poezi embrion që i parapriu shkrimit të romanit
“Piramida”.Miti antik lidhet me botën mitologjike egjiptiane për hapësirën, në të
cilën vetë monumenti u mitizua si simbol i diktatit.
Poezia fillon me vargun: ”Me gurë të mëdhenj harrimin shtypi Keopsi”.Duke
vazhduar si një poezi për gënjeshtrën e përkohshme të lavdisë .Poeti duke ndërturur
grotesken me madhështoren tregon se si Keopsi nga maja e piramidës së vet nuk e
sodiste dot lavdinë e vet, po “qytetet tona moderne me antena dhe mjegull” dhe,
më e hidhura e të gjithave, mumjen e tĳ të mjerë, që ne njerëzit modernë mund ta
shohim në muze duke paguar një shumë të vogël parash .Miti i pramidës së lavdisë
demitizohet në mënyrë ironike.Madhështorja kthehet në groteske, duke realizuar në
këtë mënyrë ironinë e shkrimtarit ndaj të gjitha formave të diktaturave.
Vetë Kadare në “Dialogë me A.Bosquet” për këtë poezi thotë:
« Ndërkaq duke shkruar këtë vjershë, kisha patur përherë ndjesinë se ajo nuk ishte vetëm
një stërkalë nga ajo që kisha në kokë.Piramida, ashtu si urat ku ishin bërë flĳime, si kulla
e Babelit, si kali i Trojës, si Muri Kinez, hynte në ngrehinat e mëdha të njerëzimit, që më
tërhiqnin prej kohësh.Ato më shkaktonin atë trazim që të ngucin spikamat e parrokshme të një
ngrehine ose ideje, përmasat e së cilës i shpëtojnë mendjes tënde”.12
Në këtë rast poeti nuk përdor si lëndë poetike mitin, sepse piramida e famshme
e Keopsit është një fakt historik, por joshet nga mënyra se si ngrehinat e mëdha
të njerëzimit fshehin në vetvete një histori të brendshme që i kthen dalngadalë në
simbole dhe në mite.
Kjo metaforë që rrezatonte të njëjtin kuptim në sytë e njerëzimit prej shekujsh është
kthyer në poezinë e Kadaresë në një ironi për të gjithë tiranët dhe për cdo formë
tiranie.
Megjithëse cikli mitologjik homerik e mbizotëron poezinë me karakter mitologjik
të Kadaresë,në vëllimet e tĳ poetike ndeshen edhe poezi të lidhura me traditën
10
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mitologjike shqiptare,e sidomos me heronjtë e eposit të kreshnikëve,por dhe me
figura biblike ku mbizotëron figura kryesore, Krishti dhe simbolika që përcjell në
breza.
Qëndrimi ndaj eposit shqiptar është i njëjtë me atë të shprehur në prozë dhe eseistikë,
një qëndrim adhurues , ku krahasimi me antikitetin helen rivjen gjithmonë, here në
mënyrë të drejtpërdrejt e herë në mënyrë më të fshehtë, por gjithsesi përcjell të njëjtin
mesazh: kombi shqiptar është aty,po aq i hershëm dhe autokton sa është qytetërimi
grek që i dha Europës bazat dhe modelin estetik dhe kulturor.
Gjithçka është madhështore nën këtë borë bashkuese
Në përzjerjen e maleve dhe të njerëzve epikë
Nën këtë qiell të madh nga shkrepëtima përshkuar
si nga qerre gjëmonjëse tragjedish antike.13
Të njëjtin qëndrim e gjejmë në poezi të tjera, si “Kërcënimi”, “Bjeshkët e Namuna në
dimër”, etj.
Një cikël tjetër mitik që shfaqet here pas here është edhe ai i lidhur me figurat biblike,
ku patjetër poezia më e njohur është “Krishtlindje në Neë York” e shkruar në 1997.
Konteksti historik këtë herë ndjehet fuqishëm në sfondin e poezisë.Figura e Krishtit
vjen si simbol i tragjizmit të idealizmit dhe sakrificës .Kalimi i simbolit nëpër kohëra
realizohej mjeshtërisht në paralelizmin mes avionit dhe shenjës së kryqit.
Edhe në një poezi me motiv biblik, ai nuk i shpëton joshjes së vjetër të eposit të
kreshnikëve, që këtë herë vjen në trajtë gjuhësore dhe zakonore:
Vallë kujt i përket, ka plot dymĳë vite
Që enigmën e hershme s’e gjejmë ne dot
“Ndorë të qiejve “tha toka kur lart e ngjiti
Ndorë të tokës” tha qielli kur e zbriti poshtë.14
Pikëtakimet e Kadaresë me mitet biblike dhe me frymën kristiane vihen re disa herë
gjatë veprës së tĳ,duke përsëritur bindjen e poetit për identitetin e hershëm fetar të
shqiptarëve që sjell jehonën e periudhës kristiane paraturke.
Përfundime
“Me njërën këmbë në Shqipërinë e moçme, gojore dhe legjendare, ende në rrëqethjen homerike,
dhe, me këmbën tjetër në modernitetin më të spikatur dhe më finok, Kadareja gjendet në
kapërcyell të dy botëve, dhe nga kjo rrethanë e jashtëzakonshme vepra e tĳ krĳon akorde të
fuqishme dhe të goditura”.
Është ky një nga të shumtët vlerësime për Kadarenë të shkëputura nga shtypi
botëror, dhe konkretisht nga Domenique Fernandez, që mund të lexohet në të gjitha
kopertinat e veprave të Kadaresë të botuara dhe ribotuara në dhjetëvjeçarin e fundit.
Është një vlerësim që flet qartë për vendin që zë mitologjia në prozën e Kadaresë, aq
e rëndësishme është kjo lëndë mitike saqë e gjithë letërsia e tĳ mund të lexohet dhe
si një letërsi mitologjike. Lind pyetja: Pse kjo tërheqje e veçantë ndaj lëndës mitike?
Dhe si sillet shkrimtari me këtë lëndë?
Ndoshta, së pari kjo prirje duhet kërkuar në origjinën ballkanike, në origjinën e një
vendi ku miti dhe realiteti kanë bashkëjetuar në shekuj. Vetë shkrimtari e pohon këtë
“tharm epik” të vendeve të Ballkanit.
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Kadare është pa dyshim njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj të Ballkanit, të këtĳ
gadishulli ku lindi miti, ku letërsia e veshur me petkat e mitit merr frymë e zhvillohet
përmes mekanizmave të mitit, duke u ushqyer pa ndërprerje nga teknikat e tĳ. E
thënë ndryshe, miti mbetet një statut ontologjik i njeriut ballkanik. Në një terren
të tillë ekziston dhe nje lexues që e njeh dhe e shĳon këtë lloj letërsie sepse është
rritur në një mjedis mitik, njëlloj si shkrimtari i tĳ. Në këto treva miti dhe letërsia
bashkëjetojnë lehtësisht me njëri-tjetrin e madje mund të ndërrojnë dhe vendet,
sepse miti mbart në vetvete të vërtetat e përjetshme, mbart kumte që kanë luajtur një
rol të rëndësishëm në jetën e njeriut ballkanas.
Dhe Kadare, si rrallëkush nga shkrimtarët ballkanas, njeh në mënyrë të mrekullueshme
thelbin e mitit, mënyrën e ekzistencës dhe trillet e tĳ. Në veprën e tĳ Kadare dallohet
për respektin ndaj mitit dhe për dy operacione kryesore në lidhje me të: rimitizimin
dhe çmitizimin. Përdorimi i miteve dhe i figurave mitologjike, para se të jetë një
prirje e Kadaresë është një përfundim logjik që rrjedh nga gjithë krĳimtaria e tĳ.
Megjithëse të dyja këto teknika rrëfimi janë dy operacione të kundërt me njëri- tjetrin,
nëpërmjet tyre Kadare realizon kalimin nga e zakonshmja në të jashtëzakonshmen,
nga e veçanta në të përgjithshmen, nga çasti në përjetësi. Këto kalime i njohin të dy
mekanizmat, si mitizimin ashtu dhe çmitizimin.
Mënyra se si procedon me lëndën mitike është e tillë që ngjarjet që përshkruan në
prozat e tĳ, e kanë kodin e zbërthimit në mit, në mënyrën mitologjike të të menduarit,
në mënyrën mitologjike të zbërthimit të ngjarjeve dhe dekodifikimit të tyre.
Kjo lidhet dhe me preferencën e shkrimtarit për prozën historike dhe përcjelljen e
mesazhit të qëndresës së popullit të tĳ në shekuj, dhe që ndonjëherë arrin deri në
kufijtë mitologjikë.
Së dyti, kjo prirje e Kadaresë u zhvillua gjatë viteve kur në Shqipëri zbatohej realizmi
socialist si e vetmja metodë krĳuese. Çensura ndaj veprave dhe shkrimtarëve që
dilnin nga kanonet e kësaj metode krĳuese, zbatohej diku në mënyrë të drejtpërdrejtë
e diku në mënyrë më të fshehtë. Kadare e ka ndjerë shpesh forcën e kësaj çensure, në
të dyja mënyrat.
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Motivimi dhe performanca në punë
Portokalle Pasho
Hyrje
Studimi në kete teme ka përfshirë një periudhë të gjatë në të cilën kërkohet përkushtim,
vullnet dhe durim për kalimin e vështirësive dhe sfidave me të cilat përballesh. Falë
ndihmesës dhe mbështetjes së dhënë nga shumë persona u arrit përfundimi i rrugëtimit të
gjatë studimor dhe për këtë doja të shprehja mirënjohjen dhe falenderimet për të gjithë ata që
më kanë qëndruar pranë dhe më kanë mbështetur. Të jesh drejtues , këshillat dhe mbështetja
e shumë personave të ndihmojnë të kalosh çastet e vështira dhe lodhjen e pamatë. Së pari,
shpreh një falenderim dhe mirënjohje të pafundme për kolektivin e punes ne shkolle dhe
suportin qe me ka dhene ne hulumtimet ekesaj teme drejtori I DAR-Fier z.Shkelqim Allkaj
professor I asuciuar ne shkencat shoqerore, pa ndihmën dhe mbështetjen e të cilit nuk do të
ishte i mundur realizimi i këtĳ studimi. Shpeshherë kam qenë e pasigurt dhe mosbesuese në
përfundimin e këtĳ studimi, por falë durimit, profesionalizmit dhe sugjerimeve të dhëna hap
pas hapi nga profesori kam marrë forcë për ta përfunduar. Dëshiroj të shpreh falenderime
për të gjithë drejtuesit dhe stafet mësimore të arsimit parauniversitar që u treguan të gatshëm
në plotësimin e pyetësorëve duke më sjellë të dhëna, pa të cilat nuk do të ishte i munduar
realizimi i këtĳ studimi. Falenderoj të gjitha mikeshat dhe koleget e mia që më kanë ndihmuar,
mbështetur dhe më kanë dëgjuar pa fund ditë pas dite duke më dhënë kurajë gjatë gjithë kësaj
periudhe. Ndër mikeshat e mia do të doja të veçoja zonjen Yllka Beci pergjegjese e burimeve
njerezore ne DAR-fier , Elvira Marinin specialist e kuurikules prane DAR-Fier . Faleminderit
që më keni duruar e dëgjuar në vazhdimësi. Gjithashtu, gjej rastin të falenderoj mikun tim
dhe profesorin e nderuar Pellumb Karameto ,qe ma ka bërë më të lehtë strukturimin dhe
realizimin e këtĳ studimi. Shumë falenderime dhe mirënjohje shkojnë për familjen time , pa
mbështetjen, kurajën durimin, përkujdesjen dhe dashurinë e tyre unë nuk do të isha sot këtu.
Ju falenderoj që më keni qëndruar pranë dhe keni duruar vazhdimisht ankesat, si dhe keni
kuptuar mungesën time në çastet kur unë duhet të isha pranë jush.

Abstrakt
Qëllimi kryesor i studimit është të përshkruajë dhe të identifikojë nivelin e
përgjithshëm të motivimit, faktorëve motivues si dhe ndikimin e tyre në performancën
e mësimdhënies te mësuesit e arsimit bazë dhe atĳ parauniversitar. Githashtu, studimi
ka dhe një qëllim dytësor si të analizojë ndikimin që ka angazhimi organizacional,
konsumimi në punë dhe synimi për t’u larguar nga puna, në performancën e
mësimdhënies. Për të përshkruar marrëdhëniet midis motivimit, faktorëve motivues,
performancës si edhe marrëdhënien e tyre me variablat dytësorë është përdorur
metoda sasiore. Instrumenti i përzgjedhur është pyetësori i ndarë në gjashtë seksione.
Studimi sasior është i tipit joeksperimental, korrelacional, i cili është kryer me 1000
mësues të shkollave që i përkasin sistemit fillor, sistemit të mesëm të ulët dhe atĳ
të mesëm të lartë, përkatësisht në qarkun Tirane ,Elbasan ,Fier dhe të Vlores. Nga
gjetjet e këtĳ studimi rezultoi se motivimi dhe faktorët motivues ndikojnë pozitivisht
në performancën e mësimdhënies së mësuesve. Faktori motivues më me peshë nga
rezultati i ekuacionit të regresionit në motivimin e mësuesve u identifikua orientimi
drejt qëllimit, ndërsa në performancën e mësimdhënies orientimi drejt detyrave.
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Gjithashtu, nga analiza e regresionit rezultoi se angazhimi, konsumimi dhe synimi
për t’u larguar nga puna kanë një rol ndikues të rëndësishëm në performancën e
mësimdhënies së mësuesve. Si përfundim, mund të pohohet se duhet t’i kushtohet
një rëndësi e madhe faktorëve motivues nisur nga fakti që ata kanë një ndikim të
konsiderueshëm në motivimin dhe performancën e mësimdhënies. Në të njëjtën
kohë ia vlen të theksohet se rezultatet e këtĳ studimi mund të ndihmojnë strukturat e
arsimit bazë dhe atĳ parauniversitar për të përshtatur dhe përdorur metoda, teknika
e strategji që ndikojnë dhe ndihmojnë në motivimin, performancën e mësimdhënies
dhe në angazhimin në punë si dhe të ulin nivelin e konsumimit dhe synimit për t’u
larguar nga puna te mësuesit e institucionit shkollor.
Fjalët kyçe: angazhimi organizacional, motivimi, performanca, konsumimi në punë,
synimi për t’u larguar nga puna.
Hyrje në studim
Përshkrimi i studimit Shkollë do të thotë institucioni që ofron shërbim në nivelet
0, 1, 2, 3. Ky institucion zë një vend të veçantë në edukimin dhe zhvillimin e brezit
të ri. Aktorët kryesorë të saj, që ndikojnë drejtpërdrejt në edukimin dhe zhvillimin
arsimor të brezit të ri, janë mësuesit. Mësuesit janë individët që kanë fituar të drejtën
të japin mësim pikërisht në këto nivele. Ata janë ndoshta grupi më i rëndësishëm
i profesionistëve për të ardhmen e vendit tonë. Sistemi arsimor bazë dhe ai
parauniversitar janë duke i përballur mësuesit me risi dhe mjete bashkëkohore që
kërkojnë profesionalizëm dhe kosto. Theksi kryesor në raste të tilla është rishikimi
i punës së tyre, pasi falë këtyre ndryshimeve shpesh ata ndihen të demotivuar. Kjo
ndodh nga mungesa e plotësimit të nevojave që ata kanë në punë dhe në lidhje me
aspektin profesional të tyre. Mësuesi është subjekti që i jep institucionit besueshmëri.
Ai luan një rol themelor në formimin e kapitalit njerëzor. Çdo aspekt që ndikon në
rritjen e motivimit dhe kënaqësisë së tyre në punë duhet të shihet si i rëndësishëm.
Ai është aktori kryesor që duhet të zhvillojë mësimdhënien, me synim zotërimin
e kompetencave themelore në bazë të standardeve të të nxënit, duke përzgjedhur
ndërmjet metodave bashkëkohore më të mira, vendase dhe të huaja Fletore zyrtare
(2012). Ndryshime të shumta përgjatë këtyre viteve kanë ndodhur si në strukturën e
nivelit arsimor, ashtu edhe në kurrikul, në mënyrën e menaxhimit dhe të drejtimit, e
cila ka ndikuar drejtpërdrejt në motivimin dhe performancën e punës së mësuesve.
Reformat e ndërmarra në arsimin parauniversitar kanë sjellë risi, por shpesh dhe nuk
e kanë arritur qëllimin e tyre, kur nuk janë në përputhje me mjedisin dhe realitetin
arsimor shqiptar. Përshtatja me nivelet arsimore bashkëkohore duke u munduar
që të ndjekësh rrugën e vendeve me arsim të zhvilluar, shpesh kërkon trajnimin,
efikasitetin e duhur, nivelin socio-ekonomik, si edhe mjetet e duhura, nëse do të
duam që të shkojmë siç duhet, përkrah ndryshimeve që ndodhin vazhdimisht si
në punësimin e mësuesve, ndryshimin e kurrikulave, testeve që u duhet të kalojnë
gjatë viteve të punës apo për t’u punësuar, ndryshimit të sistemit arsimor në lidhje
me nivelet shkollore, etj. XVIII Fullan shprehet, se reformë në arsim do të thotë të
ndryshosh kulturën e klasave, shkollave, rretheve, universiteteve Fullan (2010).
Shkolla duhet të shihet si një institucion kyç dhe thelbësor që i shërben shoqërisë
për edukimin dhe zhvillimin e njohurive, duke e bërë individin të aftë të përballet
me realitetin e së tashmes dhe e parapërgatit për të ardhmen. Ky është një kusht
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paraprak i domosdoshëm për një shoqëri dinamike, demokratike, socializuese, ku
anëtarët e saj njihen me vlera të caktuara qytetare që drejtojnë dhe përfaqësojnë
sektorë të ndryshëm të shoqërisë sonë.Është pohuar edhe në ligjin nr. 69/2012, “Për
sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” neni 3, se synimi i
sistemit parauniversitar ka për qëllim formimin e çdo individi, që të përballojë çdo
sfidë, në mënyrë që të jetë i përgjegjshëm për familjen dhe kombin (Fletore zyrtare,
2012). Një element i rëndësishëm dhe shumë frytdhënës që ndihmon mësuesit në
punën e tyre, është motivimi. Synimi i këtĳ fenomeni është të rrisë produktivitetin
e procesit mësimor në institucionin shkollor. Në çdo ambient pune është shumë e
rëndësishme që drejtuesit dhe menaxherët të jenë vigjilentë, nëse duan të kuptojnë
lëkundjet e produktivitetit ose arritjet e institucionit në tërësi. Nëse në një institucion
shkollor vërehet se ka rënie të punës, atëherë duhet parë në radhë të parë sa motivues
është ambienti ku ata punojnë e më pas të shihet performanca e tyre në ambientin
e punës. Për të pasur produktivitet në çdo ambient pune është mjaft i rëndësishëm
motivimi dhe faktorët nxitës të tĳ që përbëjnë një shtysë, e cila ndikon në arritjen
me sukses të shërbimeve që ofrohen nga stafi pedagogjik në tërësi. Performanca dhe
produktiviteti i tyre në punë duhet të shihet si një shqetësim serioz në shoqëri, pasi
kjo lidhet drejtpërdrejt me njohuritë dhe aftësitë e nxënësit, përdorimin e metodave
të mësimdhënies, kënaqësinë që ata shfaqin për punën, etj.
Prezantimi i problemit
Sistemi arsimor parauniversitar kohët e fundit ka pësuar ndryshime, të cilat prekin
drejtpërdrejt mësuesit, nxënësit, si dhe arsimin në përgjithësi. Në momentin që
ndërmerren këto ndryshime, duhet të ketë bashkëpunim nga e gjithë shoqëria në
tërësi. Fullan pohon se zhvillimi i një shoqërie të të nxënit duhet të jetë një preokupim
i të gjithë shoqërisë jo vetëm, sepse arsimi nuk mund ta bëjë këtë gjë vetëm, por
sepse ne duam të kemi një shoqëri gjithëpërfshirëse në procesin e të nxënit. Sipas
tĳ, shpejtësia me të cilën ndodhin këto ndryshime teknologjike, demografike e
shoqërore ushtron një presion mbi individin që përballet me to Fullan (2002).
Reformat në arsim kanë prekur si sistemin 9-vjeçar, ashtu dhe shkollën e mesme,
duke ndryshuar edhe nivelin e klasave dhe kurrikulat përbërëse për këto sisteme.
Është shumë e rëndësishme që mësuesit të motivohen dhe të parapërgatiten në
momentin që aplikohen ndryshimet në reforma. Studiuesit Reeve dhe Su pohojnë
se në procesin edukues në lidhje me motivimin e tyre duhet të kuptohen dy pjesë të
historisë, nga njëra anë motivimi i vetë mësuesit që lidhet me analizën pse dikush
kërkon të bëhet mësues dhe eksperiencës së tyre lidhur me ndryshimet, me të cilat
ata përballen. Ndërsa pjesa e dytë e historisë lidhet me marrëdhëniet ndërpersonale
të mësuesve dhe me stilet e mësimdhënies ndaj nxënësve (Reeve dhe Su 2014). Edhe
në Shqipëri reformat në arsim kanë prekur të gjithë sistemin arsimor, ku përfshihen
kurrikulat dhe infrastruktura duke iu përshtatur metodave bashkëkohore, nivelit
ekonomik dhe zhvillimit të shoqërisë në tërësi. Ky studim kërkon të përshkruajë
dhe të analizojë situatën aktuale të arsimit parauniversitar në Shqipëri në lidhje me
performancën e tyre në procesin motivues. Synimi i këtĳ studimi është të paraqesë
një tablo të rëndësisë së faktorëve motivues. te mësuesit dhe rëndësinë që ata
kanë në procesin e mësimdhënies. Ka disa problematika me të cilat hasen mësuesit
gjatë punës së tyre në shkollë. Këto problematika kanë të bëjnë me ndryshimet e
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vazhdueshme të sistemit arsimor, kalimin nga tetë në nëntë klasë në arsimin bazë,
ndryshimet kurrikulare, infrastrukturën e mjediseve shkollore, hyrjen në shkollën e
lartë, etj. Të gjitha këto ndikojnë në motivimin e mësuesve në punë dhe mbi XXI të
gjitha në performancën në mësimdhënie, si dhe drejtpërdrejt në procesin mësimor
të tyre. Këto ndryshime reflektohen dukshëm më pas në mësimdhënien dhe në
edukimin e brezit të ri e më pas të komunitetit në tërësi.
Qëllimet dhe objektivat e studimit
Qëllimi kryesor i studimit është të përshkruajë dhe të identifikojë nivelin e
përgjithshëm të motivimit dhe ndikimin e tĳ në performancën e punës në radhët e
mësuesve me kohë të plotë të arsimit bazë dhe atĳ parauniversitar. Krahas qëllimit
kryesor, studimi ka si qëllim dytësor, jo më pak të rëndësishëm në funksionin dhe
rolin e mësuesit si mësimdhënës në institucionet shkollore publike, edhe ndikimin
që ka angazhimi, konsumimi dhe synimi për t’u larguar nga puna në motivimin dhe
performancën e tyre. Objektivat dhe pyetjet kërkimore të studimit Në përputhje me
qëllimin e studimit janë ngritur disa objektiva, të cilat do të plotësohen nëpërmjet
disa pyetjeve kërkimore: Objektivi nr.1 : Të njihet dhe të kuptohet pesha e secilit
faktor motivues në profesionin· e mësuesit në institucionet shkollore, si dhe lidhja e
tĳ me të dhënat socio-demografike. Pyetja kërkimore nr.1: Cilat janë karakteristikat
e faktorëve motivues që ndikojnë· në motivimin e mësuesve? dhe grupmoshave ku
ata bëjnë pjesë? Pyetja kërkimore nr.2: Cila është marrëdhënia ndërmjet motivimit
të jashtëm apo të brendshëm në lidhje me të dhënat socio-demografike në punën e
mësuesve të institucionit shkollor? Pyetja kërkimore nr.2a: A ka dallime mes motivimit
të brendshëm apo të jashtëm të mësuesve në bazë të moshës së tyre si mësimdhënës?
Pyetja kërkimore nr.2b: A ka dallime mes motivimit të brendshëm apo të jashtëm
të mësuesve në bazë të ciklit shkollor ku japin mësim? Pyetja kërkimore nr.2c: A ka
dallime midis motivimit të brendshëm dhe të jashtëm nga fakti se mësuesi punon në
zonë urbane apo në zonë rurale? Objektivi nr.2: Të njihet roli që luan performanca
e mësuesit në procesin e tĳ· të mësimdhënies në klasë, si dhe të kuptohet rëndësia
e karakteristikave të performancës së mësuesit në mësimdhënie. Pyetja kërkimore
. Terma, si motivim, performancë, angazhim në punë, konsumim në punë, synim
për t’u larguar nga puna janë terma, të cilët janë përdorur në psikologji, menaxhim,
komunikim organizativ, etj.Tabela e përkufizimit operacional të fenomeneve të
marra në studim Fenomenet Përkufizimi operacional i fenomeneve .
Motivimi
Një forcë nxitëse, shtytëse që e nxit individin për të marrë një sërë veprimesh në
arritjen e qëllimeve dhe veprimtarive të caktuara jetësore. Motivimi i jashtëm Stimuj,
forca nxitëse të jashtme, të cilat nxisin aktivitete ose dëshira të brendshme tek
individët, si paga, kushtet e punës, etj. Motivimi i brendshëm Zgjedhje e lirë, sinjal
i brendshëm në bazë të interesave ose dëshirave vetjake. Performanca Pasqyrim i
punës së punonjësit në të cilën vlerësohet cilësia, përkushtimi, si dhe angazhimi i tyre
në institucion/organizatë. Angazhimi në punë Individë të përkushtuar me punën që
bëjnë dhe investojnë nga vetja për një realizim sa më efektiv dhe produktiv në punë.
Konsumimi në punë Humbje e energjisë së nevojshme mbi zhvillimin e aktiviteteve
88

në punë, përfshirë energjinë mentale (psikologjike) dhe energjinë fizike. Synimi për
t’u larguar nga puna Humbje interesi dhe dëshire për të vazhduar qëndrimin në
punë, në atë organizatë/institucion ku individi punon
1.1.
Koncepti i motivimit në punë Në jetë çdokush prej nesh përballet me
qëllime, veprimtari, aktivitete të ndryshme, të cilat kërkojnë me çdo kusht një
nxitje që të na ndihmojë për të sfiduar e për t u përballur me to. Çdokush kërkon
të motivohet qoftë së brendshmi apo së jashtmi për t u dhënë kuptim veprimtarive
të ndryshme të jetës. Procesi i motivimit zakonisht fillon kur dikush njeh një nevojë
të tĳ të pakënaqur. Pastaj një qëllim themelohet për të arritur një objektiv të caktuar
dhe në këtë mënyrë për të kënaqur këtë nevojë. Konteksti social, kulturor, ambiental
ndikon drejtpërdrejt në nivelin e motivimit të secilit individ gjatë punës. Ky kontekst
përbëhet nga vlerat organizative dhe kulturore, por ai gjithashtu përfshin edhe
udhëheqësin dhe menaxhimin, si dhe ndikimin e grupit apo të ekipit në të cilin ai/
ajo punon. Motivimi i punonjësve në institucionet shkollore është një nga çështjet e
rëndësishme nisur nga përgjegjësitë që ata kanë mbi njohuritë dhe aftësitë e nxënësit.
Performanca e tyre është një shqetësim për të gjithë shoqërinë lidhur me dhënien
e njohurive dhe aftësive te nxënësit, përdorimin e metodave të mësimdhënies,
kënaqësinë që ata shfaqin për punën, etj. Institucioni shkollor ka një rëndësi të madhe
në edukimin e brezit të ri dhe në procesin e të nxënit të tyre, që ndikon drejtpërdrejt
në zgjidhjen e problemeve të ndryshme në të ardhmen.
1.2.
Motivimi është përdorur si një çadër për një numër teorish që përshkruajnë
faktorët, tiparet apo situatat që lëvizin përtej ndërgjegjësimit dhe qëndrimeve në
sjellje. Një nga psikologët më të hershëm ishte Kurt Levin, i cili i pa motivet si forca
të qëllimeve drejtuese. Kjo përbënte një risi midis teorive psikologjike, ku sjellja ishte
rezultat i impulseve të verbra brenda individëve. Rezultatet e tĳ në terren pohuan se
veprimet ishin të ndikuara nga faktorët e mjedisit, si dhe nga tiparet psikologjike De
Santo (2013). Gjatë dy dekadave të fundit teoritë e motivimit kanë pësuar ndryshime.
Në fillim kanë qenë më të gjera në trajtimin e çështjeve, ndërsa më pas ato u fokusuan
në çështjet teorike dhe praktike të problemeve reale të punës.,vlerësojmë elemente
dhe faktorë të veçantë motivues. Në fushën e motivimit janë dhënë modele të shumta
teorike që shpjegojnë dhe trajtojnë sjelljen e motivuar në mjedise të ndryshme të
punës. nxënësve/studentëve arritjen e standardeve të larta të mësimdhënies.
Mungesa e motivimit të mësuesve bëhet e dukshme, kur performanca e tyre në punë
është nën nivelet e pranueshme (Castle dhe Scott 2013). Studiues dhe studime të
ndryshme kanë dhënë përkufizime të veçanta mbi motivimin, duke e parë atë të
lidhur si me forcën e brendshme të vetë individit, ashtu edhe me faktorë të jashtëm
shpërblyes që ndikojnë në forcën dhe intensitetin e motivimit.
1.3.
Paralel me këtë mund të thuhet se motivimi në vetvete është një term
agregat që përfshin të gjithë faktorët që ndikojnë, intensifikojnë apo organizojnë
sjelljen e njeriut, pra ka të bëjë me një veprim të limituar, intensitet dhe kohëzgjatje,
kurse nga ana tjetër, është i ndikuar nga faktorë të shumtë me karakter personal,
pra me karakteristikat e punës dhe të vetë organizatës në tërësi (Rahimiz dhe Kozo
2012). Pinder e sheh motivimin si një temë të popullarizuar që lidhet drejtpërdrejt
me natyrën njerëzore, sidomos me individët, detyra e të cilëve është të përmbushin
qëllimet organizative, pasi nëpërmjet motivimit njerëzit mundohen të kenë shkallë
të ndryshme njohurie.Ndërkohë që Vroom e sheh motivimin të lidhur ngushtë me
performancën duke pohuar se motivimi është një proces qeverisës, ku zgjedhjet bëhen
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nga individët ose nga organizma të ulët përgjatë formave alternative të aktiviteteve
vullnetare. Ai pohon se në punën motivuese duhet të kihen parasysh tri elemente:
zgjedhja që bën një person përgjatë roleve të punës, si një çështje e rëndësishme
dhe ndikuese në procesin motivues dhe në këtë drejtim Herzberg, referuar nga De
Santo dhe Barbara, argumenton se mjedisi i punës, bazuar në kontekstin e jashtëm,
që konsiston në faktorët e higjienës (si, politikat e kompanisë, sjellja e supervizorit
dhe paga), duhet të jenë të kënaqshme para se individët të motivohen për të ndjekur
një rend më të lartë drejt motivuesit të brendshëm, si arritjet, vlerësimi dhe avancimi
në punë (De Santo dhe Barbara, 2013). Në këtë aspekt duhet kuptuar se kompetencat
që lidhen me individët në vendin e punës nëpërmjet aspektit të shpërblimit monetar,
promovimit të punës dhe strategjive të modifikimit të sjelljes janë disa mënyra efektive
për të motivuar punonjësit Lam dhe Tang (2003). Shpërblimet mund të jenë monetare,
si rritje page, vlerësim i performancës së punës ose ngritja e punonjësit në një post
më të lartë. Punonjësit duhet të jenë të barabartë dhe të qartë në lidhje me sistemin
dhe me natyrën e shpërblimit që ata marrin në sajë të performancës që do të shfaqin
në vendin e punës. 1.2 Faktorët motivues të jashtëm dhe të brendshëm Motivimin
ne e shohim si një forcë nxitëse, kur e trajtojmë në tërësi, por nëse hulumtojmë me
detaje, shohim se kjo forcë nxitëse realizohet nga faktorë të brendshëm ose të jashtëm,
të cilët arrĳnë ta nxisin këtë fenomen, ku individi arrin të plotësojë qëllimet e veta
personale dhe të institucionit/organizatës në tërësi. Studiuesit Brehm dhe Self në
lidhje me faktorët motivues kanë argumentuar rëndësinë që ata kanë në madhësinë
dhe intensitetin e motivacionit.
1.4.
Introjeksioni, ku individi e përgjithëson veprimin që ai/ajo kryen që
nënkupton faktin, p. sh. një mësues e kryen një veprimtari, pasi kolegu/kolegia i
tĳ/e saj e ka kryer këtë veprimtari. Identifikimi, kur dikush e kryen një veprim se e
sheh të rëndësishëm për veten e tĳ, p.sh. një mësues e kryen një veprim se e sheh të
nevojshëm në punën e tĳ/saj (Vallerand, Pelletier, Blais, Briere dhe Vallieres, 1992).
Nisur nga trajtimet e mësipërme shohim se motivimi si një forcë e brendshme nxitëse
bazohet në dëshirën, kënaqësinë personale të gjithësecilit nga ne, ndërsa motivimi i
jashtëm bazohet në stimujt e jashtëm, ku shpeshherë mospërmbushja e tyre ndikon
dhe në uljen e kënaqësisë së brendshme të individit. performojnë ka rëndësi, sepse
ndikon drejtpërdrejt në ecurinë akademike të brezit të ri.
1.5.
Pritshmëria: Vlerësimi i një personi me probabilitetin se përpjekja në punë
do të rezultojë në një nivel të caktuar të performancës, e cila është e bazuar në
probabilitet dhe rankon nga 0-1. Në bazë të këtĳ rankimi nëse një person vë re se
përpjekja e tĳ nuk do të japë performancën e dëshiruar, atëherë pritshmëria është
zero dhe nëse një punonjës sheh që është plotësisht i sigurt se detyra do të përfundojë
me sukses, atëherë jetëgjatësia ka një vlerë 1. Zakonisht vlerësimet e punonjësve për
jetëgjatësi qëndrojnë ndërmjet këtyre dy ekstremeve.
1.6.
Intrumentaliteti: Përpjekja individuale me probabilitetin se performanca
te detyrat e arritura çon në rezultate të ndryshme në punë. Si jetëgjatësia dhe
instrumentaliteti varion nga 0-1 ku, nëse një punonjës vë re se një performancë e
mirë do të rezultojë në një pagë të lartë, atëherë instrumentaliteti do të masë vlerën 1
dhe nëse nuk e ka të perceptuar se një performancë e mirë do të sjellë rritje të rrogës,
atëherë vlera do të jetë zero.
1.7.
Valenca: Forca e preferencave të shpërblimeve te punonjësit, si rritje page,
promovimi, pranimi nga kolegët, etj. Shpërblimi mund të ketë vlerë më shumë ose
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më pak kjo në varësi të çdo individi. Valenca mund të jetë pozitive ose negative, ku
nëse një punonjës ka një preferencë të fortë në lidhje me arritjen e shpërblimit, vlera
e valencës është 1 dhe e kundërta pra -1 dhe nëse një punonjës është indiferent ndaj
shpërblimit, atëherë shuma e valencës është zero Lunenburg (2011)
1.8.
11.6. Kontribute të studimeve mbi motivimin, faktorët motivues dhe
performancën në punë 1.6.a Paga, përfitimet në punë dhe performanca Studime të
ndryshme kanë treguar rëndësinë që ka paga në nivelin motivues të punonjësve në
vendin e punës ku, nga një studim i zhvilluar nga Senowoliba, me 178 mësues të
arsimit parauniversitar, se cilët nga faktorët kishte më shumë rëndësi në motivimin
dhe kënaqësinë e tyre në punë
1.9.
c Marrëdhëniet me kolegët dhe performanca në punë
1.10. Krĳimi i miqësive në ambientin e punës shihet si një faktor i domosdoshëm
që sjell përfitime të ndryshme për individë, ekipe/grupe organizata (Asgharian,
Yosoﬀ, Mazhari, Merdani, Hazrat dhe Soltan (2013). Në të njëjtën linjë qëndron dhe
studimi i zhvilluar me 500 pedagogë të një universiteti në Pakistan nga të dhënat e
të cilit rezultoi se në institucionet edukative marrëdhëniet miqësore bashkëpunuese
ndikojnë në mesin e të punësuarve duke rritur nivelin e efikasitetit dhe performancën
e punës te punonjësit. Sipas këtĳ studimi punonjësit mbahen të angazhuar në punë
si dhe të lidhur me misionin, vizionin e institucionit nëpërmjet marrëdhënieve
miqësore që krĳohen ndërmjet kolegëve Amjad, Sabri, Ilyas dhe Hameed (2015).
Orientimi drejt detyrave dhe performanca në punë
1.11. Orientimi drejt detyrave ka rëndësi në performancën e punonjësve për
vetë faktin se nëse ata janë të orientuar drejt detyrave të organizatës/institucionit
në përgjithësi, do të thotë që tregojnë interes, i cili është në interes të dyanshëm si
në lidhje me individin, ashtu edhe me 26 institucionin ku ata punojnë. Sipas një
studimi të zhvilluar në lidhje me marrëdhënien ndërmjet aspekteve të kënaqësisë
me performancën në punë në lidhje me detyrat dhe kontekstin e punës nga të dhënat
rezultoi se punonjësit ishin më të kënaqur kur ata ishin të orientuar drejt detyrave
në organizatë. Kjo i bënte më të dobishëm dhe më aktivë në punë Edwars, Bell dhe
Decuir (2008).
1.12. 1.6.f Orientimi drejt suksesit dhe performanca në punë
1.13. Orientimi drejt suksesit është një tjetër faktor motivues që ndikon në
efikasitetin e punës së punonjësve. Të orientosh drejt suksesit nënkupton kënaqësinë
që ndjen në këtë vend pune dhe dëshirën gjithmonë për të qenë produktiv në punë.
Orientimi drejt suksesit nga ana e punonjësve në një institucion është shumë e
rëndësishme. Kjo për vetë faktin se motivimi për punën do të jetë gjithmonë në rritje
ku punonjësi do të punojë për të arritur sukses në punën e tĳ, e cila do të jetë e dukshme
në performancën e punës së tĳ. 1.8. Koncepti i angazhimit në punë, konsumimit në
punë dhe synimi për t’u larguar nga puna 1.8.1. Angazhimi organizacional në punë
Angazhimi organizacional i punonjësve është një fenomen i rëndësishëm për të rritur
perfomancën e tyre në vendet ku ata/ato punojnë. Një parashikues i rëndësishëm
i angazhimit të tyre është dhe motivimi, i cili i lejon punonjësit të shpenzojnë
energji, kohë në organizatën/ institucionin ku punojnë. Studimi i këtĳ fenomeni
përkrah motivimit dhe performancës është shumë i rëndësishëm kjo për faktin se
është një element tregues i rëndësishëm, i cili tregon hapur dëshirën, efektivitetin,
produktivitetin në punë si të punonjësve ashtu edhe të organizatës në tërësi.1.8.2.
Konsumimi në punë
91

Sfida e madhe e edukimit modern është zhvillimi professional i mësuesit pasi ai/ajo
luan një rol mbizotërues në edukimin e mendjeve të nxënësve dhe në zhvillimin e
personaliteteve të brezit të ri. Gjatë punës së tyre mësuesit hasen me rraskaptĳe ose
ndryshe ndjehen të lodhur, e cila mund të jetë psikologjike ose fizike. Dy elementë që
janë pjesë përbërëse e tyre e konsumit në punë. Sipas studiuesve konsumimi në punë
ka të bëjë me rraskapitjen emocionale, fizike të personit, e cila ndikon drejtpërdrejt
në performancën e punës së mësuesve. Nga hulumtimet e shumta studimore
është arritur se ky fenomen po gjen shtrirje gjithnë e më të madhe, kryesisht në
ambientet e punës. Por, duke analizuar pasojat e këtĳ fenomeni, të cilat në mënyrë të
paevitueshme ndikojnë jo vetëm në performancën e punonjësit, por edhe në ecurinë
36 e organizatës/institucionit..Shtojca 1. Informacion mbi studimin I/E Nderuar
Pjesëmarrës/e Nëse jeni mësuese e ciklit parauniversitar (arsimi fillor, arsimi i
mesëm i ulët, arsimi i mesëm i lartë) të institucionit shkollor publik atëherë kjo letër
është për ju. Si një studente doktorale pranë departamentit Pedagogji-Psikologji,
në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, pranë Universitetit të Elbasanit, jam duke
kryer një kërkim shkencor mbi “Motivimin dhe performancën në punë te punonjësit
e institucionit”. Studimi do të fokusohet mbi motivimin dhe faktorët motivues dhe
performancën në mësimdhënie te mësuesit, si dhe te disa fenomene dytësore jo më
pak të rëndësishme dhe ndikuese në performancën në mësimdhënie, si angazhimin
në punë, konsumimin në punë, synimin për t u larguar nga puna, si dhe variablat
socio-demografikë. Studimi përfshin një pyetësor për t u plotësuar bazuar në kohën
që ju keni të përshtatshme. Kohëzgjatja e pyetësorit është 15-20 minuta. Synimi është
të mbledhë të dhëna për të evidentuar sa më qartë objektivat dhe qëllimet e studimit.
Pjesëmarrja në studim është vullnetare dhe plotësimi i pyetësorit ju përket vetëm
ju në dhënien e mendimit. Nëse ju nuk dëshironi të jeni pjesëmarrës në plotësimin
e këtĳ pyetësori jeni të lirë për të mos e plotësuar dhe asnjë e dhënë nuk do të jetë
pjesë e studimit. Nëse ju do të keni ndonjë paqartësi për çdo seksion të pyetësorit në
plotësimin e tĳ ose në rezultatet e studimit jeni të lutur të më kontaktoni në adresën
time të e-mail-it
Shtojca 2. Pyetësori Shënim: Unë quhem Portokalle Pasho dhe jam duke përgatitur
temën e doktoraturës me titull: “Motivimi dhe performanca në punë”. Pyetësori
i mëposhtëm zhvillohet në kuadër të një studimi për përgatitjen e tezës së
doktoraturës. Ai është i ndarë në gjashtë seksione dhe secili trajton një çështje të
veçantë që lidhen me njëra-tjetrën, të cilat janë si vĳon: të dhënat socio-demografike,
motivimi në punë, performanca në mësimdhënie, angazhimi në punë, konsumimi në
punë, synimi për t u larguar nga puna. Informacioni që ju do të jepni është tërësisht
anonim, nuk do të ndahet me asnjë palë të tretë dhe do të përdoret vetëm për arsye
studimi. Bashkëpunimi në këtë studim është vullnetar dhe nuk kërkohen emra apo
informacion që mund t ju identifikojë. Çdo pyetje është e rëndësishme, prandaj ju
lutem që të mos lini asnjë pyetje të paplotësuar dhe t i përgjigjeni me sinqeritet.
Asnjë e dhënë, e cila cënon kofidencialitetin tuaj nuk do të përmendet në studim apo
në raportet e tjera. Asnjë institucion nuk do të jetë në gjendje të lidhë përgjigjet që ju
jepni me vetë ju.
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Mesimdhenia dhe dimesionet e saj
Mirela Myrto
Mesuese e CU
Deklaratë statutore
Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim është shkruar prej meje, nuk është prezantuar
ndonjëherë para një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i tëri ose pjesë të
veçanta të tĳ. Punimi nuk përmban materiale të shkruara nga ndonjë person tjetër, përveç
rasteve të cituara dhe të referuara.
Falenderime dhe mirënjohje
Studimi qe kam punuar ka përfshirë një periudhë të gjatë në të cilën kërkohet përkushtim,
vullnet dhe durim për kalimin e vështirësive dhe sfidave me të cilat përballesh. Falë
ndihmesës dhe mbështetjes së dhënë nga shumë persona u arrit përfundimi i rrugëtimit të
gjatë studimor dhe për këtë doja të shprehja mirënjohjen dhe falenderimet për të gjithë ata që
më kanë qëndruar pranë dhe më kanë mbështetur.
Shpeshherë kam qenë e pasigurt dhe mosbesuese në përfundimin e këtĳ studimi, por falë
durimit, profesionalizmit dhe sugjerimeve të dhëna hap pas hapi nga koleget e te afermit e
mi kam marrë forcë për ta përfunduar.
Falenderoj familjen dhe miqtë e mi më të ngushtë për mbështetjen e gjithanshme në realizimin
e këtĳ punim dhe plotësimin e vazhdueshëm të kushteve të nevojshme për formimin tim si
individ dhe profesioniste.
Së fundmi, falenderoj mbështetësit, vlerësuesit dhe kritikët e sipërmarrjes sime, të cilët ofruan
ndihmë për realizimin më të mirë të këtĳ punimi.
Dëshiroj të shpreh falenderime drejtueses se shkolles ku une punoje znj.Portokalle Pasho per
suportin studimor dhe biblotekes se shkolles qe me ndihmoje ne literature.

Abstrakt
Mësimdhënia me në qëndër nxënësin në ciklin e ulët është një punim që ka si qëllim
të ndihmojë në përgatitjen e mësuesve për ciklin e ulët, t’i aftësojë e përgatisë ata,
që të vlerësojnë dhe të nxitin të mësuarit e nxënësve duke u mbështetur në metodat
bashkohore të mësimdhënies. Synimi i saj është,të krĳojë një klimë të përshtatshme
të nxëni dhe të nxisë bashkëveprimin e hapur e të përgjegjshëm.
Përveҫ informacionit teorik mbi metodat dhe mënyrën e përdorimit të tyre në
edukimin e nxënësve, ky studim përmban edhe moment praktike, ҫështje për
diskutim si dhe detyra konkrete të bazuara në vëzhgime të orëve të mësimit, të cilat
synojnë të nxisin të mësuarit aktiv me debat dhe kërkim shkencor. Prania e shembujve
të marrë nga praktikat e shkollave të qytetit tonë e bën punimin të vlefshëm edhe për
mësuesit e ciklit të ulët, të cilët jo vetëm mund ta pasurojnë eksperiencën e tyre, por
edhe mund ta ristrukturojnë mësimdhënien në të gjitha klasat e ciklit të ulët. Është
shfrytëzuar material bibliografik. Punimi është trajtuar në kapituj ku, secili kapitull
përmban elementët përkatës të trajtimit të mësimdhënies me në qëndër nxënësin.
Pas trajtimit të këtĳ materiali arrĳ në këto përfundime:
· Për të arritur pikësynimet mësimore – edukative të përcaktuara në program, është
domozdoshmëri përsosja e metodave të mësimdhënies, duke u mbështetur si në
përvojën positive ashtu edhe në atë krĳuese të mësuesve tanë .
· Në ҫdo orë mësimi, ne cdo lëndë që zhvillohet ne shkollë, nxënësi mëson një
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gjë të re, thellon përfytyrimet, jeton dhe ndjen. Vend me rëndësi në këtë metodë,
sidomos në lëndën e leximit, merr zhvillimi i të folurit të nxënësve, gjetja e fjalëve që
e paraqesin qartë dhe saktë mendimin kritik, krĳues e letrar të nxënësit, gjuha letrare
e cila duhet parë si në të folur ashtu edhe në të shkruar. rëndësi të vëcantë merr
edhe përcaktimi i karakteristikave psikologjike të nxënësve, zhvillimi i kujtesës,
imagjinatës etj.
Fjale kyçe: analize fjale, sinteze fjale, interpretim ne role, krahasim personazhe,
personazh, autori, dramatizim.
Hyrje
Në temën “Mësimdhënia me në qëndër nxënësin në ciklin e ulët” , bëhet fjalë për
përvojën e fituar deri tani dhe rrugët e mundësitë që paraqiten në ciklin e ulët të
shkollës sonë sidomos nga klasa e I – V, në të cilat kjo metodologji paraqet mjaft
veҫori në planifikimin e mësimit, në metodat mësimore si edhe në edukimin estetik
të nxënësit , në nxitjen e mendimit krĳues të tĳ .
Në hartimin e kësaj teme, eshte bërë përpjekje që t’i japim vendin dhe rolin e duhur
teksteve shkollore të lëndëve të ndryshme të cilkit fillor, pasi ato përfaqësojnë
burimet bazë të informacionit dhe diturisë për nxënësit . Në këtë kuptim edhe vetë
roli i mësuesit të këtĳ cikli në përshtatje me zhvillimet bashkëkohore është i veҫantë .
Nga niveli i përgatitjes së mësuesit, nga metodat kryesore të interpretimit, varet edhe
cilësia e dĳeve dhe e kulturës së përgjithshme të formimit të nxënësve. Ky studim
synon të japë një pamje të përgjithëshme të metodave të mësimdhënies dhe të nxënit,
në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, d. natyre, histori, edukim figurative etj. të ciklit
fillor. Duke u bazuar në përvojën e arsimit tone, si dhe në metodat e zbatuara gjatë
këtyre viteve, del detyrë , pasurimi i mëtejshëm i tyre sidomos në lëndën e leximit,
ku nxënësi nuk trajtohet vetëm si object i orës së mësimit, por si objekt dhe subjekt
i saj .
Mësimdhënia me në qëndër nxënësin në ciklin e ulët, është një punim që ka si
qëllim të ndihmojë në përgatitjen e mësuesve për ciklin e ulët, t’i aftësojë e përgatisë
ata, që të vlerësojnë dhe të nxitin të mësuarit e nxënësve duke u mbështetur në
metodat bashkohore të mësimdhënies . Nga ana tjetër, përmbajtja dhe metodat e
paraqitura në këtë studim, u vĳnë në ndihmë studentëve, mësues të CU, por edhe
mësuesve të këtĳ cikli në shkollat e qytetit të Fierit,që të vlerësojnë domethënien dhe
rëndësinë e metodave bashkohore të mësimdhënies në edukimin e nxënësve. Përveҫ
informacionit teorik mbi metodat dhe mënyrën e përdorimit të tyre në edukimin e
nxënësve, ky studim përmban edhe moment praktike,ҫështje për diskutim si dhe
detyra konkrete të bazuara në vëzhgime të orëve të mësimit, të cilat synojnë të nxisin
të mësuarit aktiv me debat dhe kërkim shkencor. Prania e shembujve të marrë nga
praktikat e shkollave të qytetit tonë e bën punimin të vlefshëm edhe për mësuesit e
ciklit të ulët, të cilët jo vetëm mund ta pasurojnë eksperiencën e tyre, por edhe mund
ta ristrukturojnë mësimdhënien në të gjitha klasat e ciklit të ulët.
Për të patur një mësimdhënie sa më frutdhënëse, duke u mbështetur në kushtet
konkrete të shkollave tona mendoj të trajtoj disa elemntë të rëndësishëm të
mësimdhënies e të mjeshtërisë së saj,veҫoritë e zhvillimit të lëndëve si gjuha
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shqipe, matematika,d. natyre, ed. shoqërore, histori, ed. figurativ etj. të ciklit të ulët,
menaxhimin e klasës dhe vlerësimin e përparimin e nxënësve.
Në hartimin e këtĳ punimi, jemi mbështetur edhe në përvojën e mirë të mësuesve të
ciklit të ulët të shkollave 9 vjeҫare “Baftjar Luzati”, “Andon Xoxa”, “Naim Frashëri”
të qytetit të Fierit, të cilët në praktikën e tyre mësimore kanë patur parasysh 3 ( tre)
faktor të rëndësishëm, të cilët janë : mesues---nxenes—literatur.

Objektivat
Objektivat që synohen të arrihen përmes këtĳ studimi janë :
1.Mësimdhënia ndërvepruese me në qëndër nxënësin të krĳojë një klimë të
përshtatshme të të nxënit dhe të nxisë bashkëveprimin e hapur e të përgjegjshëm.
2.Të nxisë mendimin e pavarur krĳues e kritik, si dhe shprehitë e zgjidhjes së
problemeve nga nxënësit nëpërmjet përdorimit të metodave, teknikave dhe
strategjive të mësimdhënies bashkëkohore.
Prezantimi i problemit Sistemi arsimor parauniversitar kohët e fundit ka pësuar
ndryshime, të cilat prekin drejtpërdrejt mësuesit, nxënësit, si dhe arsimin në
përgjithësi. Në momentin që ndërmerren këto ndryshime, duhet të ketë bashkëpunim
nga e gjithë shoqëria në tërësi. Fullan pohon se zhvillimi i një shoqërie të të nxënit
duhet të jetë një preokupim i të gjithë shoqërisë jo vetëm, sepse arsimi nuk mund
ta bëjë këtë gjë vetëm, por sepse ne duam të kemi një shoqëri gjithëpërfshirëse
në procesin e të nxënit. Sipas tĳ, shpejtësia me të cilën ndodhin këto ndryshime
teknologjike, demografike e shoqërore ushtron një presion mbi individin që përballet
me to Fullan (2002). Reformat në arsim kanë prekur si sistemin 9-vjeçar, ashtu dhe
shkollën e mesme, duke ndryshuar edhe nivelin e klasave dhe kurrikulat përbërëse
për këto sisteme. Është shumë e rëndësishme që mësuesit të motivohen dhe të
parapërgatiten në momentin që aplikohen ndryshimet në reforma.Edhe në Shqipëri
reformat në arsim kanë prekur të gjithë sistemin arsimor, ku përfshihen kurrikulat
dhe infrastruktura duke iu përshtatur metodave bashkëkohore, nivelit ekonomik
dhe zhvillimit të shoqërisë në tërësi.
Qëllimet dhe objektivat e studimit
Qëllimi kryesor i studimit është të përshkruajë dhe të identifikojë nivelin e
përgjithshëm te nxenesve duke nxitur punen krĳuese e bashkepunimi ndervepruese
të arsimit bazë dhe atĳ parauniversitar. Krahas qëllimit kryesor, studimi ka si qëll
në institucionet shkollore publike, edhe ndikimin që ka angazhimi, konsumimi dhe
synimi për t’u larguar nga puna në motivimin dhe performancën e tĳ.
Metodologjia e studimit
Ky studim është mbështetur mbi këto metoda te mesimdhenies me kopetenca .
3.1. Orë mësimi me strukturën e caktuar.
Lënda : Gjuhë amtare klasa e III
Tema : Të shkruajmë një përrallë
Fusha :Gjuha dhe komunikimi
Shkalla :II
Rezultatet e te nxenit :Nivelet qe priten te arrĳne nxenesit ne njohurite e reja,dhe
kopetencat qe priten te ndertojne ata.
95

Situata e te nxenit :ndertoni sipas imagjinates tuaj vizuale nje perralle,psh Hiushja.
Burimet :Mjete didaktike qe do te perdoren ne situata gjate nje ore mesimore 90’.
Dramatizimi i perralles ne role.
Perfundimi :Si do te perfundoj mesimi?
Vleresimi :
Vrejtje:
Nxenes me veshtiresi ne te nxene .Puna qe mesuesi me keta nxenes bazuar ne
“Standartet e mesuesi
2. Shqyrtimi i literaturës
2.1 Mёsimdhёnia dhe dimensionet e saj
Mësimdhënia nënkupton dhënien, përpunimin, përvetësimin dhe vlerësimin e
njohurive dhe informcioneve të ndryshme, jo vetëm nga mësuesi, por edhe nga
nxënësit duke vlerësuar dhe respektuar kontributin e ndërsjelltë. Ajo është një
veprimtari komplekse dhe shumë dimensionalëshe, e cila zhvillohet, modifikohet,
pasurohet dhe përsoset me kalimin e kohës, pas një pune serioze, të gjatë e kërkuese
të mësuesit. Edhe pse është pothuaj e pamundur të indentifikohen të gjithë përbërësit
e mësimdhënies, është e mundur të identifikohen disa nga dimensionet më të
rëndësishme siç janë:
· Zotërimi i lëndës, e cila lidhet me përgatitjen akademike e shkencore të mësuesit.
Sa më i lartë të jetë formimi dhe niveli i mësuesit në këto drejtime, aq më mirë e
zotëron ai përmbajtjen e lëndës, në të gjithë elementët e saj.
· Zotërimi i shprehive të planifikimit dhe organizimit të proçesit mësimor, të cilat
kanë bëjnë me përgatitjen ditore të mësuesit, me shkrimin e planit ditor me qartësi,
me hartimin e saktë të objektivave, me organizimin e veprimtarive të larmishme që
ndihmojnë në realizimin e objektivave të mësimit, me organizimin e punës në grupe,
me marrjen parasysh të arritjeve të nxënësve etj.
· Zotërimi i aftësive dhe shprehive të dhënies së njohurive të reja, të cilat kanë të
bëjnë me përzgjedhjen e metodave, teknikave e strategjive që i përshtaten temës së
mësimit, moshës, interesave, prirjeve dhe dëshirave të nxënësve, me shfrytëzimin e
burimeve të ndryshme të
· Vlerësimi nxënësve me mënyra e forma të ndryshme, duke nisur që nga mbajtja e
dosjeve të punës e duke vazhduar me testimet, detyrat, punët e projektet në grup
dhe me mbajtjen shënim të përparimit të përditshëm të nxënësit, me anë të të cilave
realizohet njohja e nivelit të nxënësve, shkalla e përvetësimit të njohurive të reja,
kontributi i çdo anëtari në punën në grupe etj.
2.2 Cilat janё disa nga parimet themelore tё mёsimdhёnies me nё qendёr nxёnёsin
Parimet e teorive kognitiviste të të nxënit, sugjeronjë se, mësimdhënia duhet të jetë
konstuktive, urë lidhëse e informacionit të ri me njohuritë e mëparshme, e zhvilluar
në një mjedis të vërtetë të nxënit ku mësuesi duhet të shërbejë si udhërrëfyes për
nxënësit e tĳ, e larmishme në përdorimin e metodave, teknikave e strategjive të
ndryshme, njohëse e potencialit dhe mundësive të nxënësve, motivuese për ta. Në
mënyrë më të detajuar dhe të shoqëruar me shembuj praktikë, këto parime paraqiten
më poshtë.
Parimi1. Mësuesi vendos qëllime të qarta dhe sfida intelektuale për të nxënët e
nxënësve.
• Demostron dhe u jep nxënësve një vizion të qartë të qëllimeve akademike dhe
rezultateve të të nxënit
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• Identifikon konceptet ose idetë kryesore të lëndës dhe i ndihmon nxënësit t’i
kuptojnë dhe t’i zbatojnë ato.
• Identifikon hapat kryesorë në për mbushjen e qëllimeve të të nxënit etj.
Parimi 2. Mësuesi përdor metoda dhe strategji të përshtatshme mësimdhënieje, të
cilat i përfshĳnë nxënësit në mënyrë aktive.
• Tregon se është i ndërgjegjshëm për faktin se të nxënit është një proçes që ndryshon
dhe i sfidon njerëzit që nxënë.
• I nxit nxënësit të marrin pjesë në veprimtari të ndryshme.
• Integron në mënyrë të përshtatshme me njëra-tjetrën metodat e strategjitë e
mësimdhënies, duke përshtatur qëllimet me rezultatet e të nxënit
• I nxit dhe i ndihmon nxënësit të vetdrejtohen në veprimtari të ndryshme të nxënit
etj.
Parimi 3. Mësuesi komunikon dhe ndërvepron në mënyrë efektive me nxënësit.
• Shpreh qëllimet, rezultatet e synuara dhe ato që priten në mënyrë të qartë dhe i
diskuton me nxënësit.
• Ekuilibron veprimtaritë individuale dhe në grup, të cilat pasqyrojnë qëllimet dhe
rezultatet e mësimit.
• Ndjek dinamikën e klasës e cila nxit ose frenon të nxënit.
• Përdor metoda të arsyeshme dhe të kënaqshme për vlerësimin e të nxënit etj
Parimi 4. Mësuesi ndjek hap pas hapi zhvillimin akademik të nxënësve.
• Siguron dhe diskuton me nxënësit kriteret e përcaktuara për vlerësimin e punës
së tyre.
• Mbledh informacion në mënyrë të rregullt dhe të larmishme për rritjet akademike
të nxënësve.
Parimi 5. Mësuesi respekton diversitetin dhe stilet e të nxënit të nxënësve.
• Njeh dhe u krĳon kushte stileve të ndryshme të të nxënit.
• Ёshtë i ndjeshëm ndaj çështjeve të ndryshme kulturore dhe intelektuale etj.
Parimi 6. Mësuesi nxit të nxënët e pavarur, krĳues dhe afatgjatë.I ndihmon nxënësit
të lidhin përvojat e tyre të të nxënit me botën jashte klasës.I ndihmon nxënësit të
zbatojnë të nxënët e tyre në mënyra të ndryshme etj.Parimi 7 . Mësuesi monitoron,
reflekton dhe përmirson vazhdimisht proçesin e mësimdhënies.Kërkon vazhdimisht
fidbek nga nxënësit për efektivitetin e mësimdhënies.Kërkon mendime e sugjerime
nga nxënësit, kolegët, drejtuesit e prindërit për përmirësimin e mësimdhënies.
2.3 Komunikimi gjatë proçesit të mësimdhënies dhe të nxënies
Komunikimi është një nga elementet bazë që ndikon drejtpërsëdrejti në krĳimin e
një etike profesionale të mësuesit. Ai duhet të mbështetet në parime të caktuara dhe
duhet parë si :
• marredhënie dypalëshe mësues-nxënës, nxënës-nxënës
• proçes i dyanshëm bashkpunimi e bashkveprimi
• përcjellës informacioni dhe mesazhi në mënyrë verbale dhe joverbale
Duke e vlerësuar komunikimin si një proçes që realizohet me të gjitha shqisat, ia
vlen të përmenden disa të dhëna bashkohore mbi raportet që ekzistojnë ndërmjet
tyre kur ne komunikojmë: 20% e kohës gjatë komunikimit shpenzohet për të parë,
20% për të lexuar; 10-20% për të shkruar dhe 40-50% për të dëgjuar.
2.4 Struktura dhe teknikat e pyetjeve. Vështrim psiko-pedagogjik,teorik e praktik
Teknika e të pyeturit ka rëndësi,sepse nëpërmjet pyetjeve nxënësit zhvillojnë të
menduarin. Pyetjet duhet të bëhen në mënyrë hierarkike, nga pyetjet e nivelit
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riprodhues, te pyetjet e nivelit analizues, sintetizues, vlerësues, gjykues.Nga niveli i
tyre varet niveli i të menduarit.
NIVELI 1. Zotërimi i njohurive
Në këtë nivel tregohet se sa është përvetsuar materiali i dhënë duke kërkuar
riprodhimin e fakteve,temave e koncepteve bazë, duke përdorur fjalë kyçe si : kush
? çfarë ?, ritrego; përzgjidh si dhe pyetjet:
• Si mund ta tregoni?
• Kush është?
• NIVELI 2. Të kuptuarit
Demostrohet sa dhe si janë kuptuar faktet e konceptet duke
organizuar,krahasuar,përkthyer , interpretuar, përshkruar,duke përdorur fjalë kyçe
si : krahaso; interpreto; ilustro; përmblidh si dhe pyetjet: Si mund të krahasoni e të
gjeni dallimet?Cila ishte idea ? A mund ta interpretoni ?NIVELI 3. ZbatimiNë këtë
nivel zgjidhen problema në të cilat njohuritë, faktet, të dhënat, teknikat dhe rregullat
e mësuara zbatohen në një kontekst ose situate të re, duke përdorur fjalët kyçe si :
zbato; ndërto; ilustro; organizo; si dhe pyetjet: Çfarë shembuj mund të gjeni ? Si mund
ta planifikoni në mënyrë tjetërNIVELI .ANALIZA:Ndahet materjali ose informacioni
në pjesë duke dalluar e përcaktuar motivet, elementet, përbërësit, shkaqet etj, duke
përdorur fjalët kyçe si : analizo; realizo; kategorizo; gjej ndryshime; zbato; si dhe
pyetjet NIVELI 5. SINTEZA:Bashkohen pjesët ose përmblidhet informacioni në një
mënyrë tjetër, duke i ndërthurur pjesët në një strukture, formë e mënyrë të re, duke
propozuar zgjidhje alternative, duke parashikuar e nxjerrë përfundime, nëpërmjet
përdorimit të fjalëve kyçe siç janë : ndërto, bashkrendit, krĳo, harto, përmirëso si
dhe përdorimit të pyetjeve Çfarë të ndryshojmë në mënyrë që…? Cilën rrugë do të
zgjidhnit … etj?NIVELI 6. VLERËSIMI.Sipas psikologut Senderes, e rëndësishme
është të kuptohet se çdo tip pyetjesh paraqet një mënyrë të të menduarit. Ai i klasifikon
ato në:Pyetje e nivelit të drejtpëdrejtë ose pyetje riprodhuese, të cilat kërkojnë nga
nxënësit riprodhim përmendësh të informacionit . Pyetje përkthyese, të cilat kërkojnë
që nxënësit ta shndërrojnë e ta shprehin informacionin në forma të ndryshme. Ky
proҫes ngjall interesin e nxënësve për t’u përfshirë e dëgjuar versionin e shokëve.
Pyetje interpretuese, permes të cilave nxënësve u kërkohet të zbulojnë lidhjet mes
ideve, fakteve, ngjarjve dhe përcaktimeve, të krĳojnë edhe kontekste të reja, në të
cilat idetë dhe faktet përputhen.Pyetje zbatuese ose analizuese. Nëpërmjet këtyre
pyetjeve mësuesi u kërkon nxënësve të bëjnë analizën e problemeve, t’i zgjidhin ato
në bazë të fakteve të dhëna ose informacionit të vlefshëm.Pyetje sintezë . Këto pyetje
i nxitin nxënësit të jenë krĳues në zgjidhjen e problemit, në dhënien e nxjerrjen e
përfundimeve. Nxënësit duhet të përdorin të gjitha njohuritë e përvetësuara për të
dhënë përgjigjen e duhur.Pyetje vlerësuese. U kërkojnë nxënësve të bëjnë gjykime
rreth përcaktimeve: mire , keq, e drejtë, e gabuar, në përputhje me standartet .
ANKETA
Shtrohet para nesh pyetja : “Cila mësimdhënie është më frutdhënëse, mësimdhënia
tradicionale apo mësimdhënia me në qëndër nxënësin”?
Zhvillohet një anketë me nxënësit e kalsës së katërt ( 120 nxënës ). Pasi nxënësit
plotësuan anketën në mënyrë të fshehtë, numërova anketat duke i ndarë në dy grupe
:
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1.
M. tradicionale
2. M. me në qëndër nxënësin.
PËRMBAJTJA E ANKETËS
1.SHËNO ME “V “ PËRGJIGJEN QË TË DUKET E DREJTË :
A)
Mësuesi tradicional ( në qëndër unë ).
Mësuesi që mbush kokën e nxënësit me fjale, fjalë …
Tek unë mëndjen ! Hapni sytë ! Hapni veshët !
Reerencat
Musai. Bardhyl, “Psikologji Edukimi.
Grup autorësh, “Mësimdhënia me në qëndër nxënësin”, Dhjetor 2005,fq.7-47, 47- 67.
Gjipali. Aranit, “Didaktika e matematikës“ , Vlorë 2006.
Gjokutaj. Mimoza, “Didaktika e gjuhës shqipe”, Vlorë 2008.
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Roli i mesuesit ne procesin krĳues të nxënësit
Pranvera Duro
Deklaratë statutore
Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim është shkruar prej meje, nuk është prezantuar
ndonjëherë para një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i tëri ose pjesë të
veçanta të tĳ. Punimi nuk përmban materiale të shkruara nga ndonjë person tjetër, përveç
rasteve të cituara dhe të referuara.
Falenderime dhe mirënjohje
Studimi qe kam punuar ka përfshirë një periudhë të gjatë në të cilën kërkohet përkushtim,
vullnet dhe durim për kalimin e vështirësive dhe sfidave me të cilat përballesh. Falë
ndihmesës dhe mbështetjes së dhënë nga shumë persona u arrit përfundimi i rrugëtimit të
gjatë studimor dhe për këtë doja të shprehja mirënjohjen dhe falenderimet për të gjithë ata që
më kanë qëndruar pranë dhe më kanë mbështetur.
Shpeshherë kam qenë e pasigurt dhe mosbesuese në përfundimin e këtĳ studimi, por falë
durimit, profesionalizmit dhe sugjerimeve të dhëna hap pas hapi nga koleget e te afermit e
mi kam marrë forcë për ta përfunduar.
Dua te falenderoj gocen time qe me ka ndihmuar ne hulumtimet perpunimin e te dhenave per
te mbrritur ne fund te ketĳ studimi.

Abstrakt
Mësimdhënia me në qëndër nxënësin në ciklin e ulët është një punim që ka si qëllim të
ndihmojë në përgatitjen e mësuesve për ciklin e ulët, t’i aftësojë e përgatisë ata, që të
vlerësojnë dhe të nxitin të mësuarit e nxënësve ne pune krĳuese individuale e ne grup,duke u
mbështetur në metodat bashkohore të mësimdhënies. Synimi i saj është,të krĳojë një klimë të
përshtatshme të nxëni dhe të nxisë bashkëveprimin e hapur e të përgjegjshëm. Mësimdhënia
ndërvepruese,e bazuar në përdorimin e metodave ,teknikave dhe strategjive të zhvillimit të
menduarit krĳues dhe krĳues kritik,lidhet me kalimin nga një mësimdhënie me në qëndër
mësuesin në një mësimdhënie me në qëndër nxënësin.Pra ,kalohet nga shpjegimi ose leksioni
mësimit,me qëndrimin pasiv,të nxënësit në kalimin veprues të nxënësit. Mësuesi nga objekt I
mësimit kalon në subjekt aktiv I procesit mësimor,ku ai zhvillon intelegjencat e shumëfishta.
Aftësitë e të menduarit krĳues dhe të menduarit kritik krĳues dhe shprehitë e të menduarit me
pikësynime nuk fitohen në mënyrë të rastësishme. Ato fitohen gjatë një procesi të gjatë dhe të
vazhdueshëm në të cilin fëmĳët bëhen të gatshëm për të arayetuar, nxiten për të sfiduar idetë
dhe mendimet e të tjerëve duke u mbështetur në argumente si edhe të dallojë të pavërtetën
nga e vërteta,kur ajo është vërtetë e tillë.
Fjale kyçe: mesimdhenie ndervepruese, shtjellim, zhdervjellje, pune krĳuese, analiza, mesazh.

Hyrje
Ne dhjetëvjecarët e fundit të shek.xx shkolla dhe mësimdhënia në shkollën shqiptare
është dalluar për natyrën tradicionale të saj. Karakteristikat në këtë shkollë
shpjegohen kryesisht nga fakti se ajo synonte të ishte një shkolle masive. Persa i
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përket mësimdhënies,ajo është cilësuar si shkollë me mësimdhënie me në qëndër
mësuesin. Modeli i mësimdhënies me në qëndër mësuesin ishte.
Njohuritë -------Tipe te ndryshme njohurish.
njohuritë ---- mësuesi ---nxënësi --- te nxenet.
Natyra e kësaj lloji mësimdhënie karakterizohet nga vecoritë e mëposhtme .procesi i
të nxënit është linear. Ai lëviz kryesisht në drejtimin e treguar nga shigjetat. Njohuri
mësues nxënës. Shigjeta me të ndërprerë tregon një mundësi të vogël të veprimit që
mund të shkojë nga nxënësi tek mësuesi.
- Mësuesi,i trajnuar në disa disiplina akademike,zë vendin qendror nëkëtë lloji
mësimdhënie . në këtë lloji modeli të mësimdhënies është mundësia që e gjithë
mësimdhënia të organizohet rreth veprimtarive të organizuara dhe të drejtuara
nga mësuesi.
- Mësimdhënia në leksion ose shpjegim përbën procesin e të nxënit të nxënësve në
atë masë ,saqë ,shpeshherë, të mësuarit dhe të nxënit shihen si perfitim njohurish
permendesh.
- Mësimdhënia me në qëndër mësuesin vë në rrezik nderveprimin ,si dukuri
themelore i të nxënit në shkollë
Në teori dhe praktikë ,ky proces i ndërvepruesit është vlerësuar si i ndarë në dy
pjesë ,madje të izoluara nga njëra-tjetra.
Dallimi
Të mësuarit dhe të nxënit tradicional dallohen nga format kryesore dhe që takohen
më shpesh.
Mbizotëron shpjegimi.
Komunikimi kryhet vetëm në një kah,ai i mësuesit ,ndërsa kahu tjetër të shmanget
dhe anashkalohet
Format e përcjelljes së njohurive dhe të punës në këtë lloj mësimi lidhet kryesisht ,me
përcjelljen e njohurive të gatshme.
Procesit të mësimdhënies është ruajtur një cilësi e brëndshme dhe themelore.
•
Nderveprimi ,që do të thotë se është process I dyanshëm
•
Ndërveprimi dhe komunikuesi .
Si rrjedhojëështë një process I vërtetë mësimdhënieje dhe nxënieje. Kjo lloj
mësimdhenieje rrit rolin e mësuesit në procesin krĳues të nxënësit. Metodat
dhe teknikat qëdo tëpërdoren nga mësuesi,si ngarkimi I detyrave konkrete
dhe me pikësynime të studiuara për grumbullim materiali , zgjidhje detyrash
problemore,hartimi I detyrave krĳuese sipas kërkesave të programit të ciklit të
ulët,përdorimi I figurave, fotove, disqeve etj bëjnë që roli I mësuesit në procesin
krĳues të nxënësit të arrĳë me rritje duke
reflektuar në aftësitë krĳuese të mira
dhe shumë të mira te nxënësit.
Në modelin e mësimdhënies ndërvepruese mësuesi nuk është vetëm një përcues
njohurish, por ai është edhe një partner në ndërveprimin e drejtpërdrejtë me nxënësit.
Këto modele e të tjera I japing mundësi mësuesitpër t’u zhvendosur nga misioni
klasik I shkollës,përcjellje e njohurive të gatshme.
Metodat dhe teknikat e mësimdhënieve të reja kanë shumë përparësi,por ne do
të përqendrohemi te nxitja e zhvillimit krĳues <sic është bërë zakon të thuhet.
Inkurajimi I zhvillimit të të menduarit krĳues<. Në tekstet shkollore të ciklit fillor nga
klasa 1-v metodat dhe teknikat që përdoren për zhvillimin e procesit mësimor me
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veprimtarinë e nxënësit nëqëndër nxisin procesin krĳues të nxënësit. I gjithë aparati
pedagogjik I hartimit të teksteve.gjuhë shqipe, matematikë, edukatë shoqërore,
histori, dituri natyre,aftësim për jetën edhe ndonjë tjetër,është në shërbim të rritjes së
rolit të mësuesit në procesin krĳues të nxënësve. Në disa tekste të ciklit fillor që do
t’u referohemi do të vërejme se nxënësit.
- Nxiten që të mendojnë në mënyrë paralele.
- Kërkohet gjetja e zgjidhjeve krĳuese për problemet e shtruara.
- Nxitet<inkurajohet< zhvillimi I disa aftesive, si…të dëgjuarit, të komunikimit, të
vëzhgimit, të zgjidhjes së problemeve në mënyrë krĳuese.
- Nxit rolin e mësuesit në procesin krĳues të nxënësit. Nga përshkrime të thjeshta
dhe rrëthenja narrativenë lloje esesh e-sesh
Mësimdhënia me në qëndër nxënësin nxit procesin krĳues të nxënësit.
Të menduarit krĳues është aftësia për të prodhuar alternativa,për të marrë në
shqyrtim faktorë tdryshëm, është një plotes I nevojshëm I të
Menduarit kritik. Mësimdhënia ndërvepruese,e bazuar në përdorimin e metodave
,teknikave dhe strategjive të zhvillimit të menduarit krĳues dhe krĳues kritik,lidhet
me kalimin nga një mësimdhënie me në qëndër mësuesin në një mësimdhënie me
në qëndër nxënësin.Pra ,kalohet nga shpjegimi ose leksioni mësimit,me qëndrimin
pasiv,të nxënësit në kalimin veprues të nxënësit. Mësuesi nga objekt I mësimit
kalon në subjekt aktiv I procesit mësimor,ku ai zhvillon intelegjencat e shumëfishta.
Aftësitë e të menduarit krĳues dhe të menduarit kritik krĳues dhe shprehitë e të
menduarit me pikësynime nuk fitohen në mënyrë të rastësishme. Ato fitohen gjatë
një procesi të gjatë dhe të vazhdueshëm në të cilin fëmĳët bëhen të gatshëm për të
arayetuar, nxiten për të sfiduar idetë dhe mendimet e të tjerëve duke u mbështetur
në argumente si edhe të dallojë të pavërtetën nga e vërteta,kur ajo është vërtetë e tillë.
Studiuesit e arsimit,pedagoget e shkencave psiko-pedagogjike si edhe metodistë dhe
nxënës me përvojë kanë mendimin se aftësitë e të menduarit kritik dhe krĳues ashtu
si dhe aftësia për t’I rënë pianos <ose ndonjë instrumenti tjetër<,apo për të drejtuar
një mjet ose për të bërë not ,duhet mësuar drejtëpërdrejtë në terren konkret,nën
drejtimin e mësuesit apo instruktorit. Papa I I i ynë thotë një shprehje sat ë bukur
aq edhe filozofike, aq edhe praktike për jetën. Noti nuk mësohet pa hyrë në ujë,.
E thënë kjo shprehje popullore më kuptueshëm do të thotë se, për të fituar aftësi
shprehëse, për të ideuarapo krĳuarcdo gjë,duhet të përfshihesh në process, duhet të
marrësh pjesë active të argumizosh ide dhe t’I formizosh apo t’I zbatosh në vendin
e duhur dhe t’I japësh kohën e duhur. Ne themi se një nxënës mendon në mënyrë
kritike, kur ai është I aftë të organizojë ide, të analizojë një problem, të fantazojë
dhe krĳojë, të eksperimentojë dhe të mendojë në mënyrë logjike.Këto aftësi nxënësi I
fiton kur krĳohet një mjedis I të nxënit ndërveprues dhe një mësimdhënie e drejtuar
nga parimi I të mësuarit duke bërë. Nxënësit kalojnë nga nivelet e njohjes dhe të
kuptuarit, në nivelet më të larta të të menduarit ateherë kur ata mësohen të bëjnë
pyetje dhe veprimtari që lidhen me analizën, saintezën,vlerësimin dhe organizimin.
Po paraqesim disa raste që mundësojnë tekstet e ciklit fillor për tu bërë I dukshëm
dhe tepër konkret
Nxënësi duhet të dĳë të organizojë ide.
Në librin e gjuhës shqipe dhe leximit të5 të autorëve Rita petro,Natasha Pepivani,albas
2009 fq 81.
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Me temë dituri,mësuesi duke organizuar orën e mësimit si më poshtë nxit procesin
krĳues të nxënësit. Me përdorimin e metodologjisë, stuhi mendimesh, mendodiskuto,rrjet diskutimi. Mësuesi luan rol aktiv në procesin krĳues të nxënësit. Që
në etapën ‘’evokim’’lexohet një fletë ditari që ka sjellë mësuesi dhe kërkon nga
nxënësit,pasi të kenë lexuar temen e mësimit’’ditari’’<dallo ndërtimin e një ditari,
hyrjen ,zhvillimin dhe mbylljen
•
……… për mënyrën e shkrimit të fletës së ditarit të dhënë<diskuto me
nxënësit ,ata japin mendimet e tyre
•
Shpreh mendimin ,mbi rëndësinë e mbajtjes ose jo të ditarit. Pas etapës
evokim,pas një etape stuhi mendimesh,ose gjatë etapës mësuesi ose një nxënës lider
plotëson skemën me mendimet e nxenësve.
Nuk mund te rri dot pa te

Kam besime mbaj me vete

Ditari im.

Me kupton

Miku im

Tek ai,
fshehtat

i

tregoj

te

Kur largohem diku

Të analizojë një problem
Pas realizimit të kuptimit që kryhet dhe plotësohet nga pyetjet që drejton mësuesi të
cilat I ka shkruar në një mjet mësimor, si
1.
2.
3.
4.

Sa paragrafë dalloni në të
Cfarë I ka ndodhur vajzës
Si ju duket reagimi I mësueses ndaj vajzës
A të ka ndodhur edhe ty të gjendesh në një situatë të tillë

Të fantazojë dhe të krĳojë
Dhënia e një detyre shtepie për të përforcuar njohuritë e marra për ditarin si dhe për
të vlerësuar njohuritë dhe aftësitë shprehëse të nxënësve,duhet të jetë e menduar dhe
e studiuar mirë për të nxitur veprimtarinë krĳuese të tyre.në fund të orës së mësimit
mësuesi jep një temë të tillë për detyrë shtëpie.’’shkruani një fletë ditari për ngjarjet
që të kanë ndodhurditën e sotme’’
Të eksperimentojmë
Në lëndën’’dituri natyre’’4 ose në mjafttema të leximit me probleme nga mjedisi
etje,mund të zhvillohen orë mësimi të cilat të nxisin rolin krĳues të nxënësit. Në
librin’’ dituri natyre’’fq 104-105 në temën e mësimit ‘’drita’’me autorë latif arjullai
dhe fatmira zenelaj.
Situata qe krĳon mesuesi
Ora e mësimit mund të zhvillohet,mësuesi fut nxënësit në klasë dhe ul perdet e
dritareve ,shuan dritat qendron1-2minuta dhe hap dritat dhe heq perdet e dritareve
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dhe vendos në dërrasë të zezë një tabelë ku ka shkruar që më parë.
•
Cfarë ndodhi kur mbyllim perdet dhe shuam dritat?
•
A pat cfarë vura mbi tryezën e punës,cfarë ndodhi kur hoqëm perdet dhe
ndezëm dritat, a është e mjaftueshme të kesh sy të shëndoshë për të parë?
Pas këtyre pyetjeve ku i drejton mësuesi nxënësit do të përdoret teknika’’stuhi
mendimesh’’dhe nxënësit nëpermjet provës që vëzhgojnë,mendojnë në mënyrë
krĳuese. Ata thonë ‘’.nuk është e mjaftueshme të kesh sy të shëndoshë për të parë,
por duhet edhe drita’’. Duke e parë këtë orë mësimi vetëm në dy-tri dukuri arrĳmë
në perfundimin se roli I mësuesit është tepër aktiv në procesin krĳues të nxënësit .
Të mendojë në mënyrë logjike
Ne vlerësojmë një proces mësimor se një mësues luan rol të rëndësishëm në
procesinkrĳues të nxënësit, kur ai mendon dhe vepron në mënyrë logjike. Në proceset
mësimore që nxënësi vihet në qendër të procesit, mundësia reale ësgtë me përqindje
të lartë për të menduar në mënyrë logjike. Ushtrimet dhe detyrat me karakter krĳues
në lëndën e gjuhës shqipe cikli fillor, në lëndën e matematikës, aftësimin teknologjik
etj. Kërkojmë metodikisht që nxënësit tëmendojnë në mënyrë logjike. Shumë
ushtrime të gjuhës shqipe,shumë detyra të leximit, të aftësimit teknologjik kërkohet
nga nxënësi që të kalojë përmes procesit të menduarit logjik për të kaluar mandej në
procesin krĳues.
Në copa letre janë shkruar 10 emra ,10 folje ,10 mbiemra dhe nga 10 për cdo
klasë tjetër. Nxënësit në formë loje plotësojnë zarfat .Plotësimi I zarfave bëhet duke
punuar në mënyrë logjike. Duke bërë një panoramë te rolit të mesuesit në procesin
krĳues të nxënësit në tërë procesin mësimor me në qëndër nxënësin ,vëzhguam se
sa të frytshme janë metodat dhe teknikat e reja për të zhvilluar procesin krĳues të
nxënësit.Shtrirje të gjerë të menduarit logjik gjen edhe në lëndën e matematikës dhe
në temat që kanë të bejnë me lenden e fizikës në librin ‘’Aftësim për jetën’’Nxënësit
nëpër mjet temave të lëndëve të ndryshme të Ciklit Fillor kalojmë nga nivelet e njohjes
dhe të kuptuarit ,në nivele më të larta të të menduarit atëherë ,kur ata mësohen të
bëjnë pyetje dhe të kryejnë veprimtari që lidhen me analizën ,sintezën ,vlerësimin
dhe argumentin .
Prezantimi i problemit
Sistemi arsimor parauniversitar kohët e fundit ka pësuar ndryshime, të cilat
prekin drejtpërdrejt mësuesit, nxënësit, si dhe arsimin në përgjithësi.. Është shumë
e rëndësishme që mësuesit të jete nje lexues dhe motivues i mendimit ne punen
krĳuese te nxenesit . dhe të parapërgatiten në momentin që aplikohen ndryshimet
nga mesimdhenie ne mesimnxenie. Studiuesit Reeve dhe Su pohojnë se në procesin
edukues në lidhje me motivimin e tyre duhet të kuptohen dy pjesë të historisë, nga
njëra anë motivimi i vetë mësuesit që lidhet me analizën pse dikush kërkon të bëhet
mësues dhe eksperiencës së tyre lidhur me ndryshimet, me të cilat ata përballen.
Ndërsa pjesa e dytë e historisë lidhet me marrëdhëniet ndërpersonale të mësuesve
dhe me stilet e mësimdhënies ndaj nxënësve (Reeve dhe Su 2014). Edhe në Shqipëri
reformat në arsim kanë prekur të gjithë sistemin arsimor, ku përfshihen kurrikulat
dhe infrastruktura duke iu përshtatur metodave bashkëkohore, nivelit ekonomik dhe
zhvillimit të shoqërisë në tërësi. Ky studim kërkon të përshkruajë dhe të analizojë
situatën aktuale të arsimit parauniversitar në Shqipëri në lidhje me performancën
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e tyre në procesin motivues. Synimi i këtĳ studimi është të paraqesë një tablo të
rëndësisë së faktorëve motivues. te mësuesit dhe rëndësinë që ata kanë në procesin
e mësimdhënies. Ka disa problematika me të cilat hasen mësuesit gjatë punës së
tyre në shkollë. Këto problematika kanë të bëjnë me ndryshimet e vazhdueshme
të sistemit arsimor, kalimin nga tetë në nëntë klasë në arsimin bazë, ndryshimet
kurrikulare, infrastrukturën e mjediseve shkollore, hyrjen në shkollën e lartë, etj.
Të gjitha këto ndikojnë në motivimin e mësuesve në punë dhe mbi XXI të gjitha në
performancën në mësimdhënie, si dhe drejtpërdrejt në procesin mësimor të tyre.
Këto ndryshime reflektohen dukshëm më pas në mësimdhënien dhe në edukimin e
brezit të ri e më pas të komunitetit në tërësi.
Roli i mësuesit në procesin krĳues të nxënësit për edukimin global
Nxënësit janë aktorët më veprues në veprimtaritë që zbatohen me teknikat dhe
metodat ndërvepruese me në qendër nxënësin. Prandaj edhe nëveprimtaritë e
edukimit global,nxënësit luajnë një rol të rëndësishëm dhe vendimtar në cilësinë
dhe frytshmërinë e tyre. Një nga karakteristikat kryesore të edukimit global është se
I edukojnë nxënësit të mësojë dhe punojnë së bashku me të tjerët në grupe të vogla.
Gjatë procesit mësimor për edukimin global nxënësi fiton :
Shprehi lehtësuese komunikative që mundësojnë edukimin global,ndërsa mësuesi
me rolin e tĳ ndikon në rritjen e veprimtarisë krĳuese të nxënësit. Në procesin
mësimor ndërlëndor me në qendër nxënësin krĳohen këto mundësi:
- Komunikon lirshëm me nxënësin
- Siguron ndryshim stilesh të të mësuarit
- Jepen udhëzime të qarta
- Bëhet kujdes me aftësitë paraqitëse te materialet nga mësuesi
- Lexohet gjuha e pjesëve dhe e nënteksteve(atje ku ka)dhe meren nxënësit me të.
Parimet e teorive kognitiviste të të nxënit, sugjeronjë se, mësimdhënia duhet të jetë
konstuktive, urë lidhëse e informacionit të ri me njohuritë e mëparshme, e zhvilluar
në një mjedis të vërtetë të nxënit ku mësuesi duhet të shërbejë si udhërrëfyes për
nxënësit e tĳ, e larmishme në përdorimin e metodave, teknikave e strategjive të
ndryshme, njohëse e potencialit dhe mundësive të nxënësve, motivuese për te.
Permiresimimi i cilesise se te nxenit :
a-Mundeson realizimin e parimeve dhe synimeve arsimore.
b-Ruan baraspeshen midis tradites pozitive dhe risive rajonale e nderkombetare.
c- Siguron koherence e kurrikules.
Plani mësimor ditor : Menaxhimi i mbeturinave - qeset plastike
Fusha kurrikulare: Shoqëria dhe mjedisi
Shkalla kurrikulare: 2 /Klasa IV
Koncepti bazë i fushës kurrikulare: Mjedisi
Tema: /Menaxhimi i mbeturinave/Qeset plastike
Kontributi për rezultatin e fushës kurrikulare për nivelin 3: Prodhimi
i mbeturinave dhe menaxhimi i tyre.
Qëllimi i të nxënit:
Vetëdĳesimi i nxënësve lidhur me problemet që paraqesin mbeturinat për mjedisin
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dhe shëndetin e tyre dhe ngritja e nivelit të vetëdĳes për mbrojtjen e shëndetit dhe
mjedisit të punës.
Koha e nevojshme: Nxënësit punojnë në:
90 minuta • Grupe
• Rezultatet e të nxënit:
• Identifikojnë problemet që shkaktohen nga qeset plastike,
• Ndërmarrin hapa konkretë për përmirësimin e situatës,
• Dallojnë shkaqet kryesore që ndikojnë në degradimin mjedisor.
• Kriteret e suksesit:
• Dizajnimi i posterit për promovimin e qeseve të ripërdorshme për Pazar
• Zhvillimi i debatit mbi përdorimin e qeseve plastike.
Mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:
• Fletë pune e nxënësve nr. 1 Në shtëpi: Njihuni më gjërat tuaja plastike dhe Fletë
pune numër
• Përdorimi i qeseve plastike (faqet 2-3);
• dy shihe plastike, 1 L dhe ½ L,
• shporta për mbeturina.
• Kalkulatori
• Stilografi dhe letra për t‘i shkruar pyetjet dhe përgjigjet
Përdorimi i TIK-ut: po
Çështjet e ndërlidhura: ekologjia, edukatë qytetare
Menaxhimi i mbeturinave fillon nga momenti kur shkojmë në treg për të blerë
gjërat e nevojshme. Shpesh e qesim vetën para dilemës: të blejmë pako prej një litër
qumështi, apo të blejmë dy pako me nga ½ litër. Gjërat i blejmë duke i vënë në qese
plastike, ose në shporta, apo qese të përshtatshme për t’i marrë me veti. Në ditët
e sotme, mbeturinat janë bërë një problem i madh mjedisor, por edhe një biznes
fitimprurës. Mbeturinat janë gjithashtu edhe problem shëndetësor mjedisor. Ato janë
burim i shumë sëmundjeve, sidomos atyre të ushqimit dhe kimike-biologjike.
Në këtë kapitull do të gjeni shumë informata lidhur me nxënësit tuaj. Trajtojini me
kujdes, duke i përfshirë nxënësit në aktivitete praktike për të mbrojtur mjedisin dhe
shëndetin e tyre. Kategoritë e të dhënave janë të lidhura me rezultatet e të nxënit dhe
fushat kurrikulare të kurrikulës së re të Kosovës.
Përkufizimi
Këtu do të shpjegojmë konceptet themelore që kanë të bëjnë me mbeturinat dhe
menaxhimin e tyre. Këtu ju nuk e shihni nevojën për të trajtuar të gjitha çështjet
teorike që kanë të bëjnë me mbeturinat dhe menaxhimin, por do të shpjegojmë vetëm
tre prej tyre, të tilla si: mbeturinat, riciklimin dhe menaxhimin. Këto koncepte do të
sqarohen, ndërsa të tjerat do të zbërthehen me trajtimin e temave mësimore.
Mbeturinat: Janë ato që mbesin nga diçka që zbërthehet, e zbërthehet, e zbërthehet
më tej etj. dhe nuk hyn më në punë; mbetet diçka pa vlerë, sepse është e vjetruar etj.,e
përdorur gjatë, rrënojat, diçka e stërpërdorur apo pjesa e mbetur e mishit, diçka e
lënë, mbetje etj.
Çfarëdo substance ose objekti të cilën zotëruesi e hedh, ose ka për qëllim ta hedhë ose
kërkohet që ta hedhë; materiale që nuk janë prodhimi primar (produktet e prodhuara
për treg) që krĳuesi/prodhuesi i tyre nuk ka nevojë për prodhimin ose konsumimin
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e tyre, ose të cilat dëshiron t’i hedhë; mbeturinat mund të krĳohen gjatë nxjerrjes së
materialeve të papërpunuara, gjatë përpunimit dhe prodhimit të produkteve gjysmë
të gatshme, konsumit të produkteve të gatshme dhe gjatë aktiviteteve të tjera njerëzore.
Menaxhimi i mbeturinave: Zbatimi i masave dhe procedurave të përcaktuara për
veprim/trajtim brenda grumbullimit të mbeturinave, transportimit, trajtimit dhe
deponimit të tyre, duke përfshirë mbikëqyrjen e këtyre aktiviteteve dhe më pas
mirëmbajtjen e pajisjeve të menaxhimit të mbeturinave pas përfundimit.
Riciklimi: Minimizimi i mbetjeve të përpunuara nga produkte të përdorshme, të cilat
përndryshe do të kishin qenë mbeturina (p.sh. riciklimi i kënaçeve të aluminit, letrës,
shisheve etj.). Bëhet ndarja dhe përpunimi i materialeve në mënyrë të tillë që ato të
mund të përdoren përsëri, ose për qëllimin e tyre kryesor apo për qëllime të tjera.
Riciklimi i mbeturinave: Përdorimi i materialeve të mbeturinave si lëndë e parë e
nxjerr nga proceset fillestare ekonomike. Kjo nuk përfshin energjinë e ripërtëritshme
të përfituar nga djegia e mbeturinave. Këtu mund të përfshini sistemet e mbyllura
të qarkullimit të ujit në përdorim industrial, të cilat pastrojnë ujin pas kthimit
përsëri në përdorim. Riciklimi paraqet një mënyrë më efikase dhe racionale për
të shmangur lirimin e mbeturinave në mjedis. Sa i përket mbeturinave, mund të
gjenden përkufizime të ndryshme të fjalorit .
Ndërlidhja me fushat kurrikulare
Temat që ndërlidhen me të nxënit rreth mbeturinave më shumë i përkasin sferës së
edukimit mjedisor, por, përveç kësaj, nxënësit mund të mësojnë gjëra të ndryshme
nga lëndë të ndryshme. Fakti që mbeturinat janë shumë të ndryshme, duke
përmbajtur substanca të ndryshme kimike, biologjike, të ngurta dhe të lëngshme,
mund të ndërlidhen me fusha dhe lëndë të caktuara. Çështjet që kanë të bëjnë me
mbeturinat janë të rëndësishme në të dy fushat e përgatitjes së nxënësve: në të nxënit,
por edhe në vetëdĳesimin e tyre. Nëse shikohet nga këndvështrimi i përgjithshëm,
çështja e mbeturinave dhe menaxhimi i tyre mund të ndërlidhet me të gjitha fushat
kurrikulare. Kjo gjithashtu tregon shembuj të informatave të kurrikulës më poshtë.
Në mënyrë të veçantë këto dy çështje ndërlidhen jo vetëm me fushat kurrikulare
Shkencat.., Jeta dhe puna,Mjedisi dhe shoqëria, por edhe me zgjedhje të të nxënit dhe
aktivitete jashtëshkollore.
Përveç fushave kurrikulare të lidhura me mbeturinat, temat e ndërlidhura me
kompetencat e veçanta janë përcaktuar në kurrikul. Ky korrelacion reflektohet në
kurrikul, duke treguar korrelacionin ose kompetenca të drejtpërdrejta ose të tërthorta
kurrikulare. Përgatitja e nxënësve për menaxhimin e mbeturinave, në veçanti është e
ndërlidhur me kompetencën e qytetarit të përgjegjshëm, kontribuues produktiv dhe
individ i shëndoshë.
Metodologjia e zbatimit
Edukimi mjedisor do të zbatohet me nxënës. Detyra kryesore e mësimdhënësit në
shkollë është mësimi ose transmetimi i dĳes nga burimi tek nxënësit. Gjatë punës me
nxënësit, mësimdhënësi duhet të formojë shprehitë dhe aftësitë, të cilat i plotësojnë
kërkesat për zhvillimin e kompetencave të dhëna në kurrikul.
Përveç mësimdhënies, ose nëpërmjet mësimdhënies, mësimdhënësi ka edhe detyrime
të tjera me nxënësit: nevoja për t’u përgatitur për punë dhe të jetë i pavarur dhe
dinjitoz. Që të arrĳë këtë, mësimdhënësi duhet të zbatojë mjetet, metodat, teknikat
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dhe strategjitë e aktiviteteve të shumta të mësimdhënies dhe atyre jashtëmësimore,
në mënyrë që të arrĳë objektivat e të nxënit të paraqitura në kurrikul në formë të
rezultateve të të nxënit. Problemet e mbeturinave nuk janë vetëm individuale, por
janë një çështje për secilin individ.
Ne duhet të merremi me secilën prej mbeturinave që e prodhojmë, ose duhet të dimë
se cilat janë pasojat për mjedisin dhe shëndetin e njeriut që mund të shkaktohen nga
mbeturinat e ndryshme, duke qëndruar kudo.
Një nga veprimet më të rëndësishme për menaxhimin e mbeturinave është edhe
riciklimi. Ndërgjegjësimi dhe edukimi për menaxhimin e mbeturinave nuk mund të
arrihet vetëm duke mësuar për to, por duke ndryshuar qëndrimin personal ndaj tyre.
Pjesa në vĳim do të ofrojë disa nga temat themelore të mbeturinave, përmes së cilave
synojmë të japim shembuj për diskutim dhe mbi problemin që ato (mbeturinat)
paraqesin për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.
Temat e përfshira në doracak kanë të bëjnë me mbeturina plastike, me ndikimin e
ndotjes së ujërave të zeza. Përveç që nxënësit do të mësojnë lidhur me specifikat e
mbeturinave, ata do të merren edhe me çështjet e zbatimit të menaxhimit të tyre të
përditshëm në jetë.
Aktiviteti kryesor
Hapi 1: Përdorimi i qeseve plastike
Diskutoni me nxënësit lidhur me numrin e qeseve plastike të përdorura çdo ditë! Ua
paraqitni nxënësve disa statistika të botës për përdorimin e qeseve plastike (materiali
i shtypur- informatë për mësimdhënësit). Duke përdorur statistikat e mëposhtme,
llogaritni së bashku me nxënësit numrin e qeseve plastike që përdoren në Kosovë!
Sipas statistikave të Komisionit Evropian, mesatarisht çdo evropian aktualisht
përdor 198 qese plastike për një përdorim çdo vit, që nënkupton 1 qese në ditë për
çdo familje. Në Kosovë janë 1.799.825 banorë dhe numri vazhdon të rritet. Kjo do të
thotë se çdo vit kosovarët përdorin mbi 357 milionë qese. Dhe kjo vetëm në Kosovë!
Diskutoni rezultatin me nxënësit dhe destinacionin përfundimtar të pjesës më të
madhe të mbeturinave (deponitë). Pastaj kërkoni nga nxënësit që të ndajnë me njëritjetrin atë që mendojnë se mund të bëhet me qeset plastike?
Hapi 2: Çka është plastika dhe cili është ndikimi i saj në mjedisin natyror?
Prezantoni para nxënësve informatat rreth qeseve plastike (materiali i shtypur informata për mësimdhënësit) dhe kërkoni prej tyre që të diskutojnë me të tjerët se si
përdorimi i qeseve plastike çon në probleme të mundshme! Shkëmbeni ide në klasë
dhe shkruani gjetjet në tabelën e bardhë/ dërrasën e zezë:
a. Plastika bëhet nga kimia e naftës.
b. Qeset plastike janë të holla dhe zakonisht hedhen
c. Qeset plastike, si ato konvencionale ashtu edhe ato të biodegradueshme, nuk
shpërbëhen në deponitë sanitare.
d. Edhe kur qeset plastike fillojnë të shpërbëhen në pjesë më të vogla, pjesëzat e tyre
të imta vazhdojnë të ekzistojnë në mjedis dhe në zinxhirin e ushqimit.
e. Qeset plastike të hedhura mund të përfundojnë në kanalet e shkarkimit të ujërave
atmosferike dhe të dërgohen në vende të tjera.
Pjesa përfundimtare dhe vlerësimi i të nxënit:
Nxënësit do të reflektojnë mbi gjetjet rreth qeseve plastike dhe do të diskutojnë se,
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ndërsa qeset plastike janë duke bërë dëme të mëdha, si është e mundur që personi
mesatar të bëjë ndryshime. Njerëzit duhet së pari të informohen për problemet
mjedisore, që lidhen me qeset plastike, e pastaj të veprojnë, duke përdorur për
treg qese të ripërdorshme, duke sjellë qeset e tyre plastike në vende të caktuara të
riciklimit (në dyqanet ushqimore etj ...) dhe duke lobuar për ligjet që ndalojnë qeset
plastike në tërësi në dyqane.
Jepuni nxënësve detyrë shtëpie që të shkruajnë disa pyetje për ta pyetur menaxherin
në treg (ose një zinxhir tjetër të madh tregtar) lidhur me politikën e tyre sa i përket
qeseve plastike dhe përdorimin e tyre të përditshëm. Shkollat munden, ose të bëjnë
një vizitë të klasës në treg, ose ta ftojnë menaxherin lokal për t’iu përgjigjur pyetjeve
të nxënësve dhe t’i dëgjojë shqetësimet e tyre. Përdorni Fletën e punës numër 3 në
këtë vizitë!
Paketoni dhe skajoni qeset plastike, në mënyrë që të mund të dërgohen përsëri në
kompanitë e riciklimit.
Inkurajoni nxënësit që të bëjnë të njëjtën gjë me qeset në shtëpitë e tyre.
Kërkoni nga nxënësit që të zgjedhin midis tri detyrave krĳuese për të bërë një
aktivitet shtesë:
a. Të dizajnojnë një pllakat për dyqane për t’i inkurajuar njerëzit që të sjellin qeset e
tyre me veti;
b. T’i shkruajnë një shkresë qeverisë, duke inkurajuar miratimin e legjislacionit që
ndalon qeset plastike;
c. Të dizajnojnë qesen e ripërdorshme për treg.
Referenca
Libri Gjuhe shqipe botime ALBAS.
Libri Aftesim Teknologjik botime ERIK.
Libri Dituri Natyre botime Media print.
Literature Mesimdhenia me ne qender nxenesin dhe kurrikula e re 2016-2017 nga
IZHA.
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Ndikimi i motivacionit të nxënësve, gjatë proçesit te mësimdhënies
Shpresa Zypce
Mesuese e CU (Klasa e pare)
Deklaratë statutore
Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim është shkruar prej meje, nuk është
prezantuar ndonjëherë para një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i
tëri ose pjesë të veçanta të tĳ. Punimi nuk përmban materiale të shkruara nga ndonjë
person tjetër, përveç rasteve të cituara dhe të referuara.
Emri, Mbiemri: Pranvera Duro .
Abstrakt
Motivimi në vetvete, përfaqëson hapin e parë drejt veprimit apo drejt sjelljeve
të dëshiruara. Në një farë mënyre, ai merr trajtën e një procesi të brendëshëm
përpunues, me nderilikimet e veta, nga që vihen në lëvizje komponentë të shumtë
me natyrë fiziologjikë, konjitive dhe emocionale. Të gjithë këta, në tërësinë e tyre
realizojne motivimin e individit dhe bëjnë të mundur që ai të bëhet gati për të marë
pĳesë aktive në veprimtari.
Në këtë studim do të analizojë ndikimin që ka motivacioni ne procesin e të nxënit të
nxenesit.
Nxënësit motivohen në mënyra të ndryshme, disa prej tyre motivohen nga ambienti,
mesuesi, familja, disa të tjerë kanë nje motivim të brendeshem.Mesuesi duhet
te lavderoje projektet dhe progresin e nxenesit,tu mesojme nxenesve se ata jane
pergjegjes per ngrritjen e tyre intelektuale,te ti bejme nxenesit qe ti pranojne gabimet
e tyre si mjete per te mesuar,si dhe t’ua pershtatim materialin me jeten dhe qellimet
e tyre,por mbi te gjitha qe at ate perforcojne vetebesimin e tyre.Këto do ti shikojmë
më poshtë të analizuara.
Detyrat e temes gjate hulumtimit paraqitet në këto drejtime kryesore:
1. Të paraqesë menyren se si nxenesit e konceptojnë motivacionin gjatë të nxenit dhe
a ndikonë ai në rezultatet e tyre.
2.Të analizojë se cilët janë faktoret qe ndikojne më shumë në motivacionin e nxënësve.
3.Të bëjë rekomandime se si mundë të motivohen më së miri.
Intervista u plotësua nga 90-subjekte të dy shkollave 9- vjecare ne Fier
ne
perputhje me qëllimin e studimit te temes . Instrumenti na ndihmoi për të mbledhur
informacionin e nevojshëm, për vërtetimin e hipotezave. Ku 70 subjekte u plotësuan
nga shkolla 9-vjecare ‘Andon Xoxa ” Fier dhe 30 subjekte u plotësuan nga shkolla
9-vjecare “Sotir Kola”Beline.
Mirënjohje
Kryerja e këtĳ studimi më ka ndihmuar të bëj një punë më praktike dhe më efektive
e bazuar kjo në teorinë e marrë në studimet universitare. Gjithashtu më ka dhënë
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më shumë motivim për të vazhduar dhe ecur përpara në fushën e ARSIMIT ne
CU arrita te njohë më mirë motivimin e nxënësve, dhe si ndikone ai ne rezultatet e
nxenesve.
Një mirënjohje të veçantë ia kushtojë stafit të mesueseve te kesaj shkolle , të cilët më
kanë dhënë njohuri mjaft të vlefshme dhe mbeshteteje per te arritur rezultate shume
te mira tek nxenesit .
Falenderoj të gjithë mësuesit dhe nxënësit e dy shkollave 9-vjecare të cilët nëpërmjet
intervistave, u bënë subjekt i këtĳ studimi.
Kjo temë i dedikohet familjes sime, që më ka dhënë mbështjetje dhe kurajo gjatë
studimeve të mia.
Hyrje
Kur ne jemi të motivuar , ne patjetër kemi filluar të bëjmë dicka. Kur jemi të motivuar
sjellja jonë do të vazhdoj të jetë e qëndrueshme, e drejtuar dhe e orjentuar drejt
dickaje.
Ideja që përshkon përcaktime të tilla lidhet me faktin se komponentët motivacionalë
janë të pranishem dhe shfaqen në të gjitha pamjet e tyre dhe me intesitet më të madh, sidomos
gjatë disa etapave jetësore që lidhen me zhvillimet intesive të qënies njerëzore1.
Kjo vihet re gjatë të mësuarit në veprimtari mësimore si dhe gjatë procesit te edukimit
në përgjithësi. Për të qënë i suksesshem në punën ëe tyre, për të ritur rendimentin
dhe cilësinë e përvetësimit të programeve mësimore, vec të tjerash, mësuesve u
duhet të motivojnë vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike nxenesin gjatë të nxënit.
Për më tepër, duke motivuar drejt, ata ngulitin te nxënësit edhe shkathtësi e shprehi
të domosdoshme për punë. Në këtë mënyrë, duke i udhehequr e drejtuar gjatë të
nxënit i aftësojne këta të fundit të ecin me sukses në rugën e gjatë të dĳes.
Në procesin e të e të nxenit individit i duhet të përvetësojë njohuri dhe përvoja, por
kjo ndodhë vetëm nëse dëshironë ta bëjë një gjë të tillë. Pikerisht për këtë arsye,
qëllimi i këtĳ studimi është të vlerësoje dhe të bëjë të njohur rendesin motivacionale
ne procesin e të mësuarit në shkollë.
Qellimet dhe hipotezat e studimit
Qëllimi i punimit : të kryet një studim për të vlerësuar ndikimin e motivacionit gjatë
të nxënit.
Detyrat shkencore të këtĳ studimi përqendrohen në tre drejtime kryesore :
1.Të paraqesë mënyrën se si nxënësit e konceptojnë motivacionin.
2.Të analizojë foktorët që ndikojnë në motivacionin e nxënësve.
3.Të bëjë rekomandime se si mund të motivohen më së miri nxënesi
Hipoteza kryesore e këtiesaj teme jane :
Roli i motivacionit te nxënësit, është shumë i rendësishëm për përvetësimin e
njohurive te reja, gjatë procesit të mësimdhënies.
Hipoteza të tjera të studimit janë:
1.Ankthi luan një rol të rëndësishëm në motivacionin e nxënësve.
2.Nxënësit arrĳnë të motivohen më së miri prej mësuesve.
1

Shih psikologjia e motivacionit dhe motivimi gjate te nxenit. (f,170).
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Metodologjia e përdorur
Për realizimin e studimit është zgjedhur një instrument, i cili është i rëndësishëm.
Sepse përmes tĳ synohet mbledhja e informacionit të nevojshëm për përmbushjen
e qëllimit dhe vërtetimin e hipotezave. Në këtë studim janë ndjekur disa hapa, që
e bëjnë më të thjeshtë kuptimin e tĳ nga ana e lexuesit Hapi i parë është njohja dhe
shqyrtimi i literaturës për temën. U lexuan studimet ekzistuese per motivacionon e
nxenesve. Pjesa më e madhe e tyre trajtojnë faktorët që ndikojnë në këtë motivacion
si: instikti, sjellje të paramenduara, sjellje të ndikuara nga rethanat, kërkesave të
brendshme ose nga mjedisi.etj. Duke u nisur nga kjo, u mendua dhe u konceptua
aplikimi i një studimi të tillë në dy shkolla 9-vjecare
(Andon Xoxa),Fier dhe shkolla tjetër ne BELINE , (Sotir Kola ). Përzgjedhja e
kampionit u bë në mënyrë rastësore. Studimi ka një shtrirje të kufizuar gjë që do të
thotë se nuk mund të përgjithësohen të dhënat, dhe nuk përmend të gjithë faktorët
që e lejojnë dhe e frenojnë komunikimin.
Informacioni për të vërtetuar hipotezat u mblodh nga intervista e 90 subjekteve
të institucionit të shkollës. Ky informacion u mblodh nga intervista gjysëm të
strukturuar ..
Studimi u përpoq të përfshinte sa më shumë faktorë dhe elementë që ishin të
vlefshëm dhe të besueshëm, megjithatë duhet patur parasysh se edhe studimet kanë
marzhin e tyre të gabimit dhe të elementëve që e dobësojnë paksa atë. Interpretimi
i rezultateve të studimit u kufizua vetëm brenda të dhënave të mbledhura nga
kampioni i përzgjedhur.
Struktura e punimit
Në strukturën e punimit janë përfshirë: hyrja, kapitulli mbi shqyrtimin e literaturës
mbi rëndësinë motivacionale, metodologjia e përdorur, kapitulli për diskutimin e
rezultateve, përfundimet dhe rekomandimet, bibliografia dhe shtojcat. Të gjithë këtë
strukturë do ta analizojmë me detaje më poshtë.Kontributet studimore janë të ndara
në tre grupe: a) Kontributet për përkufizimin e koncepteve kryesore; b) Kontribute
të studimeve të mëparshme; c) Kontributet për zhvillimin e teorive të veçanta mbi
rendesinë e motivacionit.
Teoritë e përfshira në këtë studim shërbejnë më shumë për të dhënë një sfond teorik,
por edhe për të parë këndvështrime të ndryshme të trajtimit të kësaj çështjeje. Studimet
janë përfshirë në këtë kapitull për t’u dhënë një zgjidhje praktike problemeve dhe
ndihmojnë ata që duan ta trajtojnë çështjen në studime të mëtejshme, duke shërbyer
si pikënisje e punës së tyre.
Në kapitullin e metodologjisë janë paraqitur instrumentet që janë përdorur për
mbledhjen e informacionit dhe për pasqyrimin e rezultateve, por edhe për të
vërtetuar hipotezat e ngritura. Kapitulli i rezultateve përmban rezultatet e studimit
në përputhje me variablat që synohen të maten
Diskutimi i rezultateve është një tjetër kapitull ku bëhet interpretimi i të dhënave
të marra në përputhje me të gjitha ato që përmendëm më lartë, në përputhje me
hipotezën e ngritur dhe variablave të studimit.Në kapitullin e përfundimeve janë
përfshirë përfundimet kryesore të punimit si dhe disa rekomandime që ndihmojnë në
përmirësimin e faktorëve që ndikojnë në motivimin e nxënësve.Në fund të punimit
është përfshirë literatura e studiuar dhe e shfrytëzuar për studimin.Në shtojca do të
gjeni intervistën gjysme të strukturuar si dhe tabelat dhe grafikët përkatës.
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Aftësia dhe personaliteti i mësuesit
Për të treguar sesa shumë afësia dhe personaliteti i mësuesit mund të influencojë
motivimin e nxenesit , ekzamonojmë disa nga eksperiencat tona nga mësues të
ndryshëm. Kur adhurojmë mësuesin e shkollës elementare ,mund të kemi qënë të
etur për të fituar aprovimin e tĳ,duke u përgjigjur mirë në klasë. Kur nuk na pëlqen
ose kemi frikë nga mësuesi, mund të kemi humbur interesin e mësimit dhe thjesht do
të suportonim shkollën deri në fund të vitit. Në shkollën e lartë ju mund të zgjidhni
kolegjin e duhur, sepse adhuroni mësuesin e një subjekti të veçantë.
Raporti midis sjelljeve instiktive dhe atyre të mësuar
Duke folur për rolin e vetëdĳes në motivacion, nuk duhet harruar se mjaft sjellje
e veprime që ne bëjmë janë instiktive dhe se mjaft të tjera janë automatizuar, pasi
janë kthyer në shprehi e zakone jetese. Epstein, përmes kërkimeve të tĳ arriti të
identifikonte 3 karakteristika dalluese të sjelljes së motivuar në mënyrë të qëllimshme
në raport me sjelljen instiktive:
1.Sjellja e motivuar është e lidhur me kushtëzimin, me të mësuarin dhe me
ndryshimet individuale në kërkimin e qëllimeve të veçanta. Kjo do të thotë se sjellja,
nëqoftëse është vërtet e motivuar, atëherë individë të ndryshëm mund të mësojnë
mënyra të ndryshme për të kënaqur të njëjtin motiv .P.sh. disa nga ne mund të
pëlqejnë ëmbëlsirat për të kënaqur motivin e të ngrënit dhe disa të tjerë nuk mund
të veprojnë kështu. Nga ana tjetër,nëse një individ zgjedh gjithmonë të njëjtat gjëra
dhe provon ta shuajë urinë në të njëjtën mënyrë, atëherë, sipas Epstein, sjellja është
instiktivë më shumë sesa është e mësuar.
2.Sjelljet e motivuara janë të drejtuara nga qëllime të paramenduara, nga
parashikimet dhe nga gatishmëria për të vepruar. Pra, nëse një sjellje është e
motivuar, organizimi mësohet dhe pranon të bëjë diçka, por duke përmirësuar diçka
nga sjelljet e mëparshme të ngjashme., nëse këto miratohen apo jo nga rrethi social.
3.Sjellja e motivuar është e ndikuar nga rrethanat. Në shfaqen e saj ndikojnë si
stimuj të jashtëm të rrethit, ashtu edhe stimuj të brendshëm. Epstein sugjeronte se
stimujt e brendshëm dhe të jashtëm, nëse shoqërojnë të njëjtën sjellje, kjo bëhet edhe
më e fortë se të tjerat.Pra, nëse të tria këto karakteristika shoqërojnë dhe mbështesin
njëra-tjetrën në sjellje, ato e bëjnë individin më tepër të motivuar. Sjelljet e motivuara
janë teorikisht të modifikuara nga të mësuarit dhe ,ky i fundit, mund të prodhojë
vazhdimisht ekserienca jetësore, të cilat kurdoherë janë të pandara nga përjetimet dhe
përvojat emocionale.Aspektet themelore të motivimit gjatë të nxënit në veprimtari
mësimore. Për të qenë edhe më konkretë në shtjellimet tona, fillimisht, duhet të
themi se në veprimtari mësimore, si elemente motivues që stimulojnë të nxënit janë
të lidhur me aspekte të tilla të punës si nxitja e rrethit të interesave dhe interesimeve
për fusha specifike, krĳimi i qëndrimeve positive ndaj dĳes, ndaj lëndëve mësimore
dhe ndaj ambientve shkollore, përpjekjet për arritje, evidentimi i aftësive personale
dhe mënyrave të të ushtruarit të tyre, të provuarit e përjetimeve dhe kënaqësive
emocionale gjatë të nxënit e të tjera.
Diçka më tepër rreth ndikimit të ankthit në motivacionet e nxënëve
Në shumë eksperienca të tyre, mësuesit besojnë se shumica e fëmĳëve që mësojnë
pak në shkollë, kanë probleme motivacionale, ndërsa ata që mësojnë mirë janë të
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motivuar më drejt në punën që bëjnë. Kjo nuk do të thotë se, këta të fundit, nuk kanë
probleme motivimi. Në një mënyrë, fëmĳët që nuk punojnë si duheet në kryerjen e
detyrave shkollore, sipas Filips, jo se janë të pamotivuar, por janë të motivuar për
të arritur qëllime të ndryshme nga ato që mësuesit kanë në kokën e tyre. Kjo gjë
është bërë object i kërkimeve të shumta nga mjaft studiues e psikologë. Synimi i
tyre ka qenë që të ndihmojnë mësuesit për të identifikuar problemet motivacionale
tek nxënësit me të cilët punojnë. Shpesh, në veprimtari mësimore, nxënësit ndjejnë
shqetësime të përgjithshme emocionale, ndjenja e tensione nga më të ndryshmet,
bile edhe ankth, i cili mund të jetë pak a shumë i fortë. Edhe pse mund të mos duket
qartë, ankthi duhet vlerësuar sepse ka efekte të dukshme në veprime e sjellje. Nga
studiuesit, gjatë provave dhe kërkimeve të tyre të shumta, janë gjetur një numër
i madh lidhjesh ndërmjet ankthit dhe ndikimit të tĳ në ecurinë e përditshme të
nxënësve në mësim, si dhe ndikimeve të tĳ në formimin e përgjithshëm të tyre.
Mësuesi dhe pozicionimi i tĳ në rol
Në fakt, ne e vlerëosojmë mësuesinë si profeson të vështirë, por njëkohësisht edhe të
bukur e fisnik. Një vlerësim i tillë merr për bazë realitetin se mësuesia ka si objekt pune
qënien njërëzore, e cila është mjaft e ndërlikuar dhe tepër delikate në vetvete. Rritja
dhe edukimi i saj kërkon mund, përpjekje e investim të vazhdueshëm. Duke folur
për mësuesinë dhe aftësitë motivuese të mësuesit, e gjitha kjo nuk mund të kuptohet
pa u pozicionuar drejt në rolin e mësuesit dhe në komunikime të përditshme .Në
këtë vështrim: rinjtë e sotëm. Le të shpresojmë që ky problem të mbetet i përkohshëm
dhe të kapërcehet me një qëndrim më të kujdesshëm të shoqërisë dhe institucioneve
përkatëse të saj.
Aspektet themelore ku mbështeten aftësitë motivuese të mësuesit
Ne e përdorim termin motivim, së pari, në kuptimin e aftësisë së individit për të
reaguar në mënyrë të përshtatshme gjatë plotësimit të nevojave jetësore. Së dyti, këtë
term e përdorim në kuptimin e aftësisë për të motivuar të tjerët në veprimtari apo
për të ngulitur një qëndrim e sjellje të pranueshme nga rrethi social. Për mësuesinë,
pra në aspektin professional, aftësia për të motivuar nxënësit, që ata të bëhen të
sukseshëm dhe produktivë në punën e tyre, kjo është më kryesorja. Në këtë vështrim,
më poshtë po përshkruajmë dhe analizojmë veçmas disa nga aspektet më themelore
ku shprehen dhe mbështeten aftësitë motivuese të mësuesit në veprimtari mësimore,
apo dhe në edukim. E gjitha kjo nuk do të ishte e plotë nëse nuk vëmë në dukje edhe
plot defekte e mangësi të punës së tĳ. Mëseuesi ka mundësi t’i ndihmojnë nxënësit
që të besojnë se suksesi varet si nga aftësitë personale, ashtu dhe nga përpjekjet për
arritje që bëhen prej tyre.. Kjo është arsyeja kryesore për të kuptuar pse një nxënës i
pamotivur nuk ecën mirë me detyrat shkollore.
Nota dhe motivimi i saj
Vlerësimi me notë është një nga elementët kryesorë motivues që përdoret gjerësisht
në stimulimin e nxënsve, gjatë të nxënit në veprimatrinë mësimore.Nota, në vetvete,
është një shenjë, një simbol që përdoret si njësi matëse për të vlerësuar arrĳtet, nivelin
e dĳes, qëndrueshmërinë e tyre, shkathtësitë e shprehitë e fituar gjatë të nxënit. Në
përdorimin e saj më tepër ka rëndësi motivimi i punës sesa vetë kjo shënjë. Për këtë
thuhet se nota duhet të motivojë ose duhet të jeët e motivuar. Procesi i vlerësimit
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me notë, ose notimi mund të jetë, notim gojor. Është procesi i vlerësimit i dĳes së
nxësnësve nga mësuesi me notë rreth përgjigjes së dhënë në prani të të tjerëve,
pra para masës së nxënësve. Ky vlerësim përgjegjës për nxënësit përmes notimit
shënon një moment kritik, pasi ai nuk mbaron me aktin e vlerësimit të dĳeve dhe
me paraqitjen publike të notave, por ka edhe pasoja të tjera që vĳnë më pas. Notat e
nxënësve komentohen, jo vetëm nga mësuesit, por edhe nga vetë nxënësit dhe nga
prindërit e tyre.Nota e tyre sot behet me pershkrim ,vleresim I vazhduar,teste,dosje..
.
Rezultatet e studimit
Rezultatet dhe paraqitja e tyre janë një pjesë e rëndësishme dhe kyçe e strukturës së
këtĳ kapitulli. Ato janë paraqitur në trajtën e të dhënave statistikore. Të dhënat janë
grupuar së bashku në bazë të hipotezave dhe qëllimit primar të studimit.
Intevista/Guida
Në këtë pjesë janë të paraqitura të gjitha rezultatet sipas mënyrës se si i janë përgjigjur
nxënësit çdo pyetjeje. Në fillim do të paraqesim rezultatet për nxënësit dhe më pas
duhet theksuar, se rezultatet për nxënësit janë të përgjithshme, për të dy shkollat.
Koncepti mbi motivacionin.
Një përqindje shumë e lartë nxënësish rreth 55.5% (50), janë shprehur se motivacionin
e konceptojne si nje shtysë për të ecur përpara.pak më shumë se 33.3% (30), janë
shprehur se motivacioni për ta është ata vetë përpiqen shumë për të realizuar
synimet e deshiruar, reth 5.5% (5) nxënës janë përgjigjur se është diçka që i benë ata
për të ecur përpara, dhe se fundmi 5.5% (5) nxënës jane përgjigjur se përpiqen per të
arritur dicka dhe nuk e realizojne dotë.
Analiza e rezulateteve
Analiza e rezultateve synon të zbulojë faktorëtqë ndikojnë në motivacionin e
nxënësve, si dhe të shikojë lidhjet midis atyre variablave që kemi përmendur më
lartë. Përgjithësisht është , e konvertuar në përqindje, në bazë të përgjigjieve më të
shpeshta që kanë dhënë të intervistuarit. Efekti Hauthorn- subjektet nuk janë shumë
të sinqertë kur e dinë se po marrin pjesë në studim.
Diskutim
Motivacioni është një temë shumë e gjerë, gjithashtu ne ndeshemi pothujse në cdo
aspekt të jetës me të. Është vërtet bukur te motivohesh, ti realizosh synimet dhe
qellimet ne jetë me deshire. Themë me deshirë se tema qe unë kam zgjedhur për të
punuar, normalisht që i përkët motivacionit, por behet fjalë për nxënësit. Dhe vështirë
se ata mundë të motivohen vetë pa u ndikuar nga disa faktorë te tjerë. Qëllimi i këtĳ
mikrostudimi është të analizoje mdikimin e motivacioni te nxënësit. A ndikon ai në
rezultatet e tyre.
Rekomandime
Pas analizimit të hipotezave dhe qellimeve, të ngritura në këtë temë, do ta vazhdoja
me disa sygjerime.Motivimi i nxënësve për të mësuarin.
Duhet bërë përpjekje që cdo subjekt të jëtë interesant. Mungesa e interesit në klasë
shpesh çonë në një reth vicioz. Një prezantim i mërzitshëm nga mësuesi bën qe
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nxënësit të duken të mërzitur dhe të paduruar, mungesa e reagimit të nxënësve bënë
që mësuesi të humbasi besimin dhe entuziazmin dhe të mendoje, që nuk mund të
bëhet gjë për të ritur interesin e nxënësve. Në mënyrë që të shmangim këtë gjëndje të
krĳuar në mesë tyre duhet që mësuesi ti përdorë një komunikim më efikas.Vlerësimi
që ti bëjë nxënësve të jëtë i drejtë.
Si përfundim nxënësit duhet të jenë tepër të motivuar Nxënësit duhët të përfshihen
në aktivitete shoqërore e kulturore, të gjithe ne mënyrë që mos të kenë konflikte.
Të aktivizohen nxënësit, të gjithë në mënyrë që mos të kenë mundësi të luajnë gjatë
mësimit
Referencat
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Zenel Orhani. Psikologjia e motivacionit dhe motivimi gjate të nxënit. Tiranë 2006.
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Koncepti mbi programin edukativ individual PEI
Rezarta Durmishaj
Deklaratë statuore
Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim është shkruar prej meje, nuk është prezantuar
asnjëherë para një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i tëri ose pjesë të
veçanta të tĳ. Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë person tjetër përveç
rasteve të cituara dhe referuara.
Mirënjohje
Ky studim ishte shumë i vlefshëm në aspektin profesional dhe personal. Ai më ndriçoi në të
kuptuarit e realitetit e të teorive pedagogjike përmes punës konkrete në terren. Në aspektin
personal më mësoi të përballem me vështirësitë, kënaqësinë dhe përgjegjësinë e punës në
arsim.Me kete sdudim u futa me shume ne boten e ketyre femĳeve te cilet me jepnin kenaqesi
te bashkebisedoja me ata dhe moshataret e tyre,me stafin pedagogjik qe punoni perdite me
keta femĳe,dhe tregonin gjithmone vullnet ,perkushtim ,dashuri sikur te ishin ne familjen
e tyre te ngrohte .Dua te falenderoj Qendren “Horizont”qe me hapi dyert per te mbledhur
informaacion rreth ketĳ studimi.Dua te falenderoj personalisht kordinatoren e kesaj qendre
qe u tregua bashkepunuese Matilda Dushku,e punonjesen sociale Valentina Dafa.Falenderoj
familjen dhe miqtë e mi më të ngushtë për mbështetjen e gjithanshme në realizimin e këtĳ
punim dhe plotësimin e vazhdueshëm të kushteve të nevojshme për formimin tim si individ
dhe profesioniste.Së fundmi, falenderoj mbështetësit, vlerësuesit dhe kritikët e sipërmarrjes
sime, të cilët ofruan ndihmë për realizimin më të mirë të këtĳ punimi.

Abstrakt
Planifikim në nivel shkolle do të thotë se çfarë politikash dhe praktikash të nevojshme
duhet të zhvillojë shkolla, për lehtësimin e përfshirjes së nxënësve me nevoja të veçanta
në jetën e shkollës. Më konkretisht, ky punim përfshin informacion të nevojshëm sesi
shkolla të përfshĳë në planin dhe dokumentet e saj bazë, procedura për arsimimin
e fëmĳëve me aftësi të kufizuara duke filluar nga momenti I regjistrimit të fëmĳës
në shkollë e deri në përshtatjen e plotë të tĳ në shkollë. Në këtë kuadër, kjo pjesë e
manualit ofron udhëzime rreth: hapave/procedurave që duhet të ndërmarrë shkolla
për regjistrimin e fëmĳës me aftësi të kufizuara, kodin e sjelljes së stafit, procesin e
transferimit të fëmĳës me aftësi të kufizuara, përshtatjen e mjedisit fizik, përfshirjen
e prindërve, mënyrën e përzgjedhjes së klasës, kërkesën për vlerësim të nxënësit etj.
lanifikimi në nivel shkolle për përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara duhet
të pasqyrohet së pari në planin e shkollës, si atë vjetor, ashtu edhe atë afatmesëm.
Hartimi dhe zbatimi i një plani koherent të shkollës për përfshirjen e nxënësve me
aftësi të kufizuara siç kërkohet në ligj, mund të pengohet nga faktorë të tillë si: ngarkesa
e programit mësimor, organizimi i klasave, orari mësimor, provimeve shtetërore e
prioriteteve të tjera të shkollës që kufizojnë planifikimin dhe bashkëpunimin që është
thelbësor në gjithëpërfshirje. Pavarësisht nga vështirësitë që mund të hasni, duhet që
këto sfida të zgjidhen në nivel shkolle ndaj dhe duhen ngritur strukturat e nevojshme
për planifikimin, bashkëpunimin dhe konsultimin mes palëve në dobi të përfshirjes.
Para se të ndërtojë një plan për gjithëpërfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara,
çdo shkollë duhet që së pari të marrë në konsideratë kushtet dhe mundësitë që ofron.
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Ndaj sugjerimet e mëposhtme mund tju vĳnë në ndihmë përpara se të hartoni planin
në shkollën tuaj:
Fjalët kyçe: Aftyesi e kufizuar ,Ankthi i mësimdhënies, Efikasiteti i mësuesit,
Praktikë pedagogjike, vleresim I nxenesit,ankthi I nxenesit.
Rreth konceptit te femĳëve me aftesi te kufizuar
Me termin nxënës me aftësi te kufizuara do te kuptojmë të gjithë ata femĳë apo te
rinjë që paraqesin veçori anatomofunksionale specifike dhe që për edukimin dhe
arsimimin e tyre shkolla publike ndesh vështirësi.
Njerëzit mund të jenë me aftësi të kufizuar për shkak të dëmtimit fizik, intelektual,
shqisor, ose sëmundjeve mendore. Këto dëmtime, kushte apo sëmundje mund të
jenë me natyrë të përhershme ose kalimtare.
Shpesh për këta fëmĳë përdoret termi “handikap” që nënkupton humbjen ose
kufizimin e mundësive për të marrë pjesë në jetën e komunitetit njësoj si të tjerët.
Synimi i këtĳ termi është të theksojë kufizimet me mjedisin dhe në shumë aktivitete
të organizuara në shoqëri, për shembull, informim, komunikim dhe arsimim, të cilat
pengojnë personat me aftësi të kufizuar të marrin pjesë në kushte të barabarta.
Përdorimi i dy termave “aftësi e kufizuar” dhe “handikap”, siç është përcaktuar më
sipër duhen parë nën dritën e historis moderne të aftësisë së kufizuar. Gjatë viteve
‘70 përfaqësuesit e organizatave të personave me aftësi të kufizuar dhe profesionistët
e fushës së aftësisë së kufizuar reaguan fort kundër terminologjisë së asaj kohe.
Termat “aftësi e kufizuar” dhe “handikap” përdoreshin shpesh në mënyrë të paqartë
dhe konfuze, gjë që udhëzonte keq si politikë-bërjen ashtu edhe aksionet politike.
Termonologjia reflektonte kuadrin mjeksor dhe diagnostikues, gjë që injoronte
difektet dhe mangësitë e shoqërisë rrethuese.
Në 1980, Organizata Botërore e Shëndetit miratoi një klasifikim ndërkombëtar të
gjymtimeve, aftësisë së kufizuar dhe handikapit, e cila sugjeronte një këndvështrim
më të saktë dhe në të njëjtën kohë më realist. Klasifikimi Ndërkombëtar i Dëmtimit,
Aftësisë së Kufizuar dhe Handikapit bën ndarjen e qartë mes “dëmtimit”, “aftësisë
së kufizuar” dhe “handikapit”
Tre teknikat diagnostikuese
Për të realizuar diagnostikimin e një nxënësi me probleme përdoren tre teknika
diagnostikuese si :1-Teknika e vëzhgimit 2-Intervista 3-Testi psikologjikfiziologjik.Është e rëndësishme të theksohet se gjatë diagnostikimit të nxënësve të
përdoret më shumë se një teknikë për të bërë kështu një diagnostikim sa më të mirë.
VëzhgimiVëzhgimi i individit në ambjente normale ku ai jeton dhe vepron është
shumë i rëndësishëm sepse ai na jep një informacion në vlerësimin e sjelljes se tĳ në
mënyrë direkte. Aplikimi i kësaj teknike tek fëmjët është shumë i sukseshëm, gjatë
aplikimit të kësaj teknike fëmĳa që është në vëzhgim nuk duhet të informohet që po
vëzhgohet. Kjo teknikë duhet të provohet në momentet e bashkëveprimit të fëmĳës
me shokët e tĳ.Intervista
Kjo teknikë përdoret në raste kur teknika e vëzhgimit nuk mund të realizohet. Kemi
dy tipe intervistash atë të strukturuar të drejtuar nga disa pyetje sipas një strukture
të caktuar dhe intervistën të ndërtuar nga pyetje të pa strukturuar, ku pyetjet mund
të lindin gjatë intervistës. Është e rëndësishme të alternohen të dy tipat e intervistës.
Gjatë aplikimit të kësaj teknike lindin disa probleme. Së pari intervistuesi mund të
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mos japë përgjigje të sinqertë dhe të jetë subjektiv në përgjigje.Së dyti interpretimi i
intervistës mund të jetë e bazuar në konkluzione të nxjerra jo të drejtpërdrejta dhe
rezultatet pastaj dalin subjektive.Së treti ambjenti mund të mos jetë i përshtatshëm
duke ndikuar në intervistën tonë.
Testi psikologjik- fizjologjik
Ky test shërben për matjen e strukturës dhe të aktiviteteve të trurit e cila na lejon të
përcaktojmë sjelljet anormale të një nxënësi. Ky test realizohet nëpërmjet përdorimit
të elektroencepholograph ose E.E.G
është e rëndësishme që mësuesit të kenë një kualifikim rreth zhvillimeve psikike të
fëmĳëve, pasi shpesh mund të ndodh që një fëmĳë që është i heshtur, për mësuesin ai
fëmĳë në të ardhmen mund të konsiderohet si një person me probleme psikologjike.
Kategoritë e nxënësve me aftësi të kufizuar
1-Kemi nxënës me aftësi të kufizuar mendore2-Kemi nxënës me aftësi të kufizuar
shqisore 3-Kemi nxënësit me aftësi të kufizuara fizike1.Nxënësit me aftësi të
kufizuara mendor.Aftësi të kufizuara mendordore – do të thotë aftësi e kufizuar
mendore që është e përjetëshme që ndikon ne aftësitë e personit për të mësuar. Aftësitë
e kufizuara mendore ndikojnë në aftësitë e nxënësit për të mësuar, komunikuar apo
në vështërsi me gjërat ditore. Shumë nxënës me aftësi të kufizuara mendore e kanë
më të vështirë se nxënësit e tjerë për të mësuar dhe kuptuar gjërat. Kështu që atyre
iu nevojitet përkrahje me gjëra ditore si të vishen apo me pregatitje të ushqimit apo
në komunikim. Nxënësit me aftësi të kufizuara të rënda mund të kenë nevojë për
mbikëqyrje gjatë 24 orëve.
Nuk është e mundshme të dallohet nëse dikush ka aftësi të kufizuara mendore nga
pamja e tĳ. Disa nxënës mund të kenë tipare fizike që mund të tregojnë që kanë aftësi
të kufizuara mendore siç është Sindroma Doën. Mënyra se si komunikon një fëmĳë
mund të tregojë se ai ka aftësi të kufizuara si p.sh. të folur të ngadalësuar. Nxënësit
me kufizime mendore përbëjnë përqindjen më të madhe të nxënësve me aftësi të
kufizuar. Këta nxënës me aftësi të kufizuar kanë dëmtime dhe aftësi të kufizuara në
shkallë të ndryshme. Ka të sëmurë mendorë që mund t'i kryejnë vetë nevojat e tyre
personale duke u shfaqur si persona me prapambetje te lehtë mendore. Por në këtë
grup janë edhe të sëmurë me shkallë të rënda, siç janë prapambetjet e thella mendore,
patologjitë e ndryshme të cilat si rezultat i dëmtimeve cerebrale kanë sjellë paralizë
të plotë të të sëmurit. Kjo kategori është në atë nivel që kërkon patjetër mbështetjen
e një kujdestari.
Ekzistojnë plot lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara mentale, ato mund të jenë
atësi të kufizuara mentale:
•
E lehtë
•
E moderuar
•
E rëndë
•
Shumë serioze
Koncepti mbi Programin Edukativ
PEI-Detyrat dhe sfidat
PEI është hartuar për një individ në funksion të asaj se çfarë ai/ajo është i aftë
të bëjë dhe çfarë ai/ajo do të duhej të mësonte.
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Ai prezanton njohuritë ose shërbimet që ai/ajo do të marrë gjatë vitit në vĳim,
i bazuar në vëzhgimet dhe vlerësimet e fëmĳës.
Ai përfaqëson për mësuesin ose edukatorin programin e përvitshëm për
këtë fëmĳë ose adoleshent me AK, të hartuar në partneritet ( fëmĳë, prind, edukator,
mësues ) dhe që duhet rivlerësuar në mënyrë konstante.
Përse është e rëndësishme të vendoset PEI?
Përcaktimi I prioriteteve edukative është një detyrë e rëndësishme e edukatorit dhe
mësuesit., është një faktor në funksion të objektivave të marra mbi të cilat mund të
gjykohet për efikasitetin e një demarshi edukativ. Në fakt, si do të mund të vlerësohet
veprimi edukativ nëse nuk njihet çfarë duhet të mësohet?
Cilët janë personat që duhet të hartojnë PEI-n ?
Mësuesi është po aq pjesëmarrës vital në hartimin e PEI. Mësuesi i arsimit normal
ka shumë çështje për të ndarë me ekipin. Psh ai/ajo mund të diskutojë rreth:
programit të përgjithshëm në klasa normale,
strategjive për të ndihmuar fëmĳën me sjelljen (nqs sjellja është një problem),
Të avancojë në drejtim të synimeve vjetore të tĳ/saj.
Të përfshihet dhe përparojë në programin e përgjithshëm,
Të marrë pjesë jashtë programit dhe aktivitete të tjera,
të ndihmojë në arsimimin e fëmĳës me AK së bashku me fëmĳë të tjerë, me dhe
pa paaftësi.
Prindërit janë anëtarët kyç të ekipit të PEI.
Ata i njohin shumë mirë fëmĳët e tyre dhe mund të flasin për pikat e forta dhe
nevojat e tyre.
Ata mund të ofrojnë sugjerime në disa drejtime: se si mëson fëmĳa i tyre; cilat
janë interesat e tĳ/saj dhe; të tjera aspekte të fëmĳës që vetëm një prind mund t’i
njohë.
Ata mund të dëgjojnë mendimet e anëtarëve të tjerë të ekipit se për çfarë ka nevojë
fëmĳa i tyre në shkollë dhe të shkëmbejnë sugjerimet e tyre. Ata mund të
raportojnë gjithashtu nëse fëmĳa i përdor në shtëpi aftësitë që mëson në shkollë.
Mësuesi i edukimit special të fëmĳës ofron informacion dhe eksperiencë të
rëndësishme për mënyrën se si duhet të arsimohet fëmĳa me paaftësi në drejtim
të: si të modifikohet programi i përgjithshëm për të ndihmuar të mësuarit e
fëmĳës,
ndihmesat dhe shërbimet shtesë që mund t’i nevojiten fëmĳës për të qenë i suksesshëm
në klasë normale dhe gjetkë,si të modifikohet testimi në mënyrë që nxënësi të mund
të tregojë çfarë ka mësuar,përveç ndihmës për të shkruar PEI, edukatori special ka
përgjegjësinë të punojë me nxënësin për të zbatuar PEI. Ai/ajo mund të punojë me
ekipin mësimor dhe mësuesin e arsimit normal.
Detyrat e shkollës si institucion
Detyra kryesore është që I gjithë stafi I shkollës I cili përbëhet nga Drejtori,
Nëndrejtori, Mësuesit/et, Psikologu, Mjeku dhe sanitaret të koordinojnë punën e tyre
për të ndihmuar në integrimin e fëmĳëve me AK. Kjo mund të arrihet me ngritjen e
një grupi mbështetës brenda shkollës për të vlerësuar këta fëmĳë.
Detyrat e grupit të vlerësimit janë:
1.
Grupi i vlerësimit mblidhet jo më pak se tri herë në vit për vlerësimin dhe
hartimin e objektivave në Planin Edukativ Individual (PEI) për çdo fëmĳë.
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2.
Drejtoria merr masa që prindi të jetë i pranishëm në çdo vlerësim që bëhet
për fëmĳën e tĳ dhe, në rastet kur ai nuk është i pranishëm, punonjësi i shërbimit
psikologjik i bën të ditur gjithë objektivat në PEI- n e fëmĳës së tĳ.
Grupi i vlerësimit në bazë shkolle ka të drejtë të përcaktojë programin që do të ndjekë
fëmĳa në shkollë, duke përcaktuar objektivat dhe orët e duhura për asimilimin e këtĳ
programi.
Detyrat e grupit të vlerësimit janë:
4.
Grupi i vlerësimit në bazë shkolle ka të drejtë t’i propozojë prindit për ta
vlerësuar edhe në komisione të tjera të specializuara, sipas nevojave të fëmĳës.
5.
Grupi i vlerësimit dhe drejtoria e shkollës ka të drejtë ta vlerësojë fëmĳën për
njohuritë akademike, bazuar në objektivat e vendosura në PEI.
6.
Ky grup duhet t’i paraqesë dosjen me dokumentacionin e fëmĳës ekipeve
vlerësuese nga DART-i ose MASH-i, për t’i orientuar këto ekipe n.q.s është e
nevojshme të njihen me PEI-n përkatës dhe të vlerësojnë fëmĳën në bazë të tĳ,
Vlerësimi i arritjeve të fëmĳës:
Vlerësimi i fëmĳës me AK duhet bërë në përputhje me objektivat e vendosura
në PEI-n. Mësuesi mban shënime në regjistër dhe në amza që fëmĳa është ndjekur
me PEI në të gjitha nivelet e shkollimit parauniversitar,
Ekipet e inspektimit vlerësojnë këta fëmĳë në përputhje me PEI-n përkatës,
Në provimin e lirimit teza për fëmĳët me AK hartohet nga ekipi në bazë
shkolle, duke u bazuar në PEI-n e nxënësit dhe miratohet nga komisioni në DAR/
ZA. Në provimet e lirimit fëmĳët me AK asistohen nga specialisti dhe, në mungesë
të tĳ, nga mësuesi.
Mësuesi që ka në klasë fëmĳën me AK:
Ka rol vendimtar të pazëvendësueshëm, në procesin e hartimit të PEI-ve.
Shërben si burim i rëndësishëm informacioni lidhur me fëmĳën.
Ndihmon fëmĳën të shpalosë aftësitë dhe kapacitetet që disponon.
Merr vendimet përfundimatre lidhur me PEI-në,
siguron bashkëpunimin me prindërit.
ZHVILLIMI PROFESIONAL
Sugjeron ndyshime në PEI.
Punonjësi i shërbimit psikologjik:
Ndihmon në hartimin e PEI-t dhe monitoron zbatimin e tĳ.
Vlerëson ecurinë e fëmĳëve me nevoja të veçanta.
Administron vlerësimet e bëra.
Bën rekomandimet e duhura.
Përgatit raporte për vlerësim.
Siguron ndërhyrjen e shërbimeve të specializuara sipas problemeve që kanë
fëmĳët.
Koordinon punën me specialistët e tjerë.
Drejtori i shkolles
Bashkërendon punën e gjithë grupit,
Monitoron fazat e zbatimit të PEI-t,
Mbledh raporte të shkruara vlerësimi,
Kryen vlerësime të fëmĳës në përputhje me PEI-n,
Merr masa që brenda klasës të krĳohen kushte për zbatimin e çdo elementi
përbërës të PEI-te
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Pëmbajtja e një PEI
Informacion personal: Emri; datëlinda; klasa, kushtet-vetëm nëse ka lidhje
me çeshtjen.
Anëtarët e stafit përgjegjës për PEI- Emrat dhe pozicionet e:
Anëtarit të ekipit drejtues ose të shërbimit edukativ me pergjegjësinë e
koordinimit;
Specialist(ët) në ndihmë të mësimit;
Mesues(it) kujdestar dhe të lëndëve,
çdo anëtar stafi (si mësues i jashtem) i shkollës
Nevoja arsimore të veçanta: Përmbledhje e nevojave të tashme arsimore të
veçanta.
Aftësitë dhe zotësitë: Përmbledhje e Aftësive dhe zotësive, që tregojnë se si
ato mund të përdoren në ndihmë të kapërcimit të vështirësive.
Qëllimet: Thënie të shprehura qartë dhe shkurt për qëllimet arsimore, në
lidhje me kurrikulumin dhe përfshirjen e aspekteve arsimore, të zhvillimit shoqëror,
e personal të terapive.
Objektivat afatgjatë:
Zakonisht duhet të jenë të realizueshme brenda një periudhe/viti shkollor.
Do të arrihen nëpërmjet një numër objektivash afatshkurtër.
Shembuj: Lexim – përfundoni nivelin A
Matematikë- permbushni kërkesat standarde e klasës së 5-të
Objektivat afatshkurter:
Duhet të permbushen në 6-8 javë/një periudhë
Duhet të monitorohen gjatë gjithë vitit.
*Shembuj: *Shkrim – të shkruajë një fjali duke përdorur gërmën e shtypit dhe pikën.
*Matematikë – të rrumbullakosë një numër me dy shifra që është më afër 10-tës.
Objektivat e caktuara për Programet e individualizuar arsimore duhet të jenë
(SMART):
Të Veçanta (Specific)
Të Matshme (Measurable)
Të Arritshme (Attainable)
Të Duhura (Relevant)
Të përcaktueshme në kohë (Time-bound)
Zbatimi :
Ҫdo individ i përfshirë në dhënien e shërbimeve duhet të njohë dhe të kuptojë
përgjegjësitë e tĳ për zbatimin e PEI.
Bashkëpunimi luan një rol të rëndësishëm në zbatimin e PEI.
Shkëmbimi i ekspertizave mund të bëjë punën e seicilit më të lehtë dhe natyrisht
mund të përmirësojë rezultatet për fëmĳët me paaftësi,komunikimi midis shtëpisë
dhe shkollës është shumë i rëndësishëm.Prindërit mund të shkëmbejnë informacion
rreth asaj se çfarë ndodh në shtëpi dhe të kuptojnë nëpërmjet saj çfarë fëmĳa po
mëson në shkollë.
Ç’duhet të merret parasyesh gjatë zhvillimit të Planit Arsimor Individual:
Qëllimet (synimet) afatgjata për nxënësin duhet të diskutohen brenda ekipit të
përbërë nga disa disiplina (departamente) dhe diskutimi duhet të marrë parasysh
pikepamjet dhe atë ç’ka presin prindërit. Kujdes duhet të tregohet që të përcaktohen
objektiva të cilat janë realiste por gjithashtu dhe sfidues. Ç’ka pritet nga mesuesit dhe
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nxënësi që të arrihet duhet të jetë realisht parashikim i lartë.
Pika te forta
Përherë aktiv, në lëvizje,
-Kryen me dëshirë aktivitete, lojëra,
-Ka dëshirë të marrë urdhra,
-I pëlqen të tërheqë vëmendjen e të rriturve e të bashkëpunojë,
-I pëlqejnë filmat me kartona e sidomos ato me aksion,
-Njeh numërorët deri në 10,
-Dallon emrin e tĳ,
-Pikturon bukur dhe njeh shumë mirë ngjyrat
Pika te dobta
Duhet të mbahen shënime të kujdesshme të vlerësimeve, qëllimeve, objektivave, dhe
rishikimeve.
Vënia në dĳeni e prindërve (raportimi tek prindërit) duhet të marrë parasysh
objektivat individualë si dhe ndonjë vlerësim të bërë si pjesë e detyrës në klasë.
-Rregulla të forta dhe pasojat nga sjellja.
-Stimuj kur kryen shërbime për të tjerët.
-Vendosja në rolin e liderit(kujdestarit).
-Zgjedhja e rregullave nga vetë ai.
-Lista e kontrollit të mjeteve.
-Aktivitete për uljen e energjië.
-Aktivitete fizike me lëvizje të mëdha
ecje në një linjë, mësimi i nr. në lojëra me karrige.
-Nxitja për të kryer aktivitete të
qeta(lojtarë me përqëndrim
Rrugët për realizimin e objektivave:
Ushtrime e lojëra zinxhir për rritjen e përqëndrimit.
-Bashkim figurash, ndërtimi i kalasë me kube.
-Prezantimi i tekstit të abetares dhe matematikës.
-Lidhja e fig. me fjalë.
-Identifikimi i shkronjave dhe lidhja me tingujt.
-Leximi i fjalëve globalisht.
-Të identifikojë emrin e tĳ.
-Të shkruajë grafikët e shkronjave sipas modelit.
-Të lexojë fjalë 1-2 rrokëshe shoq. me fig.
-Rradhitja e nr. konceptet e hapësirës etj,
Rezultati
Nga vëzhgimet fëmĳa “X.X” në rreth 45% të rasteve gjatë aktiviteteve ka ulur
hiperaktivitetin në grup, qëndron në grup rreth 7 minuta, zbaton rregullat në 50% të
rasteve. Arrin të kryejë detyrat në 50% të rasteve , merr urdhra dhe zbaton rregullat.
Dallon emrin e tĳ mes emrave të tjerë. Njeh shkronjat e mësuara, shkruan grafikun
e shkronjave sipas modelit. Numëron deri në 10 me mjete konkretizuese, njeh dhe
dallon tri figura gjeometrike.
Vlerësimi i rradhës pas 6 muajsh (............................................................)
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Grupi që harton planin:
Drejtori(Ndr. CU)...................................
Mësuesi..................................................
Psikologu..........................................
Prindi..................................................
Formulari i vleresimit :
Emri____________________________
Klasa________Shkolla___________________________
Mësuesja kujdestare____________________________
Sjellja dhe qëndrimi në aktivitete.
_______________________________________________________________________
_________________________
Bashkëpunimi prind/mësues/psikolog.
_______________________________________________________________________
_______________Ecuria në gjuhë.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ecuria në matematikë.
_______________________________________________________________________
__________________________________
Ky informacion plotësohet çdo muaj.
Referencat
Konventa New York mbi të Drejtat e fëmĳëve me Aftësi të Kufizuar.
SAVE THE CHILDREN “Perfshirja e femĳefe me aftesi te kufizuara ne shkolle”.
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Fëmĳët që lypin dhe punojnë në rrugë
Amarildo Xhindoli
Shkolla e mesme e përgjithshme “Miti Zaka” Divjakë
Abstrakt
Shqipëria përbën një vend ende në tranzicion përsa i përket zhvillimit shumë
dimensional të saj ekonomik, social e politik. Problematikat e saj aktuale ndërthuren
ngushtë me pasojat e mentalitetit të një periudhe gjysmëshekullore të udhëheqjes
famëkeqe të diktaturës komuniste .
Ndërmjet shumë vështirësive që hasim në ditët e sotme janë shkeljet e të drejtave
të njeriut, e veçanërisht të fëmĳëve si qënie të brishta, vulnerabël, të udhëhequr
nga të rriturit e ende jo të gatshëm për t’i kërkuar e mbrojtur të drejtat e tyre me
këmbëngulje. Një tjetër vështirësi përbën edhe mungesa e zbatimit të legjislacioneve
në përkrahje të fëmĳëve, ose më mirë të themi mosveprimi për parandalimin e
dhunimit të të drejtave. Një tjetër vështirësi është edhe zhvillimi dhe mbështetja e
shërbimeve shëndetësore e sociale, e cila do të rrisë mirëqënien e popullatës sonë.
Por problemi kryesor qëndron në sensin e përgjegjësisë së shoqërisë ndaj fëmĳëve
dhe mentalitetin e saj në lidhje me trajtimin e respektimin e fëmĳëve dhe dinjitetit
apo autonomisë së tyre.
I.Hyrje
Shqipëria mbetet një nga vendet që paraqet më shumë vështirësi ekonomike në
Evropë.Sipas studimeve të kryere nga Instituti i statistikave , 25% e popullsisë
shqiptare jeton në kufijtë e varfërisë (më pak se dy dollarë në ditë) dhe 5% jeton në
kushtet evarfërisë së skajshme (më pak se një dollar në ditë), pa pasur mundësi të
sigurojë bukën e gojës. Strukturat shoqërore të ngritura në periudhën totalitare nuk
ekzistojnë më, ndërsa sistemi i sigurimit shoqëror aktual është shumë i dobët për
të zbutur varfërinë.Rritja e varfërisë ka pasur pasojatë drejtpërdrejta mbi kushtet e
jetesës së fëmĳëve shqiptarë që përbëjnë një pjesë të madhe të popullsisë: ndër pak
më shumë se 3,1 milion shqiptarë që banojnë në Shqipëri, afërsisht 33% janë më
pak se 15 vjeç, 40% më pak se 18 vjeç sipas të dhënave të publikuara nga Komiteti
Kombëtar i Gruas dhe Familjes.
II. Kategoria e femĳeve te rruges
Kategorite e femĳeve qe dalin ne rruge jane te ndryshme . Pjesa me e madhe e tyre
jane rome , femĳe te braktisur ose jetime qe jetojne me te aferm , femĳe qe i kane
prinderit ne mergim ose te paafte . Duke u nisur nga vezhgimet neper lokalitet
kryesore ku u be studimi , jane te shumte femĳet rome qe dalin ne rruge .Disa prej
tyre shoqerohen edhe nga nenat sebashku me motra ose vellezer te tjere te cilet
te gjithe sebashku levizin neper rruge ose neper lokale per te lypur . Si nenat dhe
femĳet e tyre ndodhen ne gjendje te mjeruar , te palare ,te uritur ata enden rrugeve
duke kerkuar lemoshe .Disa prej femĳeve jane edhete porsalindur , te cilet mbahen
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nga nenat por edhe nga motrat me te medhaja .Ata u drejtohen makinave sikur të
jene kukulla qe te ngjallin meshiren e kalimtareve ose te shofereve . Disa foshnje
te tjere te vegjel , te lodhur dhe te uritur i ze gjumi ne mes te rruges , dhe te shtrire
ashtu pertoke ne mes te ftohtit ose te vapes e te zhurmes ata duken si njerez te lene
ne meshire te fatit pa asnje mbeshtetje . Komuniteti rom eshte ai qe endet me shume
rrugeve qofete per te lypurose per te shitur . Ata jane me te paragjykuarit dhe te
diskriminuarit neshoqerine tone , si pasoje e vuajne me shume varferine , papunesine
. Si adultet edhe femĳet e tyre jane te padeshirueshem neper kopshte , shkolle ose
neper institucione te tjera . Edhe pse jetojme ne shekullin e XXI perseri nuk ka barazi
racore . Meqenese ata e kane te veshtire te vazhdojne shkollen apo te gjejne pune ,
dalja ne rruge per ta mbetet ndonjehere e vetmja rrugezgjidhje e mundshme per te
jetuar .Kategoria tjeter e femĳeve qe dalin ne rruge eshte ajo e familjeve te ardhura
nga rrethe te tjera . Shpresa qe ata kane shuhet shume shpejt kur shikojne qe edhe
pse ne qytet shume familje vuajne urine . Te lodhur nga te kerkuarit pune , dhe te
uritur shume prinder dalin ne rruge sebashku me femĳet per te nxjere buken e gojes
. E gjithe kjo situatet shton me shume numrin e atyre te rinjve qe ne nje fare menyre
detyrohen te vjedhin dhe te bejne nje jete kriminale per te mbajtur familjen .
Familjet me një prind ose të ribëra po shtohen në Shqipëri. Divorcet, ikja jashtë shtetit
e njërit prind janë disa nga shkaqet e braktisjes se shkolles dhe daljes ne rruge per te
punuar ose lypur . Rritja e vështirësive ekonomike shkakton gjithashtu më shumë
sëmundje kronike të rënda që çojnë në vdekjen e njërit prind ose në përpjekje shumë
të mëdha për ta mbajtur në jetë. Këto mosfunksionime në familje kanë sigurisht
pasoja negative te fëmĳët. Familjet e shkatërruara zakonisht nuk e shohin shkollimin
e fëmĳëve si përparësi, edhe kur fëmĳa shkon në shkollë ai do të ndiqet më pak nga
prindërit ose të afërmit në familjet në krizë.
60%jane rome
30%jane te ardhur
6%jane te braktisur
4%jane me prinder te divorcuar.
III.Format kryesore të punës së fëmĳëve në Shqipëri
Shprehja «puna e fëmĳëve» do të përdoret duke iu referuar përkufizimit që jep për
të Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)
(1). Është fjala për punë që mund të:
- Dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin fizik, mendor, moral dhe shoqëror të fëmĳës
- Rrezikojë edukimin e tyre
- Duke i privuar nga çdo lloj shkollimi
- Duke i detyruar të braktisin para kohe shkollën
- Duke i detyruar t’u shtojnë veprimtarive shkollore ngarkesën e veprimtarisë
profesionale, që është shumë e rëndë dhe shumë e gjatë në kohë për ta.
Si nënvizon ILO, është e vështirë të përkufizosh gjithashtu format e punës që nuk
hyjnë në kategorinë e punës së fëmĳëve: «Pjesëmarrja e fëmjëve ose adoleshentëve
në punë që nuk e dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin e tyre fizik ose nuk e pengojnë
shkollimin e tyre zakonisht konsiderohet si një përvojë pozitive. Këtu përfshihen
punët e shtëpisë ose brenda familjes, ose veprimtaritë e ushtruara jashtë periudhës
së shkollës, gjatë pushimeve për të fituar pak para xhepi. Kjo lloj pune ndihmon në
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zhvillimin e fëmĳëve dhe në mirëqenien e familjes . Ajo u lejon fëmĳëve të fitojnë
aftësi, shprehi dhe përvojë që të forcojnë kapacitetin e tyre dhe produktivitetin kur
të rriten.
(2). Shprehja «Format më të këqĳa të punës së fëmĳëve » përcaktohet në varësi të
Konventës Nr. 182- të ILO Mbi format më të këqĳa të punës së fëmĳëve:
- Të gjitha format e skllavërisë ose praktikat e ngjashme, si shitja dhe trafikimi i
fëmĳëve, shtrëngimi dhe robërimi për borxhe, ose çdo punë e detyruar, përfshi këtu
edhe rekrutimin me forcë të fëmĳëve për t’i përdorur në konflikte të armatosura;
- Përdorimi, rekrutimi ose ofrimi i fëmĳëve për qëllime prostitucioni, për prodhimin
e materialeve pornografike ose spektakleve pornografike;
- Përdorimi, rekrutimi ose ofrimi i fëmĳëve me qëllim për të krye veprimtari të
paligjshme, si prodhimi dhe trafikimi i drogave, ashtu si përcaktohen nga Konventat
ndërkombëtare specifike;
- Punët që, për nga natyra e tyre ose kushtet në të cilat kryhen, mund të dëmtojnë
shëndetin, sigurinë ose moralin e fëmĳës..
Format e punesimit te femĳeve jane te ndryshme Ky punesim perfshin si punesimin
sezonal ashtu edhe ate te plote. Nder format kryesore te punes se femĳeve mund te
permendim:
1 - Industrine e sherbimeve (shitje ne rruge ose dyqane)
2 - Lypjen
3 - Industrine e turizmit (kamariere, pastrues)
4 - Industrine e ndertimit, industrine tekstile, industrine e peshkimit
5– Ne agrikulture
6 - Punen ne familje (kujdesen per femĳet e tjere me te vegjel, pastrimin dhe gatimin)
7 - Format me te renda te punes se femĳeve.
Fushat kryesore ku punojne femĳet e rruges
Ne do të rimarrim më poshtë një listë të fushave kryesore ku punojnë fëmĳët e
rruges. Megjithatë le të insisto jmë në faktin se kjo listë nuk është patjetër shterruese
dhe se këto veprimtari nuk janë klasifikuar sipas numrit të fëmĳëve të përfshirë në
to, meqë shifrat zakonisht nuk njihen.Ajo bazohet në vëzhgimet qe une bera gjate
ketyre 3 javeve si dhe nga vëzhgimet e ICFTU në Shqipëri, dhe nga informacionet e
mbledhura nga OJT-te .
A) Shitja e mallrave të lira në rrugë ose në tregje
Sipas informacioeve te publikuara nga sektori shqiptar i UNICEF-it ne faqen e vet te
internetit, rreth 8.000 femĳe punojne ne rruge gjate orarit te shkolles.
Sipas bashkëbiseduesve tanë, shumica e fëmĳëve që shesin mallra në rrugë ose në
tregje e bëjnë këtë gjë jashtë mësimit. Ata shkojnë në shkollë paradite , por mund
të merret me mend lehtësisht se cfare bejne pjesën tjetër të kohës nëpë rrugët e
qytetit . Per keta femĳe duhet te jete e veshtire me pas pergatitja per ne shkolle , dhe
perqendrimi ne mesim pas gjithe atyre oreve te gjata qendrimi ne rruge .
B) Larja e makinave
Larja e makinave është një aktivitet ku shikojmë shumë të rinj nën moshën 18 vjeç.
Shumë lavazhe luhaten midis ekonomisë informale dhe aktivitetit të rregjistruar
zyrtarisht; ata s’punësojnë më shumë se një ose dy persona. Duke qenë kaq të vogla
ato qëndrojnë larg vëmendjes së inspektorëve të punës, të cilët, përgjithësisht,
përqëndrohen në ndërmarrje të mëdha
C) Kontrolli i mbeturinave në rrugë ose në kazanë plehrash
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Në qyetet e mëdha të Shqipërisë, fëmĳët vetëm ose me prindërit e tyre kontrollojnë
mbeturinat në kazanët e qytetit për të gjetur gjëra që pastaj mund t’i shesin. Kjo është
një nga punët më poshtëruese që ekzistojnë, dhe shpesh janë romët që e bëjnë, të
shtyrë nga një varfëri e skajshme
Mjafton një ndihmë e vogël nga jashtë që t’i bindë prindërit t’i heqin fëmĳët e tyre
nga kjo punë dhe t’i çojnë në shkollë. Kështu ndodhi në Korçë, ku Shoqata « Ndihmë
për Fëmjët » (NPF), e mbështetur nga programi IPEC i ILO arriti të bindë shumë
familje rome të çojnë në shkollë fëmĳët e tyre.Ndihma materiale që Shoqata dha në
formë veshjesh ose ushqimesh u lejoi disa familjeve të hiqnin fëmĳët nga puna të
paktën për periudhën e shkollës.
E) Fenomeni i lypjes
Fëmĳët detyrohen nga të afërmit të lypin në rrugët e qyteteve të mëdha, vetëm ose
të shoqëruar nga të rriturit. Në qendër të Tiranës, për shembull, fëmĳë ndonjëherë
3 ose 4 vjeç lihen vetëm në trotuar për të ngjallur mëshirën e kalimtarëve. Të rriturit
i mbikqyrin nga larg dhe vĳnë rregullisht të mbledhin paratë e lëna pranë fëmĳëve.
Të rriturit shpesh janë të afërmit ose prindërit e fëmĳëve, por një pjesë e fëmĳëve «
jepen me qera » nga prindërit personave që njohin familjen dhe që organizojnë rrjete
lypsash. Shumica e këtyre fëmĳëve që janë të detyruar të lypin janë me origjinë rome.
Sipas Bashkisë së Tiranës, ata janë të paktën 150 të identifikuar nga punonjësit socialë
në disa lagje të kryeqytetit, por ata mund të jenë me qindra në Tiranë, si dhe në gjithë
Shqipërinë. Shumica e tyre më pak se 10 vjeç nuk kanë qenë kurrë në shkollë.
Deri tani nuk është bërë ndonjë gjë e madhe për të ndihmuar këta fëmĳë. Policët
që konstatojnë këtë gjendje s’mund të bëjnë gjë sepse për momentin nuk dinë ku
mund raportojnë për këta fëmĳë. Brenda Bashkisë së Tiranës është ngritur një njësi
mbrojtëse e të drejtave të fëmĳës e cila ka si projekt krĳimin e një qendre ku mund
të shkojnë fëmĳët që lypin në qytet. Aty ata mund të marrin një trajtim mjeksor, një
orientim shkollor, por nuk është fjala për një qendër pritëse afatgjatë. Objektivi i
bashkisë do të ishte më tepër të bënte të përgjegjshëm prindërit e tyre, t’u kujtonte
se e kanë për detyrë të shkollojnë fëmĳët, të mos i detyrojnë të lypin, etj. Fëmĳët do
të ktheheshin kështu në familjet e tyre pas pak kohësh, dhe vetëm në raste ekstreme
(recidiv, mungesë e plotë përgjegjësie nga prindërit,…) fëmĳët do t’u besoheshin për
një kohë të gjatë insitucioneve të specializuara (jetimoreve)
F) Pastrimi i xhamave të makinave në kryqëzimet e qyteteve të mëdha
Është pikërisht rasti i Tiranës. Sipas disa prej bashkëbiseduesve tanë, ka rrjete që
organizojnë këtë aktivitet, ku përfshihen prindërit e fëmĳëve që punojnë. Shume
femĳe meshkuj me lecka dhe shishe neper duar qendrojne neper kryqzimet e rrugeve
qe ne trafik te lajne shpejt e shpejt xhamat e makinave . Ata shprejsone se keshtu
ata do te marrin me shume te holla se duke lypur , meqenese edhe i bejne sherbim
makinave te kalimtareve .
D) Aktivitete të tjera të ekonomisë informale.
Një pjesë e këtyre punëve të përmendura më lart bëjnë pjesë në ekonominë informale
dhe janë ato që janë përmendur më shumë nga bashkëbiseduesit tanë. Të gjitha fushat
e ekonomisë informale kanë të bëjnë me punën e fëmĳëve. Ne mund të përmendim
këtu punët e vogla si shërbyes ose pjatalarës në disa kafene dhe restorante; punët
si ngarkim shkarkim kamionash ose mbushja e magazinave; prodhimi i sendeve
artizanale, ndihmës mekanik në garazhe të vegjël; lyerje këpucësh në rrugë, shitje
biletash e abonesh; tansportim i bagazheve në aeroport etj.
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Format me te renda te punes se femĳeve
Nje nga shkeljet me flagrante te te drejtave te femĳeve ne Shqiperi eshte edhe
perfshirja e tyre ne format me te renda te punes se femĳeve. Kjo pune sigurisht qe
lidhet drejtepersedrejti me shfrytezimin seksual te femĳeve, dhe eshte nje nga format
me shkaterruese dhe demtuese e te ardhmes se femĳes. Nder format me kryqe
mund te permendim jane: turizmi seksual, pornografia, prostitucioni, si dhe trafiku
i femĳeve per qellim te shfrytezimit ekonomik dhe seksual.
Keto jane ne pergjithesi punet apo sektoret ku femĳen punojne dhe sherbejne . Femĳet
qe shesin mund te qendrojne ne nje vend te caktuar , para stacioneve te autobuzeve
, shkollave , neper sheshe apo rruges se bulevardeve . Produktet qe ata shesin jane
te shumellojshme duke filluar nga ato ushqimore, fruta perime , cokollata e orbite .
Te tjere shesin cigare , cakmate , aromatizues per makinen , produkte kozmetike dhe
bizhuteri etj. Ata femĳe qe jane me te vegjel dhe kane me dhume mall shoqerohen nga
familjare te tjere zakonisht babai ose vellai . Femĳe te tjere nuk kane nje vendqendrim
te caktuar por levizin ne kerkim te turmes ku mundesite per te shitur jane me shume
. Femĳe te moshave te vegjel me kausha bajamesh neper duar drejtohen tavolinave te
lokaleve per te fituar ndonje gje . Femĳe te tjere sidomos rome bredhin pas makinave
per te lypur . Disa i shikon me shishe dhe lecka neper duar dhe u dalin makinave
perpara per ti pastruar me shpresen se keshtu do te fitojne ndonje qindarke . Ka
edhe femĳe te tjere te cilet per pak te holla trasportojne mallra te nryshme, ngarkojne
e shkarkojne sipas porosive qe u behen . Femĳe rome sidomos futen neper kazanet
e plehrave duke gerrmuar per te gjetur ndonje kanace ose ndonje gje te vlefshme .
Grupe grupe , te moshave te vogla ata i gjen duke kerkuar edhe ne grumbullimet e
medha te plehrave per te gjetur dicka me shume .
• perqindja me e madhe e femĳeve shesin
• me pak lypin
• kontrollojne kazanat e plehrave
• lajne xhamat e makinave.
IV.Shqyrtimi i ceshtjes dhe i literatures
1. Rreziqet ndaj te cileve jane te ekspozuar
Femĳet e rruges jane nje kontigjenti me i rrezikuar i femĳeve . Ata jane te ekspozuar
gjate gjithe kohes nga rreziqe te ndryshme , si femĳet qe lypin edhe ata qe bejne pune
te ndryshme . Sic e kemi permendur edhe me lart si rezultata i punes apo situatave
ne te cilat ndodhen ata mund te demtohen apo aksidentohen . Meqenese shume
prej tyre qendrojne ne rruge mund te jene viktima te te aksidenteve me makine ,
sidomos femĳet te cilet futen ne mes te makinave kur ka trafik per te shitur cakmake
, aromatizues makinash etj. Ata gjate gjithe kohes vĳne rrotull makinave ndaj dhe
duhet te jene shume te kujdesshem qe te mos perplasen nga automjetet . Ka edhe
disa femĳe te tjere qe punojne ne sektorin e ndertimit , edhe ature u kanosen rreziqe
te ndryshme . Duhet te tregojne kujdes jo vetem ndaj makinerive te perpunimit te
betonit por edhe ndaj lartesive ku punojne . Femĳe te tjere punojne si hamall duke
ngarkuar e shkarkuar mallra te ndryshme te firmave ku jane punesuar . Edhe ata
lodhen nga ngarkesat qe mbajne por edhe mund te demtohen fizikisht nga peshat
e renda . Shume femĳe te tjere punojne neper punishte , apo fabrika te perpunimit
te cantave e te kepuceve . Edhe ata jane te rrezikuar jo vetem ndaj makinerive te
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ndryshme qe ndodhen neper vendet ku punojne por edhe nga kimikatet e demshme
qe mund te permbajne materilet me te cilat punojne . Shume femĳe te tjere mbledhin
kanace apo mbeturina te ndryshme qe mund t’u futen ne pune ose qe mund ti shesin
neper kazanet e plehrave apo, neper vend grumbullimin e tyre . Keta femĳe mund te
vriten duke hyre e duke dale neper kazanet e plehrave , por ata mund te marrin edhe
infeksione te ndryshme duke prekur plehra te shumellojshme . Femĳet e rruges jane
te ekspozuar edhe ndaj krimineleve te nryshem apo bandave e rrjeteve te trafikimit
. Duke qendruar me ore te zgjatura ne rruge ata studjohen dhe ndiqen nga banda
te tilla . Me pas keta persona i genjejne duke i joshur me leke ose duke u premtuar
nje te ardhme me te mire sa ti fusin ne rrjetin e tyre . Ka raste ku me pas keta femĳe
perdoren per te shperndare droge , ose per prostitucion . Rrjeti i trafikimit mund te
jete i shtrire edhe jasht vendit dhe keta femĳe te trafikohen per ne vende te ndryshme
. Atje ata shfrytezohen per te lypur , per te shperndare droge apo per shfrytezim
seksual .
2. Po pse punojne femĳet?
Mund të përgjigjem se arsyeja më e fortë është varfëria. duke permendur ketu
edhe një raport i fundit publikuar nga PNUD ka nxjerrë se plot 58% e shqiptarëve
ankohen me shumicë për varfërinë, ndërsa një numër i caktuar familjesh (rreth 21%)
ankohen se nuk mund të sigurojnë as bukën e gojës. Të tjera të dhëna tregojnë se
shumë shqiptarë mbahen vetëm me një dollar në ditë. “Papunësia në familje është
arsyeja tjetër që detyron fëmĳët të bëjnë atë që në fakt duhet ta bënin vetë prindërit
.Shume familje jane te varfera dhe e shikojne si mundesi mbĳetese nxjerrjen e femĳes
ne rruge . Duhet te permendim se varferia nderthuret edhe me nivelin e ulet arsimor
dhe me menyren e vete jetes se familjes . Sic e kam konstatuar edhe nga intervista
dhe studimi qe kam bere me keta femĳe eshte vene re se ne pergjithesi femĳet e
dale ne rruge jane ata qe nuk jane vetem te varfer por kane nje histori te familjes ku
shfrytezohen vazhdimisht femĳet dhe ku vete prinderit jane shfrytezuar ne vegjeli.
pra sic e kemi permendur me pare kjo eshte nje gjendje qe kalon nga njeri brez te tjetri
duke u kthyer ne nje rreth vicioz , dalje prej se ciles behet e veshtire per prinderit si
per nga gjendja e veshtire ekonomike edhe per nga mentaliteti .
Edhe rënia e cilësisë së mësimdhënies, fakti qe shume te rinj qe mbarojne shkollen
ngelen sot pa pune detyron shumë fëmĳë të lënë shkollën e të merren tashmë
me gjërat e të rriturve. Gjithnje e me shume po vihet re se edhe pse shume te rinj
studiojne ata perseri mbesin te papune . ky eshte nje fakt dekurajues per femĳet dhe
per familjaret e tyre te cilet e konsiderojne shkollen si dicka jo shume te vlefshme
. Nderkohe permendim se nje pjese e femĳeve edhe pse u mungon deshira per tu
rikthyer ne shkolle pjesa me e madhe kane deshire por jane prinderit apo te afermit
qe i detyrojne ata te dalin ne rruge dhe te braktisin shkollen .
Pas saj renditet, mungesa e ndihmës sociale për familjet qe jane ne nevoje dhe nuk
kane perkrahje tjeter . Ndodh qe jo vetem ata qe nuk kane punuar por dhe ata qe kane
dale nga puna te mos marrin asistence . Nuk eshte e drejte qe pas daljes nga puna
te mos marresh nje fare mbeshtetje te pakten per nje kohe te shkurter sa individi te
marre masa,ose te gjeje nje pune te re Per nje familje te perbere nga 5-6 veta duhet te
jete shume e veshtire te mbĳetoje pa pune ose pa asnje lloj mbeshtetjeje sidomos ne
zonat rurale .
Faktor tjeter i rendesishem eshte edhe edhe niveli arsimor i prinderve te ketyre
femĳeve qe punojne ose shesin. Sic doli edhe nga intervista me me keta femĳe
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ne pergjithesi niveli arsimor i prinderve te tyre eshte i ulet . Per ta nuk eshte aq e
rendesishme vazhdimi i shkolles , duke iu dukur me shume si humbje kohe , ku ne
fund nuk fiton asgje. Niveli kilturor eshte shume i rendesishem dhe ndikon ne te
gjithe veprimtarine dhe menyren e jeteses se individit .
Nje tjeter faktor i rendesishem eshte edhe moszbatimi i ligjit ne lidhje me shkeljen e
te drejtave te femĳeve .
Me poshte po radhis disa faktore qe detyrojne prinderit dhe femĳet te dalin ne rruge:
a) Varferia
b) Papunesimi
c) mungesa e asistences sociale apo e cdo lloj mbeshtetjeje per familjet ne nevoje
d) Cilesia e dobet e mesimdhenies dhe mungese tregu pune per te sapodiplomuarit
e) Niveli i ulet arsimor e kulturor i prinderve te ketyre femĳeve
f) Mos zbatimi i ligjit per shkeljen e te drejtave te femĳeve
A) Gjendja ekonomike
Papunësia
Për sindikatat shqiptare, mungesa e punës është faktori më i rëndësishëm që
shpjegon varfërinë e familjeve, pra dhe shfrytëzimin e punës së fëmĳëve. Statistikat
zyrtare flasin për një papunësi prej15%, por në disa qytete sindikatat bëjnë të ditur se
ajo arrin në 35% ose edhe më shumë. Sindikatat shprehin keqardhjen për faktin se 65
% e të papunëve janë të papunë afatgjatë, ose qysh prej një viti. Asistenca sociale për
papunësi, rreth 30 Euro në muaj, nuk i mjafton aspak një familjeje të mbulojë nevojat
themelore. Le të kujtojmë këtu se buxheti i nevojshëm për të pajisur një fëmĳë që
shkon në shkollë është rreth 30 Euro në vit
Niveli i pagave
Niveli i pagave në Shqipëri është më i ulti në Evropë, ndërkohë që kostoja e jetesës
s’rresht së rrituri këto vitet e fundit
B) Shpernguljet e brendshme
Pamundësia për të fituar bukën e gojës në zonat e thella të Shqipërisë i ka shtyrë dhe
vazhdon t’i shtyjë ende mĳëra familje të zhvendosen drejt qendrave urbane. Këto
shpërngulje të brendshme, shumë të kufizuara gjatë periudhës diktatoriale, kanë
nxitur krĳimin e periferive të mëdha rreth qyteteve kryesore, periferi ku ndërtimet
shpesh bëhen në mënyrë anarkike, pa organizim të studiuar e planifikuar. Numri i
vendeve të lira të punës në zonat urbane mbetet shumë më i ulët se ai i njerëzve të
shpërngulur. Për të plotësuar nevojat bazë ushqimore për familjen, shumë prindër
detyrohen të fusin në punë fëmĳët. Një nga punët e lehta që fëmĳët e familjeve të
ardhura, bëjnë më shpesh, është shitja e gjërave të vogla (cigare, fruta, çamçakëz,
pajisje për celularë, etj) në qendrat e qyteteve ku janë vendosur
Shpërnguljet e familjeve brenda territorit shqiptar kanë pasur gjithashtu pasoja
administrative: disa familje nuk kryejnë formalitetet për t’u regjistruar në bashkitë
ku do të banojnë, gjë që e ndërlikon kontrollin e respektimit të arsimit të detyruar për
fëmĳë. Disa familje të shpërngulura, nga ana tjetër, kanë ruajtur një shtëpi në vendin
ku kanë qenë, dhe shkojnë e vĳnë sa në shtëpinë e vjetër sa në shtëpinë e re. Kështu
shkollimi i fëmĳëve çrregullohet nga këto ecejake.
C) Mungesa e ndërgjegjësimit për rëndësinë e shkollimit në disa familje
Me sa duket nuk gjendet asnjë familje në Shqipëri që të afirmojë se shkollimi nuk
vlen. Përkundrazi, është e sigurtë që për shumë familje në vështirësi, t’u sigurojnë një
shkollim normal fëmĳëve nuk është gjëja më e rëndësishme. Siç e kemi përmendur
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më lart, 25% e popullsisë shqiptare jeton me më pak se dy dollarë në ditë. Për këta
të fundit, përparësi është të fitojnë aq para sa të mund të mbajnë familjen, të blejnë
ilaçet në raste sëmundjesh (më të shpeshta në shtresat e popullsisë të defavorizuara
në planin ekonomik), të blejnë rroba të trasha për të mbĳetuar në ato kasolle pa
ngrohje gjatë dimrit, etj
Por, edhe në gjendjet ekonomike më të dëshpëruara, prindërit gjejnë mjete për t’i
çuar fëmĳët në shkollë, kur janë të bindur për rëndësinë e madhe të shkollimit. Këtu
çalon puna për një pjesë të familjeve në vështirësi: për disa, mungesa e perspektivës
së punës, për të tjera, mungesa e traditës familjare për t’i çuar fëmĳët në shkollë (si
psh te romët) ose një pleksje e këtyre arsyejeve dhe e të tjerave si këto, shtyjnë një
pjesë të familjeve shqiptare të lënë pas dore shkollimin.
Disa shkolla bëjnë çmos për t’i bindur prindërit për rëndësinë e shkollimit.
D) Zbatimi i keq i ligjeve që kanë të bëjnë me moshën minimale për punë dhe arsimi
i detyruar
Sanksionet ndaj personave që punësojnë minorenë nën moshën ligjore për punë,
janë të rralla.Inspektorët e punës, edhe kur marrin një informacion specifik mbi
punën e fëmĳëve, shpesh nuk kanë mjete për t’u përballur me problemin: të paktë
në numër, të pajisur shumë keq, ata përballen me falsifikimin e dokumentave nga
disa punonjës dhe nuk dinë se si t’i ndjekin punëdhënësit e ekonomisë informale,
gjithmonë e më të shumtë. Siç e kemi shpjeguar më lart, shkeljet e dispozitave ligjore
që kanë të bëjnë me arsimin e detyruar nuk ndiqen aspak nga autoritetet shqiptare.
E) Qëndrimi ndaj disa minoriteteve
Në Shqipëri, ashtu si në shumë vende të tjera, komunitetet rome nuk shihen me sy
të mirë nga një pjesë e popullsisë, që i sheh romët vetëm si lypsa. Shumë fëmĳë rom
na kanë thënë se nuk ndihen mirë në shkollë, që rrinë në fund të klasës, lihen pas
dore nga mësuesit, dhe shpesh janë objekt i talljeve dhe goditjeve të nxënësve të
tjerë. Vështirësitë e mëdha ekonomike të shumë romëve i pengojnë ata përgjithësisht
t’u blejnë veshje të reja fëmĳëve të tyre, kjo e përforcon imazhin e tyre negativ te një
pjesë e popullsisë.
Eshte e vështirë të vlerësoj se deri në ç’pikë ky qëndrim diskriminues është i përhapur
në shkolla dhe cili është intensiteti i tĳ real. Do të ishte e nevojshme të bëheshin
më shumë kërkime për t’u shprehur saktësisht për diskriminimin, por sidoqoftë
problemi ekziston . Sindikatat,OJQ-të, mësuesit…pohojnë se rastet e diskriminimit
janë të rralla në shkollë. Një sindikalist i sektorit të arsimit mendon se për fëmĳët
rom është e vështirë të përqëndrohen për një gjysëm dite në shkollë. Ai thekson
se ata nuk janë të motivuar, ngaqë, kur ka një vend pune të lirë edhe kur ka nivel
kualifikimi të njëjtë, nuk do të meret në punë një rom.
Një tjetër kategori minorenësh që vuajnë nga diskriminimi në shkollë janë fëmĳët që
kanë të meta fizike. Sipas UNICEF-it në Shqipëri nga 12.000 fëmĳë të tillë 94 % nuk
shkojnë në shkollë, sepse ndërtesat shkollore nuk janë përshtatur për ta.
F) Zhgënjimi lidhur me kushtet e mësimdhënies
Klasat e mbipopulluara në qytete, mungesa e formimit dhe e motivimit nga disa
mësues i shkurajojnë ndonjëherë prindërit më të varfër që të sakrifikojnë për të
financuar shkollimin e fëmĳëve të tyre (blerja e materialeve shkollore, veshjeve «
korrekte », etj).
3 .Cilat jane pasojat psikosociale dhe emocionale te ketyre femĳeve qe dalin ne rruge
.
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Persa i perket pasojave qe mund te kete qendrimi ne rruge si per te lypur dhe per te
punuar une po permend ato qe jane me te zakonshme dhe qe prekin pjesen me te
madhe te ketyre femĳeve
1-jane dhe ndihen te keqtrajtuar dhe te abuzuar
2- Ndihen te paragjykuar dhe te diskriminuar
3- Ndihen te padeshirueshem dhe inferior perkundrejt femĳeve te tjere
4- Jane te vetmuar dhe te pashoqerueshem
5- Jane ne pergjithesi pesimiste per te ardhmen dhe jeten e tyre
6- Jane te predispozuar te jene me agresive dhe te dhunshem
7- Bien pre e perdorimit te
a) duhanit
b) alkolit
c) droges
8- Jane te predispozuar te vuajne me shume nga crregullime te ankthit depresionit
dhe abuzimit me substancat
Gjithashtu keta femĳe mund te perfshihen ne rrjetet e trafikimit te droges apo qenieve
te gjalla , meqenese jane pre me e lehte per tu genjyer .
Qe nje femĳe te jete i shendetshem psikologjikisht dhe emocionalisht ai duhet te kete
nje rrjedhe normale zhvillimi .
Po cfare nenkupton “ zhvillimi normal “ ?
Nje zhvillim normal jo vetem psikologjik por edhe i gjithanshem nenkupton qe
femĳa te jetoje me prinderit ne nje shtepi, ku ti sigurohen te mira materiale , kujdes
shendetesor , siguri , mbrojtje si dhe ngrotesi dhe dashuri . Kjo sdo te thote se ky
femĳe nuk duhet te beje asgje , pasi ai mund te ndihmoje prinderit e tĳ ne pune te
ndryshme si ne shtepi dhe jasht saj . Puna e tĳ do te jete gjithmone sipas mundesise
, kjo e ndihmon ate te ndihet i lidhur me prinderit dhe i dobishem . Ndikon qe te
kultivoje ndnjejen e punes dhe te pergjegjesise si dhe te ndihet me mire me veten
e tĳ . Perkundrazi dalja ne rruge e femĳeve dhe qendrimi per nje kohe te gjate
ndonjehere dhe mbi 8 ore , si dhe qendrimi pa deshire aty ben te kunderten per keta
femĳe. Keshtu ata ndihen te tepert ,te padeshirueshem dhe te mjere. Gjithashtu nje
zhvillim normal nenkupton qe ky femĳe te shkoje ne shkolle ku jo vetem pergatitet
per te ardhmen dhe edukohet , por edhe socializohet , integrohet ne shoqeri dhe
por brendeson edhe disa norma te shoqerise si toleranca , produktiviteti, behet me
optimist dhe krĳon ndnjejen e perkatesise. Nderkohe qe nje femĳe i shkeputur nga
shkolla dhe qe cohet ne rruge ,jo vetem qe nuk do te marre nje edukim adekuat por
me shume gjasa ky femĳe , i ekspozuar ndaj nje mjedisi te jashtem jo te pershtatshem
do te marre nje edukate te ulet si ne te folur dhe ne sjellje . Me e zakonshmja mund
te perdore nje fjalor te piste , mund te behet me agresiv dhe te konsumoje duhan , Ky
eshte prototipi i nje femĳe mashkull mbi 12 vjec qe qendron ne rruge . Jo gjitjmone
ndodh keshtu me keta femĳe por ka shume gjasa qe keshtu te jete . Ne vete mund te
kemi qene deshmitare si neper rruge apo ne ambiente lokalesh ku keta femĳe kane
nje fjalor te papershtatshme dhe sjellje qe le shume per te deshiruar .Gjithashtu keta
femĳe ndihen te paragjykuar dhe te diskriminuar . Kjo jo vetem sepse ata mendojne
keshtu por edhe prej sjelljes jo te mire dhe keqtrajtuese nga kalimtare te rastit . Nga
vezhimet qe bera me keta femĳe kur qendronin ne rruge rastisi qe disa kalimtare t’i
ofendonin si ata qe lypnin dhe punonin me fjale te tilla si ; gabel , rrugac , mjarane
etj . Ose shume femĳe sidomos te moshes se vogel qe shesin bajame neper lokale
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largoheshn nga kamarjeret ne nje menyre arrogante , si dhe nga klientet aty te
cilet kishin nje qendrim dhe veshtrim percmues dhe ofendues. Femĳe te tjere qe
qendrojne ne mes te rruges neper semafore marrin shume te shara dhe te bertitura
. Te gjitha keto sjellje ofenduese , pragjykuese dhe qendrimet negative perkundrejt
tyre ndikojne ne gjendjen e tyre shpirterore dhe mendore . Kjo gje duket dhe ne
pamjen e tyre te jashtme .Shume femĳe kane veshje te pista , te grisura jo vetem nga
qendrimi ne rruge , apo nga varferia se s’kane , por keshtu vishen edhe nga ata qe i
nxjerrin ne rruge qe tu ngjalle kalimtareve meshire .Po ti shikosh duket qe nuk jane
te lumtur me ate qe bejne , por duken te trishtuar dhe pesimist . Shume prej ketyre
femĳeve krĳojne komplekse inferioriteti , duke menduar se jane te varfer , te mjere
, te destinuar gjithmone te mos kene dhe ti shohin te tjret si me fat dhe shume larg
tyre . Femĳe te tille behen te turpshem , te mbyllur ne vetvete , pasive dhe shume
pesimiste . Ata nuk kane interes per shkollen dhe nuk perpiqen te krĳojne shoqeri
me te tjeret por jane te destinuar te komfortohen me varferine , me paditurine dhe
e marrin jeten si te vĳe pa kerkuar shume edhe kur behen adulte . Kete ndnjeje
pesimizmi , inferioriteti, paragjykimi dhe mjerimi disa prej tyre ia trasmetojne edhe
femĳeve te tyre . Sic e kemi permendur edhe me lart duke krĳuar nje rreth vicioz ku
vete prinderit e shfrytezuar ne te ardhmen shfrytezojne vete femĳet e tyre . Por ka
edhe nje kategori tjeter femĳesh te cilet jane me optimist , me prinder me te shkolluar
qe edhe pse ndihmojne prinderit e tyre duke shitur ne rruge zhvillohen me shume
. Jane femĳe te cilet mesojne se jeta eshte e veshtire kerkon sakrifica dhe mundim .
Keta femĳe jane me te shkathet dhe gjithe ajo pervoje negative u sherben dhe u jep
force per te punuar , per te mesuar dhe per te qene me te miret .
Ky kontigjent femĳesh eshte i ekspozuar ndaj rrezikut te konsumit te duhanit ,
alkolit dhe droges . Shume femĳe duke qendruar ne mjedise te jashtme, ne rruge ,
apo ne shoqerine e personave te papershtatshem fillojne te konsumojne duhanin dhe
alkolin . Madje disa prej femĳeve i shesin vete keto produkte keshtu qe behet me i
lehte konsumi i tyre . Me vone ata femĳe qe kane vite qe qendrojne ne rruge mund
te fillojne edhe perdorimin e droges dhe te bejne nje jete prej krimineli .Ka raste
ku femĳe te tille te cilet kane qendruar per nje kohe te gjate rrugeve per te punuar
behen sidomos hajdute dyqanesh , hadute xhepash etj . Ka shume te rinj te ketĳ
kontigjenti rrugesh te cilet qendrojne neper stacionet apo hipin neper urbane dhe
mundohen te fusin duart neper xhepat apo cantat e pasagjereve per te vjedhur leke
ose celular . Edhe pse ne kete kohe sikur eshte pakesuar sadopak numri i ketyre te
rinjve qe vjedhin ne rruge, pothuajse te gjithe njertezit bejne shume kujdes kur hipin
apo zbresin neper urbane nga frika se mos u futen duart ne canta e xhepa. Nje pjese
e femĳeve jane te shoqeruar nga prinderit ose vellezrit me te medhenj, por perseri
ata jane ne rrezik nga banda te rruges te cilet i studiojne dhe me pas i peshkojne keta
femĳe per ti shfrytezuar , Ata joshen nga parate qe mund tu ofrohen ne fillim dhe
me pas pre e ketyre organizatave kriminale. Me pas ata mund te shfrytezohen per te
shperndare droge per te lypur , per te punuar , apo edhe per prostitucion si brenda
dhe jasht vendit .
Femĳet e rruges si pasoje e jeteses se pa pershtatshme qe bejne dhe rreziqeve qe
kalojne jane te predispozuar qe te vuajne me shume psikologjikisht se femĳet e tjere
te cilet nuk punojne dhe lupin ne rruge por shkojne ne shkolle me bashkemoshataret
. Keshtu ata mund te vuajne nga crregullime te ankthit dhe depresionit . Meqenese
ata perfshihen ne veprimtari qe nuk u pershtaten dhe bejne
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gjera qe nuk u pelqejne ata jane me te frustuar , me ne ankth dhe depresive . Si
rezultat i frustimit qe ata ndjejne duke qene te abuzuar dhe te inferioritetit qe krĳojne
nga menyra e te jetuarit , perfshire ketu edhe marredheniet e varfera me prinderit
bejne qe keta femĳe te ndihen depresive dhe te pa shprese . Femĳet meshkuj me te
medhenj behen abuzues dhe krĳojne varesi ndaj nikotines . alkolit dhe droges.
V.Studimi
1. Një përqindje e konsiderueshme e fëmĳëve dalin në rrugë për të punuar apo lypur
dhe ky numër është gjithnjë e më shumë në rritje. Shkaqet e kësaj zgjedhjeje janë
nga më të ndryshmet, por në themel të tyre qëndrojnë vështirësitë ekonomike të
familjeve me gjendje ekonomike dhe kulturë të varfër.
2. Kjo zgjedhje e cila në pjesën më të madhe të fëmĳëve, në rastin më të keq është e
detyruar dhe në rastin më të mirë e pavetëdĳshme dhe e pakuptueshme nga vetë ata
dhe e ndihmuar nga prindërit apo të rritur që i kanë nën kujdes, për arsye ekonomike,
përfitimi e shfrytëzimi. Pikërisht kjo përbën shkeljen bazë të të drejtave të fëmĳëve
për kujdes, mirëqenie, mirërritje, e arsimim.
3. Kjo mënyrë jetese e privon fëmĳën nga rrjedha e zhvillimit normal fizik, social e
psikologjik, ku ata kanë nevojë për të kaluar të gjitha etapat e moshës përkatëse. Ata
kanë nevojë të kenë ngrohtësi familjare ku në këtë rast është e vështirë të merret e
të perceptohet nga fëmĳët duke qenë se ata trajtohen si plaçkë apo mjet biznesi nga
familjarët apo të afërmit apo kujdestarët.
Jo vetëm kaq, por pjesa më e madhe e këtĳ grupi, braktisin shkollën dhe bëhen
kontingjent e veprave penale dhe delinkuentë të ardhshëm. Kjo përbën një premisë
për zhvillimi e patologjive të ankthit, depresionit, agresivitetit, apo ndikon deri në
shpalosjen dhe forcimin e karakteristikave antisociale të personalitetit të një pjese
prej tyre.
Lokalitet ku do te realizohet studimi
Bare, lokale të caktuara ku fëmĳët hyjnë dhe shesin produkte të ndryshme si cigare,
çamçakëzë, çakmakë, bajame, etj..
Hapësira të qytetit nga hyrja në mbyllje të tĳ në dalje të autostradës
*Gjatë zbatimit të këtĳ ministudimi do të realizohen:
*Vëzhgime sistematike e të përditëshme të fëmĳëve bazuar në listkontrollin e
mëposhtëm
*Intervista fakultative si plotësues informacioni
*Hartimi i raportit të ministudimit studimit
Gjate realizimit te ministudimit jane vezhguar dhe intervistuar 60 femĳe , nga te cilet
35 jane femĳe qe lypin ne rruge dhe 25 jane femĳe te cilet shesin. Keto femĳe jane
vezhguar dhe intervistuar ne ambjentin e tyre , ne vendet ku ata shesin apo lypin si
dhe ne vendet ku ata jetojne
Rezultate
1. Cfare pune bejne prinderit ?
Puna

Papune

Shesin kanace

Jashte shtetit

Pa prinder

50%

37.5 %

5%

7.3 %

2. Cilat jane arsyet e daljes ne rruge ( per pune apo lypes ne rruge ) ?
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Arsyet e daljes ne rruge

Lypes

Shites

Nr i femijeve

35

25

3. Nese shisni si i siguroni gjerat qe shisni ?
I sigurojne vete

I sigurojne prinderit

Nr i Femijet

10 femije

15 femije

Ne perqindje

40%

60%

4. Kur dilni ne mengjes ?
Te 60 femĳet e intervistuar si lypes ashtu edhe shites dalin ne mengjes rreth ores 9.
5. Kur largoheni ?
Orari i largimit

Ne oren 4 te drekes

Ne oren 9 te darkes

Nr i Femijet

40

20

Perqindje

70%

50%

6. Ne cilen rruge dilni me shpesh ?
Rruget te rezultuara me te frekuentuar jane parku, ku qendren kryesisht femĳe qe
lypin, qendra ku qendrojnë kryesisht femĳe qe shesin.
7. Dilni vetem apo te shoqeruara?
Vetem

Te shoqeruar nga familjare

Te shoqeruar me njeri-tjetrin

Nr. I Femijet

30

15

15

Perqindje

50 %

25 %

25 %

8. Dilni me deshiren tuaj apo ju detyrojne prinderit/persona te tjere te dilni?
Me deshiren e tyre

I detyrojne prinderit

Nr. I femijeve

22

38

Perqindje

30 %

70 %

9. A shkoni ne shkolle?
Po

Jo

Nr i femijeve

5

55

Perqindjet

5%

95 %

10. Nese jo , pse e keni braktisur ate?
Se skemi buke te hajme

Nuk mesoj dot

Nr i femijeve

60

20

Perqindjet

75 %

30 %

11. A ju pelqen jeta e rruges?
Po

Jo

Nr i femijeve

0

60

Perqindjet

0%

100 %
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12. Cilat jane te mirat dhe te keqiat e jetes ne rruge?
Mire/keqe

Se fitojme leke

Lodhem

Nr i femijeve

39

21

Perqindjet

70 %

30 %

13. .Po vellezerit/motrat dalin ne rruge?
Po

Jo

Nr i femijeve

48

18

Perqindjet

80 %

20 %

14. Sa para fitoni ne dite?
5-10 mije leke

10-15 mije leke

15-20 mije leke

Nr. I Femijet

7

38

15

Perqindje

12 %

63 %

25%

15. Cfare beni me parate ne fund te dites?
Ia jap shtepise

I mbaj vete

Nr i femijeve

52

8

Perqindjet

92.5 %

7.5 %

16. A keni vjedhur ndonjehere?
Po

Jo

Nr i femijeve

24

36

Perqindjet

35%

65%

17. A keni rrahur ndonjehere?
Po

Jo

Nr i femijeve

3

57

Perqindjet

5%

95 %

18. Po ju a jeni rrahur ndonjehere ?
Po

Jo

Nr i femijeve

22

38

Perqindjet

35%

65%

19. A jeni perdorues te duhanit apo te ndonje droge tjeter?
Po

Jo

Nr i femijeve

23

37

Perqindjet

35%

65%

20. A ju keqtrajtojne kalimtaret?
Po

Jo

Nr i femijeve

25

35

Perqindjet

30%

60%
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21. Si e shikoni te ardhmen?
Optimist ( do te gjej
ndonje pune, do iki
jashte)

Pesimist(do
vazhdojme te lypim)

Nuk e mendojne fare( ku
e di une, do shohim )

Nr. I Femijet

11

30

19

Perqindje

15 %

50 %

35 %
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Loja në procesin mësimor
Nexhmĳe Xhindoli
Shkolla 9-vjeçare “Riza Ibraliu” Zhamë Lushnje
Abstrakt
Në literaturën e sotme loja e fantazuar përmendet nga ana e shumicës së studiuesve për
rëndësinë e saj në procesin e të mësuarit sidomos tek fëmijët parashkollorë.
Loja e fantazuar përfshin forma të ndryshme të aktivitetieve “bëje dhe beso” përfshirë
sjelljet jashtë kontekstit (p.sh kur fëmijët bëjnë sikur hanë duke mos pasur ushqim), objektet
zëvendësuaese (p.sh përdorimi i biberonit lodër për të ushqyer kukullën lodër). Loja e
fantazuar përbën 17% të lojës gjatë viteve parashkollore dhe 33% gjatë lojës në kopsht.
Psikologu Lev Vigotski ka sugjeruar se loja e pretenduar është aktiviteti më spontan gjatë
fëmijërisë gjatë të cilit fëmija funksionin në një nivel më të lartë intelektual dhe nivel më të
lartë të kompetencës në krahasim me të gjitha aktivitetet e tjera të tij. Gjatë lojës së fantazuar
zhvillohen këto aftësi: kujtesa e punës (prej kur fëmiu pretnedon të jetë dikush tjetër ai duhet
ta mbajë mend rolin dhe të qëndrojë brenda këtij karakteri), të menduarin fleksibil( ata duhet
t’iu përshtaten vendimeve që fëmijët e tjerë i sjellin gjatë lojës) dhe kreativitetin. Studiuesit
e ndryshëm kanë identifikuar disa prej përfitimeve akademike të lojës së fantazuar. Një
studim ka vërtetuar se kualiteti I lojës së fantazuar ka parashikuar aftësitë e hershme të të
shkruarit - teoritikisht loja e fantazuar është një formë e mediave simbolike sikurse është edhe
të shkruarit, dhe fëmijët të cilët arrijnë t’i bartin mendimet dhe ndjenjat në fantazi ata kanë
shumë mundësi që në të ardhmën të jenë më të aftë të bartin këto mendime gjatë të shkruarit.
Në mënyrë të njëjtë, fëmijët të cilët I kuptojnë historitë e ndryshme nga perspektiva e lojës së
fantazuiar do të jenë më të aftë të kuptojnë përmbajtjet e historive që iu lexohen atyre.
Edukatorët mbështetin lojën e fëmijëve duke iu ndihmuar atyre të krijojnë situate imagjinare
duke iu ofruar materiale skenike dhe duke mundësuar zgjatjen e procesit të luajtjes së lojës.
Fëmijët me përkrahjen e edukatores hartojnë skenaret e lojës në të shkruar ku përfshijnë
temën, rolet si dhe rregullat mbi të cilat bazohet loja.

Hyrje
Loja eshte nje sfere e rendesishme e zhvillimit sepse eshte e vleresuar ngashoqeria
per shkak te rolit te saj ne lehtesimin e te nxenit ne shume sfera .• Loja eshte me e
lehte per tu pershkruar sesa per tu perkufizuar , por perdorimiI taksonimive te lojes
ndihmon per te artikuluar sjelljet e lojes ne nje menyreqe I ben ato me te matshme.
Gjithsesi mesuesit te cilet do te masin lojen ,duhet te kuptojne kontruktin e lojes si nje
kornize per zhvillimin e aftesive tesaj dhe si ato jane te shpehura ne sjelljet e lojes.•
Asnje taksonimi nuk eshte me e preferuar se tjetra , por shume variablakontekstuale
duhet te merren parasysh kur vlersohet loja dhe panifikohennderhyrjet per aftesite e
saj.• Matjet globale te lojes, matjet e niveleve te lojes, dhe matjet e aftesive nenivelet
e lojes duhet te vlersohen te gjitha dhe duhet te udheheqin vendosjene qellimeve dhe
objektivave paasindihmojne ne moniterimin e te nxenit teaftesive te lojes se femijeve
me kalimin e kohe

139

1. Loja dhe aftësitë e të lexuarit dhe shkruarit tek fëmijët
Loja në përgjithësi konsiderohet si konteksti edukativ “par excellence” gjatë viteve
parashkollore. Rëndësia e të mësuarit përmes lojës për herë të parë është përmenduar
nga edukatori i parë gjerman Fridrih Froebel (1782 – 1852).
Shumë më vonë, Piazhe e ofron një arsyeshmëri nga aspekti psikologjik ndaj kësaj
doktrine, duke argumentuar se eksplorimi aktiv i fëmijëve me shumëllojshmëri të
gjerë të objekteve është një pararendës thelbësor e të kuptuarit të mëvonshëm verbal
dhe kognitiv. Mohimi i mundësive të fëmijëve për lojë mohon edhe mundësitë e tyre
për zhvillim dhe edukim.
Loja përkrah në mënyrë të padiskutueshme qëllimet e të mësuarit duke ofruar
mundësi për zhvillimin e aftësive e të lexuarit, forcimin e shkathtësive të të shkruarit
si dhe të aftësive vetë-rregulluese. Kur loja aplikohet në ambientet akademike
fëmijët mund t’a pëlqejnë më tepër procesin e të mësuarit e cila gjë i ndihmon ata
të behen vetë-drejtues dhe nxënës të vetë-motivuar. Në përgjithësi loja paraqet një
komponentë thelbësore të procesit të të mësuarit dhe të kuptuarit e rolit të lojës gjatë
këtij procesi është e domosdoshme nga ana e prindërve dhe edukatorëve.
Duke e njohur rendësinë e thelbësore të lojës në zhvillimin e fëmijës ekspertët kanë
dizajnuar kurrikula të cilat përdorin lojën për të nxitur dhe zhvilluar zhvillimin
kognitiv të fëmijëve por edhe për t’iu mësuar atyre aftësitë e të lexuarit dhe shkruarit(
Bodrova & Leong, 2001, 2003; Bruce, 2001; Gronlund, 2001; Owocki, 1999; Sawyers &
Rogers, 1988; Singer me bashkëpuntorë., 2003).
P.sh Bodrova and Leong’s (2001, 2003) kanë hartuar programin “Mjetet e Mendjes”
një program që e dedikohet klasave parashkollore dhe fëmijëve që ndjekin kopshtin.
Ky program I kushton një rëndësi të vecantë aplikimit të lojërave socio-dramatike
në promovimin e aftësive për të shkruar dhe lexuar duke u mbështetur në parimet e
teorisë së Vigotskit dhe punës së nxënësit të tij Elkonit. Këta klasa përfshijnë hapësira
ku zhvillohen lojërat dramatike dhe ku fëmijët kalojnë një pjesë të mire të kohës
duke u përfshirë në mjaft aktivitete dramatike.
Edukatori e ndihmon pasurimin e fjalorit me fjalë të reja tek fëmijët atëherë kur ajo
prezanton materialet e skenës p.sh: gjatë luuajtjesë së lojë “ordinance e mjekut”
mësuaesi prezanton stetoskopin apo gjilpërën tek fëmijët). Aftësitë para të shkruarit
pastaj zhvillohen kur fëmijët mundohen të përshkruajnë recetat . Poashtu edhe
aftësitë numerike zhvillohen gjatë kësaj loje
Aftësitë para-matematikore zhvillohen gjithashtu gjatë lojërave socio-dramatike
(p.sh paraqitja e një tabele matëse për gjatësinë dhe peshën në zyrën e mjekut).
Një mundësi tjetër e promovimit të aftësive të para për shkrim dhe lexim bëhet atëherë
kur educatorët kërkojnë nga fëmijët të eksplorojnë ambientin jashtë klasave dhe të
shënojnë në table se cialt bimë I kanë vëzhguar jashtë. Ndërsa më vonë ata mund
ta përdorin edhe enciklopedinë me figura të bimëve për t’I indentifikuar ato me tej
me fotografi. Ata poashtu mund të krijojnë lista dhe grafikone për t’I organizaur
observimet e veta të cilat aktivitete njëkohësisht promovojnë shkathtësitë para mat
ematikore.
Gjuha orale – Lojërat socio-dramatike ndodhin atëherë kur një grup I fëmijëve
përpiqen të ndajnë rolet dhe të performojnë ngjarje dhe situate të imagjinaura
(Johnson me bashkëpuntorë., 2005). Hulumtesit kanë dokumentuar një ndërlidhje
të ngushtë mes këtyre lojërave dhe aftësive gjuhësore. Edhe lojëra e fantazuar edhe
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gjuha përmbajnë përfaqësime simbolike. Në gjuhë tingujt përfaqësojnë objektet,
veprimet, qëndrimet dhe situatat. Në lojë fëmijët përdorin objektet dhe veprimet
sikurse edhe gjuhën për të përfaqsur pamjet e tyre mentale. Prandaj ështp edhe mjaft
e rpanueshme edhe ndërlidhja mes gjuhës dhe lojës. Bazuar në kët fakt rezultatet e
shumë hulumtimeve flasin se fëmijët të cilët një pjesë të kohës gjatë qëndrimit n[
klasat parashkollore e kanë kaluar në aktivitetet sociodramatike kanë treguar aftësi
më të larta gjuhësore në krahasim me fëmiët e tjerë (Garvey, 1974)
Shumë studime kanë vërtetuar se fëmijët me aftësi më pak të zhvilluara për lexim
dhe shkrim kanë qenë fëmijët të cilët kanëa rdhur prej familjeve të varfëra, fëmijët
të racës o të bardhë, fëmijët për të cilët gjuha e institucionit parashkollorë nuk është
gjuhë e tyre primare, fëmijët me dëmtime në shqisat e të dëgjuarit, dhe fëmijët
prindërit e të cilëve nuk e kanë aplikuar të lexuarin së bashku
2. Llojet e Lojrave
Ekzistojnë disa lloje të lojërave të cilat kontribuojnë në mënyra të ndryshme në
zhvillimin e aftësive të të mësuarit dhe zhvillimit të gjithmbarshëm të fëmĳëve.
Lojërat eksplorative/shqisore – fëmijët mjaft të vegjël arrijnë të eksplorojnë
ambientin dhe objektet e ndryshme përmes – prekjes, duke I fitur në gojë duke i
goditur, shtrenguar
etj. Kur të rriten materialit sikurse plastelina, ngjyrat, pikturimi shërbejnë si
përvoja të lojës shqisore. Në përgjithësi kjo lojë mundëson për fëmijët përdorimin e
shkathtësive fizike dhe shqisore në të mësuarin e materialeve të lodrave të tyre, si
duken ato dhe se cfare mund të shërbejnë.
Loja funksionale – ndryshe njihet edhe si loja praktike. Eshte nje nder lojat me
te zakonshme per foshnjat dhe femijet e vegjël.. Veprimet gjate kesaj loja jane te
karakterit perserites dhe kontribuojne ne arritjen e vetebesimit dhe aftesive fizike.
Nje shembull I lojës funksionale mund te jetë kur foshnja fut objetktet ne nje kuti dhe
pastaj e zbraz kutine. Pastaj e përsërit veprimin e njëjtë disa herë.
Loja fizike – i referohen aktiviteteve që përfshijnë të gjitha llojet e lëvizjeve fizike.
Gjatë këtyre lojërave një sër shkathtësish motorike ushtrohen dhe zotërohen.
Në moshën parashkollore lojërat fizike përfshijn] vrapimin, kukafshehti, loërat e
ndryshme me top etj. Aktivitete të tjera ku fëmijët mund të përfshihen sidomos për
të treguar shkathtësitë dhe forcën e tyre janë vrpimi, ngjitja, kërcimi etj.
Lojërat manipulative –Fëmijët zhvillojnë dhe
kontrollojnë forcën në gishtërinjtë dhe duart e tyre
përmes lojës manipulative. Lojërat manipulative
përfshijnë
lojërat puzzle, prerja me gërshërë,
veshja e kukullave, lojërat e tjera ndërtuese, blooqet
etj. Këto lloje të lojërave I ndihmojnë fëmijëve të
zhvillojnë aftësitë precise motorike sidomos duke
përdorur kontrollin gjatë manipulimit të objekteve,
vizualizimin e objekteve, si dhe përdorimin e
shqisace të të parit dhe të shikuarit.
Loja simbolike – I referohen lljeve të lojërave
spontane dhe zakonisht përfshin përdorimin e
lojërave apo objekteve të tjera të cilat përfaqësojnë
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diqka ndonjë object tjetër. P.Sh fëmijët e përdorin brushën e flokëve si telefon apo në
një rast tjetër mund ta përdorin si veture nëse me të ecin në dysheme. Loja simbolike
më tej përfshin dy kategori të tjera: lojën konstruktive dhe lojën imagjinative apo
dramatike. Kjo lojë mund të shihet tek femijet dyvjeçare dhe vazhdon deri në mosha
më të rritura.
Loja konstruktive ka të bëje me shfrytëzimin e materialeve nga ana e fëmijës për të
krijuar diqka. Kjo ndihmon ne zhvillimin e te menduarit kreativ dhe aftesive baze
te zhvillimit. Shembull mund të jetë përdorimi i kutive nga fëmĳa per te krĳuar nje
fortese. Loja konstruktive është e ngjajshme me lojen funksionale mirepo permban
me teper detaje. Loja Konstruktive fillon në foshnjëri dhe bëhet më e ndërlikuar
me rritjen e fëmĳëve. Në foshnjëri kjo lojë fillon kur fëmĳët fusin në gojë objekte të
ndryshme për të parë si duken dhe si shĳojnë ato. Gjatë fëmĳërisë fëmĳët fillojnë
të ndërtojnë me blloqe, të luajnë me rërë dhe të vizatojnë. Loja konstruktive u lejon
fëmĳëve të eksplorojnë objektet dhe të zbulojnë se cfarë mund të bëhet dhe cfarë nuk
mund të bëhet. Fëmĳët të cilët fitojnë vetëbesim gjatë manipulimit të objekteve bëhen
të zotë në krĳimin e ideve dhe janë njohës më të mirë të koncepteve matematikore.
Fëmĳët e moshave më të mëdha punojnë edhe në grupe gjatë lojërave konstruktive
Lojërat Imagjinative: i referohen kryesisht lojërave të karakterit dramatic. Këtu
hyjnë loja dramatike, loja e pretenduar, loja bëje dhe beso si dhe loja socio-dramatike.
Këtu mund të përfshihen loja me shtëpi apo lojërat e tjera bëje dhe beso. Gjatë këtyre
lojërave fëmijët përdorin imagjinatën e tyre në pretendimin e roleve, objekteve dhe
situatave. Me rritjen e fëmijëve dhe krahas zhvillimit të imagjinatës së tyre lojërat
imagjinative bëhen më komplekse . Ata përdorin dhe aftësitë e tyre gjuhësore dhe në
këtë mënyrë ata sajojnë tregime dhe skenare të ndryshme.
Loja dramatike ndodh kur femĳa pretendon te jete dikush tjeter apo te luan nje
rol.. Shembull i kesaj loje mund te jete momenti kur femĳa vesh nje pelerine dhe
pretendon te jete nje superhero. Loja dramatike ndihmon zhvillimin e gjuhës dhe
fjalorit (Pellegrini, 1984a), rrit aftesite e kujteses, zhvillon te menduarin fleksibil dhe
zbulues, etj. (Isenberg & Jalongo, 1997; Peplar, 1986).
Lojërat socio-dramatike – . konsiderohen atëherë kur ne lojë
marrin pjesë dy apo më tepër fëmĳë. Shembull mund të jetë
kur femĳët luajne shkollash ku njëri bëhet mësuesi e tjetri
nxënesi. Kjo loje i mundëson fëmĳeve të eksperimentojnë me
aftësite sociale dhe përdorimin e tyre në situata reale jetësore
ne te ardhmen. Sipas Piazhesë lojërat socio-dramatike
zhvillojnë të menduarin abstrakt, rafinojnë të kuptuarit e
fëmĳëve për botën (McCain, Mustard, & Shanker, 2007) si
dhe mësojnë t’i zgjidhin problemet në një ambient të sigurt
(Smilansky & Sheftaya, 1990)
Lojërat e bazuar në rregulla – jane mjaft te zakonshme per
femiejt shkollore. Ato njihen si lojera te cilat i krijojne femijet
dhe perfshijne te menduarit e tyre logjik dhe aftesite e tyre
sociale. P.sh kur nje grup i femijeve luan kukafshehti.

Lojërat gjuhësore ose lojërat me fjalë: I referohen
aktiviteteve vetë ushtruese gjatë të cilave manipulohet
me tingujt dhe me fjalë. Me rritjen e fëmijëve këto lloje
të lojërave zakonisht përfshijnë rimën, lojërat me fjalë apo
humoret. Shumë studies i kanë observuar fëmijët gjatë lojës
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dhe kanë ardhur në disa përfundime sa I përket sjelljeve ti cilat i manifestojni
fëmijët gjatë luajtjes së lojërave te ndryshme Parten (1932)
3.
•

Vleresimi i aftesive te lojes

2. Planifikimi i kohes• Ofron nje arsyetim per vleresimin e aftesive te lojes•
Prezanton nje pershkrim te karakteristikave te lojes• Pershkruan taksonomi te
ndryshme te lojes• Pershkruan metoda per vlersimin e lojes• Guida specifike•
Ofron sugjerime per perdorimin e informacioneve tevleresimit te lojes per vendosjen
e qellimeve dhe objektivaveper femijet me paaftesi te zhvillimit mental• Pershin
sugjerime per perdorimin e informacionit ngavleresimi I lojes per planifikmin e
nderhyrjeve.
• 3. Cfare eshte loja?• Chance 1979 ” Loja eshte si dashuria, te gjithe edine cfare
eshte por askush smund ta perkufizojeate.”• Teorite derivojne nga fusha te tilla
si , Filozofia ,Psikologjia, Sociologjia, Mjekesia, Antropologjiadhe Edukimi.• Nje
percaktim gjitheperfshires I lojes nuk do teishte I mundshem per shkak te faktoreve
te shumteqe e perbejne ate dhe qe jane element esenciale tekesaj sjelljeje komplekse.
• 4. Karakteristika pershkruese qedallojne lojen nga jo-loja• Loja fal kenaqsi, gezim
dhe eshte evleresuar pozitivisht nga lojtari• Loja eshte spontane dhe vullnetare,
nukeshte detyrim por zgjidhet me deshire ngalojtari• Motivimi per loje shfaqet se
brendshmi, nukka qellime te jashtme• Loja perfshin angazhim aktiv nga ana elojtarit.
• 5. Pse luajne femijet?• Femijet pershihen ne loje per shkarkimin e energjive
teteperta; (Sparces 1873)• Per te marre energji te reja( Patrak 1916);• ripershkojne
historine e evolucionit te specieve ( Hull1943)• Lojerat pergatisin femijet per detyrat
e tyre kur territen(Groosm,1901).• Teoria psikoanalitike sugjeron qe femijet luajne
per tereduktuar ankthin ( Frojdi 1974).• Teoria e zhvillimit konjitiv sugjeron qe loja
i ndihmonfemijet per te zgjidhur shume probleme konjitive ( Bruner1972), ose per te
konsoliduar sjellje te reja te mesuara(Piaget 1962).
• 6. Loja dhe aftesite sociale• Femijet shfaqin aftesi qe tashme I kanezoteruar dhe
mesojne aftesi te reja.(Malone,1999)• Aftesi komunikuese dhe sociale• Zhvillojne
aftesi konjitive• Mesojne aftesi krijuese dhe emocionale• Eisert dhe Lamorrey(1996)
per femijet mete vegjel se 20 muajsh,aftesite e lojes ishinte lidhura vetem me aftesite
pershtatese dhelinguistike; mbi 20 muajsh vetem meaftesite gjuhesore
• Vleresimi i lojes nga shoqeria dhe mundesia qefemijet me paaftesi do te kene
deficite ose vonesa neaftesite e lojes( te krahasuara me bashkemoshataret e tyre)
jane 2 arsye terendesishme per vleresimin e lojes.q Kerkuesit qe I drejtohen studimit
te femijeve nga nje prespektive eko/bihejviorale sugjerojne arsyet e meposhtme
per vlersimin e lojes se femijeve :• 1.loja eshte konteksti per implementimin e
nderhyrjeve• 2.loja rrit mundesite per aktivitete normative,• 3. Loja ka nje vlere
praktike,• 4. Loja eshte nje aftesi funksionale.q Kerkuesit qe studiojne femijet nga
nje prespektive zhvillimi sugjerojne qeloja e femijeve me paaftesi duhet te vlersohet
per arsyet e meposhtme :• 1.loja lehteson te mesuarin ne fusha te tjera zhvillimi te
rendesishme,• 2. Loja eshte nje aktivitet ne te cilin femijet mesojne vet-respektin• 3.
Loja eshte nje aktivitet qe jep kenaqesiq10. Pse duhet bere vleresimi I lojes
• 11. Loja rrit mundesine per aktivitetenormative• Prinderit besojne qe pjese
e punes se tyre eshte te luajne mefemijet e tyre. Kjo loje mund te jete sociale ose
perfshin objekte(rrotullimi I nje topi). Keshtu ne menyre qe prinderit te ndihenqe po
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prinderojne femijet e tyre, ata kane nevoje te shpenzojnekohe ne lojra dhe nderveprime
te bazuara ne loje.Gjithashtufemijet nderveprojne me njeri tjetrin permes lojes. Me
fjale tetjera loja eshte ambjenti ne te cilin shfaqen nderveprimetmoshatare.• Keto
nderveprime formojne bazen per marredheniet sociale. Praloja eshte nje aftesi
thelbesore per formimin e marredhenievesociale. Nderveprimet sociale jane shume
te vlefshme perfemijet me paaftesi. ( Schwartz, Garfinkle,& Davis,2002).
• 12. Loja ka vlere praktike• Te dy praktikat e rekomanduara per edukimin ne
femijerine ehershme dhe ne edukimin special te femijerise se hershme ekonsiderojne
lojen thelbesore.• Nderhyrjet gjithnje e me shume, per femijet me paaftesi
janevendosur ne kontekstin e lojes ose aktiviteteve bazuar ne loje.Pra Nqse femijet me
paaftesi do te marrin pjese ne ketoprograme, aftesite e lojes jane te rendesishme.• Ne
menyre te ngjashme, sepse femijet mendohet te perfshihen nemenyre te natyrshme
ne loje, Loja eshte shpesh perdorur si njekontekst per te vleresuar performancen
e zhvillimit. ( Linder1993).• Pra loja eshte ambjenti ne te cilin shfaqen aktivitete
terendesishme te femijerise.
• 13. Loja eshte nje aftesi funxionale• Ka shume kerkesa per kohen e prinderve,
sidomos tek prinderit me infantedhe femije me paaftesi.• Ne qofte se femijet kane
aftesi loje te kufizuara, prinderit duhet te shpenzojneme shume kohe duke u kujdesur
per ta.• Gjithsesi , nese femija mund te luaje Ipavarur, prinderit mund te marrin
pjese nedetyra te tjera te perditshme si larja , tepastruarit , ose pregatitja e ushqimit
etj,• Se dyti loja eshte nje aftesi jetegjate.Nderkohe qe femija rritet , aktivitetet elojes
zhvillohen ne aftesi qe praktikohengjate kohes se lire. Kjo eshte e rendesishmekur
dikush e kupton qe mungesa e kohes selire eshte problematike te nxenesit dhe te
rriturit me paaftesi.
• 14. Karakteristikat e lojes• Loja eshte shume faktoreshe dhe ndryshon ne menyre
konstante, nukperdor nje forme specifike, nuk planifikohet• Loja nuk eshte unike ne
nje moshe specifike ose nivel aftesie specifik,mund te jete nje eksperience sociale ose
e vetmuar• Fromberg(2002) karakterizon lojen si vullnetare ,kuptimplote,simbolike,
me rregulla, te kenaqshme dhe episodike.• Hughes(1991) karakterizon lojen si
thelbesisht motivuese, njezgjedhje te lire, te kenaqshme , jo te drejtperdrejte ,dhe nje
angazhimaktiv.• Smith dhe Vollstedt ( 1985) gjithashtu karakterizojne lojen si vetgjeneruese, fleksible dhe gjitheperfshirese, dhe perfshirja eshte ajo qeka rendesi me
teper sesa perfundimi dmth fokusimi ne ate cfare ben ,dhe jo ne arritjen e nje qellimi
te vecante.
• 15. A eshte loja aftesi e lindur apo efituar?• Variablat mjedisore ndikojne ne
lojen e femijes.• Malone ,Stoleman&Langone(1994) raportojne ndryshime te sjelljes
selojes se femijeve me paaftesi kur vleresohen ne shtepi dhe ne shkolle.• Prezenca e
moshatareve te njohur, gjinia• Nuk ka evidenca empirike• Eshte e qarte se femijet
mesojne aftesite e lojes,psh femijet mesojne teluajne me lojra te reja, mesojne te
perdorin lodra te njohura ne menyrate pazakonta, mesojne lojra dhe me kalimin
e kohes behen lojtare temire.pra Pyetja nese aftesia e lojes eshte e lindur apo jo ,
pergjigjaeshte ende nje pyetje e hapur. Pyetja nese loja duhet ose jo te mesohete ka
nje pergjigje: loja duhet mesuar.
• 16. Taxonomia e lojes• Zhvillimi dhe perdorimi I taksonomise eshte nje menyre
efektive per tendihmuar ne vleresimin e lojes.• nje Taksonomi eshte nje sistem•
klasifikimi.• Cdo kategori ne taksonomi mund tepercaktohet nga specifikimi i
sjelljeveqe jane diskrete dhe te vezhgueshme.Ky specifikim I sjelljeve eshte celesiqe
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ben te mundur matjet dhe vleresimin.
• 17. Taxonomia e lojes• Piazhe (1962) ofroi nje taksonomi te pare me tre kategori
te medha te lojesdhe nentipe per secilen kategori.• Ai pershkroi lojen pratike (
lojen simbolike, dhe lojrat me rregulla.• Loja praktike pershin veprime motorike
perseritese mbi objektet.• Loja simbolike perfshin perdorimin e objekteve, real ose
te imagjinuar, per tekuptuar ndryshimin e objektit.• Loja me rregulla eshte loja
ne te cilen pjesmarresit veprojne ne menyraspecifike te paracaktuara.• Femijet
ne periudhen sensoromotore te zhvillimit perfshihen ne lojenpraktike. Femijet
ne stadin paraoperacional mund te marrin pjese ne lojensimbolike.• Femijet ne
periudhen operacionale mund te marrin pjese ne lojen me rregulla.Femijet ne stadin
operacional konkret mund te marrin pjese ne lojen praktike,simbolike dhe ne lojra
me rregulla ne nje periudhe te shkurter kohore.Gjithsesi ,Eshte e papelqyeshme, qe
nje femije ne stadin sensoromotor teshihet duke marre pjese edhe ne lojra simbolike
ose lojra me rregulla.
• 18. Taksonomite tradicionale te lojesautori Tipet e lojessmilansky (1968) Loja
funxionaleloja konstruktiveloja dramatikeloja me rregullachance (1979) Loja fizikeloja
manipulativeloja simbolikewehman (1977) eksplorimiloja me lodrakombinimi
ilodravesutton –smith (1970) imitimieksplorimiparashikimi
• 19. Taksonomi Bashkekohore te lojesautori Kategoria e lojestaksonomia
bashkekohore e lojes esherrat & peterloja sensoromotoreloja lidheseloja
funxionaleLoja simbolikeFantazia e motivuarTaksonomia e lojes sociale e Parten
Loje e lireLoje e vetmuarLoje vezhgueseAktivitet paralelLoje bashkepunuese
• 20. Metodat e vleresimit te lojes• Per te bere nje vleresim te mire te aftesive per
loje,duhet ta kuptojme ate sinje konstrukt dhe karakteristikat zhvilluese e formuese
te lojes se femijeve qedo te vleresohen.• Pershkrimet dhe taksonomite e lojes japin
nje strukture te saj ,por ato mundte mos jene te mjaftueshme per te ndihmuar
konceptualizimin e saj si njekonstrukt I unifikuar.• Metoda kryesore per vleresimin
e lojes perfshin vezhgimin direkt te saj.• Zakonisht shkallet e hartuara per vleresimin
e lojes duhet te specifikojne secilat materiale duhet te perdoren,duhet te pershkruajne
kontekstin evleresimit,cila duhet te jete sjellja e te rriturit gjate vleresimit,Kur
vleresojme aftesite per loje per qellime nderhyrjeje mund te jete erendesishme per
te vleresuar dimensionet e meposhtme :• Kontaktet e pergjithshme me lodrat•
Preferencat e lodrave• Niveli I lojes se femijeve
• 21. Metodat e vleresimit te lojes• Matja me e pergjithshme e ketyre shkalleve
eshte niveli I lojes,por dimensione te tjera sic eshte kohezgjatja jane gjithashtuinteres
per matje.• Shkalla e vleresimit te lojes (Fewell,1986) ) paraqet nje mosheloje•
Matje referuar normes –shkalla e sjelljeve simbolike dhekomunikuese (CSBS) qe
kodon sjelljet e lojrave, me gjeste dheshprehje faciale per te arritur nje nivel pikesh
ne zhvilliminsimbolik• Kerkuesit kane gjetur metodat e njejta per te regjistuar te
dhenate vezhgueshme te aftesive te fushave te tjera , te cilat jane tedobishme per te
matur aftesite e lojes.(Regjistrimi Ifrekuencave,Regjistrimi I intervaleve,Regjistrimi
Ingjarjeve,Regjistrimet e kohezgjatjes etj)
• Jane dy strategji per te siguruar qe qellimet jane te pershtatshme per femijen•
Konsiderimi i “zones se zhvillimit proximal” vygotsky1987(diferencamidis asaj qe
femija mund te beje ne menyre te pavarur dhe asaj se cfarefemija mund te beje me
mbeshtetjen e te rriturve. )• Sigurohu qe qellimet e lojes jane funxionale, Qellimet
funksionale te lojesjane ato qe pelqehen te perdoren nga femija. Dmth targeti I
145

nderhyrjes kaper qellim te pershtase kontekstin e nderhyrjes dhe te jete me interes
perfemijen.v Loja me e sofistikuar eshte me sociale,me simbolike dhe me me
shumefantazi se ajo me pak e sofistikuar. Loja e sofistikuar perfshin perdorimin
elodrave te shumta per periudha gjithnje e me shume te gjata kohore.v Ne pergjithesi,
qellimet e lojes per femijet me paaftesi duhet ti ndihmojnefemijet te levizin nga loja
me pak e sofistikuar drejt asaj me shume esofistikuar.v Informacioni I marre nga
vleresimi I lojes se femijeve mund dhe duhet teperdoret per te vendosur qellime dhe
objectiva per pershtatjen.v23. Perdorimi I informacionit te vleresimit pervendosjen e
qellimeve dhe objektivave
• 24. Perdorimi I informacionit te vleresimit perplanifikimin e nderhyrjes• Pasi
jane mbledhur dhe analizuar te dhenat,pasi jane vendosur qellime dheobjektiva,
atehere mund te planifikohen nderhyrje specifike.• Konsiderimi I faktorit mjedis.
Ashtu si lodrat, konteksti dhe prezenca e tetjereve , ( te rriturit dhe femijet) ndikon
ne vlefshmerine dhe besueshmerine e tedhenave te vleresimit, keto variabla duhet
te merren parasysh gjate percaktimit testrategjitve te nderhyrjes. Nderhyrja duhet
te perfshije lodra qe jane te sigurta tepershtatshme per moshen, dhe qe te jene me
interes per femijen. Mjedisi Inderhyrjes duhet te jete I percaktuar mire. Rolet qe te
rriturit dhe femijet luajnene nderhyrje duhet te mendohen mire.• Konsiderimi i
natyres se lojes. nuk ka ndonje evidence empirike, qe sugjeronose qe femija fillimisht
duhet te mesoje te luaje me shume lodra ne shumemenyra, ose te mesoje te luaje
me me pak lodra , ne menyra me sociale. Deri sate kete rrefyes empirike per keto
vendime udhezuese, mesuesit e femijeve tevegjel me paaftesi, duhet te kene njohuri
shume te mira te lojes dhe strategjinderhyrjeje qe mesojne aftesite e lojes. Sherrat dhe
Peter (2002) kane zhvilluarsugjerime strategji nderhyrjeje.
4. Drama
Fëmijët mund të dëgjojnë tregime dhe pastaj t’i luajnë ato si teatër. Shumë tregime për
fëmijë mund të realizohen në këtë mënyrë, ku fëmijët mund të marrin çdo herë role
të ndryshme. Shumicës së fëmijëve u pëlqen që tregimet të përsëriten. Për shembull,
tregimi i Tre Derrkucave të Vegjël mund të vihet në skenë shumë lehtë me fëmijë të
ndryshëm në rolet e ujkut dhe tre derrkucave. Kostume të thjeshta mund të krijohen
nga vetë fëmijët. Ato mund të përgatiten me sende të tilla si rreth koke me veshë
rozë për derrkucat dhe një maskë ujku. Ka shumë fabula dhe tregime që trajtojnë
çështje të caktuara të cilat mund të përdoren. Shërbimi i bibliotekës zakonisht mund
të ndihmojë me një listë të librave të përshtatshëm.
Një mënyrë tjetër është që fëmijëve t’u kërkohet që të imitojnë emocionet si pjesë e
tregimit, për shembull, “Pastaj fshatari u zemërua. Pa të shohim nëse ju mund ta bëni
fytyrën të zemëruar si fshatari.” Ky lloj aktiviteti i ndihmon fëmijët të identifikojnë
dhe t’uvënë një emër ndjenjave të tyre dhe të njerëzve të tjerë. Gjithashtu, fakti që të
gjithë njerëzit kanë ndjenja të ngjashme mund t’u japë atyre siguri.
Fëmijët gjithashtu mund të inkurajohen që të krijojnë tregimet e tyre dhe të zgjedhin
personazhet e tyre. Ky ushtrim mund të drejtohet nga të rriturit ose mund të bëhet
në mënyrë të pavarur nga fëmijët. Shumë fëmijë kanë dëshirë që të përfshihen në
aktivitete imagjinare si pjesë normale e të nxënit dhe zhvillimit të tyre.
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Karakteristikat e lojës
• Loja ka këto karakteristika:
1. afektin pozitiv,
2. angazhimi aktiv,
3. motivimi i brendshëm,
4. liria nga rregullat e jashtme.
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Zhvillimi i lojes eksploruese per femĳet nen moshen 2 vjec
Prezantimi I “Shportes se thesarit” ne insitucionet parashkollore (cerdhe)
Enkelejda Haxhiu
Eshte nje perqasje unike ku i rrituri i ofron moshes se femĳeve qe rrine ulur po ende nuk
ecin nje larmi objektesh shtepiake natyrale dhe te riciklueshme te ngurta te perfshira ne nje
shporte me ane te uleta, per te eksploruar. ‘Shporta e thesarit’ eshte presantuar per here te
pare nga Elinor Goldschmied, 1998.

Kapitulli 1
Hyrje
Dokumentet e reja të kerkuara theksojnë rëndësinë e rolit të praktikantëve në
mësimin e fëmĳëve dhe mundësive eksploruese që fëmĳët nën 2 vjec duhet të kenë
për të mësuar dhe për të arritur potencialin e tyre të plotë. Fëmĳët duhet të kenë
eksperienca eksploruese, praktike përmes lojës në mënyrë që ata të zhvillohen si
individë dhe te socializohen me te tjeret. Të gjitha eksperiencat e të mësuarit dhe
përvojat që fëmĳët kalojnë në një moshë shumë të re, do të jenë themeli i tyre për të
ardhmen dhe se çfarë lloj njerëzish do të jenë kur rriten. "Luajtja është një kontekst
kryesor për të mësuar", "Fëmĳët duhet të kenë mundësi të përjetojnë pjesën më të
madhe të të mësuarit të tyre përmes lojërave të planifikuara dhe sfiduese" (Nancy
Stewart). Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të sigurohet një mjedis stimulues,
i sigurt dhe mikpritës për fëmĳët që të eksplorojnë dhe të luajnë. .Si nje nene e re e
dy femĳeve te vegjel 1 vjec dhe 4 vjec vendosa te trajtoj kete teme. Duke vezhguar
se si mesojne nepermjet lojes femĳet e mi vendosa te eksploroj dhe të hetoj një lojë
eksploruese për fëmĳët nën moshën 2 vjeç dhe të futem në shportat e thesarit të
fëmĳëve që u prezantuan fillimisht nga Elinor Goldschmied, 1998. Kam ardhur në
këtë përfundim pas vlerësimit të nevojave të fëmĳëve. Ata kanë nevojë për burime më
stimuluese për të eksploruar dhe mësuar. Kjo është arsyeja pse do të jetë e dobishme
të hulumtojmë më shumë literaturë të ndryshme rreth lojës eksploruese dhe si
fëmĳët nën 2 vjeç mësojnë nga kjo lojë dhe shporta e thesarit si një nga mënyrat që
fëmĳët eksplorojnë. Unë kam punuar në një mjedis parashkollor me fëmĳë të moshës
2-5 vjeç. Kam kuptuar se do të duhej të kisha më shumë përvojë pune me fëmĳët nën
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moshën 2 vjeç për të kuptuar me mire boten e zhvillimit te tyre. Unë duhet të zgjeroj
njohuritë e mia rreth asaj se si fëmĳët nën moshën dy vjec të mësojnë dhe zhvillohen
nga loja eksploruese.
. Duke filluar kohët e fundit për t'u kujdesur për fëmĳët e mi, më bëri të reflektoj në
praktikën tonë dhe në zhvillimin tim profesional. Mendoj se është e domosdoshme
që unë të kuptoj më mirë se si fëmĳët mësojnë më mirë dhe cilat mundësi u duhen t'i
japin në çerdhe për t'u dhënë atyre fillimin më të mirë në jetë. Kjo thekson rëndësinë
e këtĳ projekti dhe zbulimet e tĳ; për mua personalisht, pasi ajo do të zgjerojë
zhvillimin tim profesional dhe praktikën time.
Kapitulli 2
Qëllimet dhe Objektivat e projektit
Arsyetimi për të bërë shqyrtimin e literatures ishte të rriste kuptimin tim se si fëmĳët
nën 2 vjeç mësojnë nga loja eksploruese dhe mënyra të ndryshme për zhvillimin
e kësaj shfaqjeje për fëmĳët, dmth. Luajtja heuriste ( zhvillimi I gjithanshem) ose
shporta e thesarit. 'Shfaqja heuriste' përcaktohet në fjalorin anglez si një 'sistem
edukimi në të cilin fëmĳa është i trajnuar për të gjetur gjëra për veten e tĳ. Prandaj
kjo do të thotë se është faza e ardhshme nga shporta e thesarit. Ndryshimet e fundit
në kurikulen e re theksojnë rëndësinë e lojës eksploruese për fëmĳët e vegjël për të
shĳuar dhe arritur dhe rolin e të rriturve në mësimin e tyre. Prandaj qëllimi kryesor
i këtĳ projekti është: 'Për të eksploruar mënyra për të zhvilluar lojëra eksploruese
me fëmĳët nën 2 vjeç dhe si Shporta e Thesarit mund të ndihmojë mësimin e
fëmĳëve në vendosjen e viteve të hershme'.
Objektivat e këtĳ hulumtimi që do të më lejojnë të hetoj qëllimin kryesor janë:
Të shqyrtojmë se si shporta e thesarit mund të përdoret për t'i dhënë fëmĳëve nën
2 vjeç më shumë mundësi "heuriste" dhe për të nxitur të mësuarit e tyre përmes
përvojave sensoriale te shqisave si shĳa, prekja, nuhatja, te shikuarit dhe te degjuarit..
Të përdorin vëzhgimet e fëmĳëve për të kuptuar se si mësojnë dhe identifikojnë
ndryshimet që duhet të bëjmë për të plotësuar nevojat e tyre
•
Të kuptojnë rolin e të rriturve (prindër / praktikantë) në lojën eksploruese
të fëmĳëve nën 2 vjeç
•
Të ndajë gjetjet e hulumtimit me prindërit dhe kolegët për të ofruar
praktikat më të mira për fëmĳët në vendosjen e viteve të hershme.
Hulumtimi im po fokusohet dhe përpiqet t'i përgjigjet këtyre pyetjeve kërkimore:
1-Si i ndihmon fëmĳët eksplorues të mësojnë fëmĳët nën 2 vjeç?
2-Si përdorim Shportën e Thesarit për të zhvilluar mundësi për fëmĳët nën moshën
2-vjeçare për të mësuar nga përvojat sensoriale?
3-Si përdorim vëzhgimet për të zhvilluar mundësitë për fëmĳët nën moshën 2-vjeçare
për të zgjeruar mësimin e tyre?
4 - Cili është roli i një të rrituri për të ndihmuar fëmĳët të mësojnë përmes lojës
esploruese?
1-Cfare roli luan loja eksploruese që ndihmon fëmĳët nën 2 vjeç të mësojnë?
Secili prej nesh është i ndryshëm dhe ne i mësojmë gjërat në një mënyrë tjetër. Ka
shumë modele të ndryshme që përpiqen të shpjegojnë stilet e ndryshme të të nxënit.
Sipas Clauss-Ehlers (2010: 584) dhe Tamblin (2006: 75) tre stilet e ndryshme të të
nxënit janë klasifikuar në vĳim: Visual, Auditive dhe Kinesthetic (VAK). Ky model
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sugjeron që nxënësit auditory të mësojnë përmes aftësive të dëgjimit. Ky lloj mësimi
tenton të ndodhë kur fëmĳët janë shumë më të rritur. Nxënësit vizualë janë ata që
mësojnë kur shohin se gjërat po ndodhin. Ky stil i të mësuarit është adoptuar kur
truri është zhvilluar mjaftueshëm për të bërë lidhjen mes asaj që po shohin dhe si /
pse ndodh. Stili i mësimit kinestetik sugjeron që nxënësi të mësojë përmes shqisave
të tĳ / saj. Ky lloj i të mësuarit është i lidhur me foshnjat, prandaj u pëlqen të ndiejnë
gjërat dhe t'i vënë në gojën e tyre.
Fëmĳët janë "kurioz" dhe gjithmonë të etur për të mësuar, veçanërisht kur janë në
shkollë. Ata do të mësojnë gjithnjë më shpejt nëse u janë dhënë mundësitë përkatëse
për të kënaqur "kuriozitetin" e tyre që nga faza e tyre e foshnjërisë. (Bardhë 1990; 48)
Nevojat themelore të një fëmĳe duhet të përmbushen para se
fëmĳa mund të marrë pjesë në çdo aktivitet tjetër të lojës ose të të mësuarit. Me fjalë
të tjera një fëmĳë duhet të ushqehet, të ndryshohet dhe të rritet në një mjedis të
ngrohtë dhe të kujdesshëm, ku ai mund të krĳojë një lidhje me kujdestarin e tĳ.
Kur një fëmĳë ka një tendencë për të treguar një sjellje të përsëritur të sjelljes në varësi
të përvojave të tĳ personale dhe ndikimeve gjenetike; kjo quhet skeme (O'Hagan
dhe Smith 1999: 102). Këto modele të përsëritura mund të klasifikohen në tituj të
ndryshëm si transporti (kur objektet zhvendosen nga njëri vend në tjetrin), mbyllja
(kur fëmĳët i mbyllin dyert dhe mbyllen në dhomë), dhe trajektorja (fëmĳët që
dëshirojnë të linin gjërat vertikalisht / horizontalisht / diagonalisht etj.).
Çdo fëmĳë është një nxënës aktiv, siç shpjegohet nga Piaget (Smidt 1998: 4) për të
shpjeguar këtë, ai përdorte termin "asimilim dhe akomodim". Asimilimi po fiton
aftësi të reja dhe akomodimi është që të përpiqen dhe t'i përshtatin këto aftësi të
fituara rishtazi. Pra, kur edukatorja i jep fëmĳës një mundësi për të mësuar, përvoja
gjendet në trurin e fëmĳës dhe përdoret kur është e nevojshme; në një situatë tjetër
diku tjetër.
Ne ofrojmë mundësi të të nxënit për t'i ndihmuar fëmĳët të zhvillojnë aftësi të reja në të
gjitha 7 fushat e të mësuarit. EYFS-Early Years Foundation Stage (DCSF 2012-kurikula
angleze) sugjeron që të gjitha fushat e zhvillimit janë po aq të rëndësishme për të
gjitha grupmoshat: jo vetëm për një grup moshe. Si praktikues është e rëndësishme
të kemi një kuptim të mirë të të gjitha fushave të zhvillimit të fëmĳës, kështu që ne
mund të ofrojmë mundësi stimuluese për ta eksploruar dhe mësuar.
2 - Si e përdorim shportën e thesarit për të zhvilluar mundësi për fëmĳët nën 2
vjeç për të mësuar nga përvojat sensoriale?
Nga leximi i literaturës së ndryshme dhe hulumtimi për praktikat më të mira, ishte
e qartë se për të kuptuar se si fëmĳët nga 2 vjec mësojnë nga loja eksploruese dhe
shporta e thesarit si një nga mënyrat e kësaj shfaqjeje; së pari duhet të kuptoj se çfarë
është shporta e thesarit?
"Është një qasje unike ku të rriturit i ofrojnë një fëmĳe të ulur një sërë objektesh
natyrale, familjare dhe riciklohen, të përfshira në një shportë të ngurtë dhe të
rrumbullakët, për eksplorim dhe interes." (Hughes, A 2010: 3) Hughes përshkruan
objektet në shportën e thesarit si "ushqim për trurin", pasi çdo përvojë e re shqisore
e bën trurin të rritet dhe të bëhet më aktive. Ajo gjithashtu sugjeron se 3 fazat e lojës
me objekte janë:
5-10 muaj - kur një fëmĳë i ulur në fazën e gojës ofrohet një objekt për të luajtur me
të, interesi mbizotërues është: Cili është objekti i ngjashëm? '
10-20 muaj - kur fëmĳa bëhet i levizshem dhe është në gjendje të eksplorojë se si
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mund t'i ndërtojë objektet me mjedisin e tĳ, interesi mbizotërues është: Çfarë mund
të bëj me të? Dhe çfarë tjetër mund të bëj me të? '
20 muaj më tutje - 'ndërsa fëmĳa fillon të zhvillojë përdorimin e gjuhës dhe ai fillon
të kuptojë funksionin e objekteve, interesi mbizotërues është: Çfarë mund të bëhet
ky objekt?'
Shportat e thesarit janë një burim i mirë për të siguruar përvoja sensoriale për foshnjat
e palëvizshme. (Goldschmied dhe Jackson 2002) Këto burime mund të përdoren
gjithashtu për fëmĳët e lëvizshëm për t'u dhënë atyre mundësi për të eksploruar
burime të ndryshme. Shporta e thesarit mund të ndihmojë fëmĳët nën moshën
2-vjeçare e mbi 2 vjeç për të eksploruar në të gjitha 7 fushat e mësimit të përvĳuara në
EYFS dhe të zhvillojnë aftësi të ndryshme, p.sh. Aftësitë matematikore gjatë fazave
të foshnjave ndihmojnë zhvillimin në fusha të tilla si zgjidhja e problemeve, aftësitë
e numërimit dhe arsyetimi. Fëmĳët janë në gjendje të mësojnë më mirë konceptin e
matematikës kur ata mësohen praktikisht; dhe këto shporta thesari janë një mënyrë
realiste për t'i mësuar ata. Foshnjat praktikisht mësojnë rreth ngjyrave, madhësive,
formave, peshave, etj. Në këtë fazë mësimi është më "holistik"-i pergjithshem (Abbott
dhe Moylett 2002: 54).
Është e rëndësishme të theksohet se zhvillimi fizik i një fëmĳe është i një rëndësie
të njëjtë. Duhet të jemi të kujdesshëm që ne të mos i ulim fëmĳët në karriget e tyre
gjatë gjithë kohës dhe t'u japim atyre këto përvoja sensoriale. Është jetësore që ata
të lëvizin, të shtrihen sidomos barkas. Duke bërë këtë muskujt e tyre mesatar janë
duke u forcuar. Gjithashtu, kur fëmĳa lëviz kokën / këmbët / duart, këto lëvizje i
ndihmojnë atĳ të forcojë muskujt e fuqishëm të motorit. Kjo fushë e zhvillimit është
shumë e rëndësishme në fazën e foshnjës pasi ajo do të ndihmojë me shkathtësitë e
shkrimit të dorës në vitet e tyre të shkollimit (Kurtz 2008: 125).
Futja e shportave të thesarit mund të jetë e dobishme për fëmĳët nën 2 vjeç, sepse i
ndihmon ata të zhvillojnë zotërimet, mbajtjen e aftësive dhe të bëjnë zgjedhje. Fëmĳët
do të përzgjedhin dhe do të provojnë sendet kur ato ngatërrohen nëpër shportë,
ata zgjedhin / refuzojnë dhe kthehen në objekte në kohën e tyre. Kjo do të zhvillojë
aftësitë e tyre të vetëbesimit të cilat janë shumë të rëndësishme më vonë në jetë.
Shporta e thesarit gjithashtu ndihmon në zhvillimin e shkathtësive të përqendrimit
në fëmĳët dhe përmirësimin e aftësive të të mësuarit kur ata janë më të rritur.
"Piaget sugjeroi se luajtja mund të ndihmojë procesin e të mësuarit duke futur fëmĳët
në përvoja të reja dhe mundësi të reja për t'u angazhuar."
Vygotsky propozoi një qasje holistike ndërfunksionale. Ai pretendoi se zhvillimi dhe
mësimi i fëmĳëve duhet të përfshĳë tre elemente për të qenë efektiv:
•
Natyra holistike
•
Konteksti social
•
Te lejosh ndryshimin dhe zhvillimin e femĳes.
Fabian, H & Mould, C (2009).
Mësimi dhe zhvillimi i një fëmĳe kategorizohet në 4 faza, varësisht nga mosha e tyre.
Faza e parë është faza Sensori-motor që zgjat nga lindja derisa fëmĳa është 2 vjeç.
Në këtë fazë foshnjat duhet ti jepen sa më shumë eksperienca ndĳore. Sa më shumë
eksplorim, fëmĳa bën në këtë fazë aq më shumë informacion mban ai në trurin e
tĳ. Pra, është e rëndësishme që të sigurojmë një sërë burimesh natyrore në shportën
e thesarit, për të eksploruar dhe për të mësuar. Ne kemi për të prezantuar lodra të
reja një në një kohë dhe në të njëjtën kohë ne mund të ofrojmë burime që fëmĳët kanë
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përdorur në të kaluarën në mënyrë që ata të mund të mësojnë nga përsëritja. Ofrimi
i shumë gjërave të reja në të njëjtën kohë mund të jetë mbingarkese për fëmĳët.
Shporta e thesarit eshte një mundësi më e lirë për të ofruar mundësi të mira të
planifikuara për foshnjat. Arsyeja për këtë është se objektet e përdorura në shportë
janë sende të përditshme që mund të gjenden rreth shtëpisë.
3-Si përdorim vëzhgime për të zhvilluar mundësitë për fëmĳët nën moshën
2-vjeçare për të zgjeruar mësimin e tyre?
Goldschmied dhe Jackson (2002) sugjeruan gjithashtu që të rriturit duhet të vëzhgojnë
me kujdes lojën e fëmĳëve dhe të planifikojnë lojën tjetër. Ata besojnë se duke bërë
këtë, i rrituri do të jetë në gjendje të kuptojë interesin e foshnjës dhe atë që ai pëlqen
të luajë me shume Ky është gjithashtu arsyetimi i fazës së themelimit të hershëm.
Athey 2007 në Nutbrown 2008: 68) sugjeron se ekzistojnë të paktën 36 skema të llojeve
të ndryshme që shfaqen nga fëmĳët. Ai gjithashtu sugjeroi që fëmĳët që nuk shfaqin
lidhje me të rriturit dhe fëmĳët e tjerë në mjediset e çerdheve mund të shfaqin një
seri skemash të përcaktuara. Kur edukatoret vërejnë modelin e lojës së fëmĳëve,
nëpërmjet vëzhgimit i ndihmon ato të planifikojnë më mire aktivitetet ne baze te
skemave te zhvillimit.
Kjo nga ana tjetër do të lejojë fëmĳën të ndihet krenar per ate qe ka arritur.
4- Çfarë është roli i një të rrituri për t'i ndihmuar fëmĳët të mësojnë përmes lojës
esploruese?
Të rriturit duhet të dine se lodrat në shportën e thesarit duhet të mbështesin stabilitetin
dhe ndryshimin (Roberts dhe Featherstone 2002: 8):kjo për shkak se sugjerohet që një
fëmĳë të mësoje më mirë, duhet të ketë vetëm një numër të vogël objektesh të reja për
t'i mbajtur mend. Kjo quhet bërthamë (Morgan 2007: 152). Prandaj rekomandohet që
të ketë një raport prej 70me30 të artikujve të përsëritur për sendet e reja në shportën
e thesarit.
Ndërsa siguron burime të ndryshme natyrore në shportën e thesarit, është e
rëndësishme të shqyrtojmë Shëndetin dhe Sigurinë dhe vlerësimin e rrezikut. Fëmĳët
inkurajohen të marrin shumë përvoja shqisore, por të rriturit duhet të jenë shumë të
kujdesshëm në zgjedhjen e objekteve të duhura për te luajtur dhe eksploruar. Ata
janë shumë të rinj për të qenë në gjendje të vendosin vetë nëse një objekt me të cilin
po luajnë është i sigurt. Një tjetër fushë shqetësuese është se shumica e foshnjave
"gjërat e gojës" duhet të sigurohen që objekti të mos i ofrohet / ekspozohet një fëmĳe
tjetër. Disa lodra mund të lihen dhe ripërdoren dhe disa lodra mund të përdoren në
bazë të "përdorimit dhe hedhjes". (Robert dhe Featherstone 2002: 13). Praktikuesi
që drejton përvojën e lojës do të ishte personi më i mirë për të llogaritur rrezikun
për objekt në meritat e veta dhe duhet t'i përdorë ato në mënyrë të përshtatshme në
shportën e thesarit.
Krahas Çështjeve të Shëndetit dhe Sigurisë që të rriturit duhet të marrin në
konsideratë, ajo ka një rol të rëndësishëm në të mësuarit e fëmĳëve. Bebet kanë
nevojë për mbështetje nga të rriturit për t'u zhvilluar në çdo fushë të të mësuarit,
p.sh. fëmĳët e shohin të rriturin për siguri kur ata po merren me një objekt. Ky
kontakt me sy ose tingëllimet verbale janë forma e komunikimit. Kjo shpjegon pse
roli i të rriturve në lojën e fëmĳëve është kaq vital. Roli i të rriturve është shumë i
rëndësishëm për t'i ndihmuar fëmĳët të zhvillojnë aftësitë e komunikimit. Ne e dimë
se fëmĳët lindin komunikues-fëmĳa i komunikon nevojat e tĳ që nga lindja e tĳ, duke
qarë. Kur një fëmĳë është duke luajtur, ata perfshihen me shume nese inkurajohen
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ngaprinderit. Kjo i tregon atĳ se kjo lodër / objekt është shumë interesante dhe e
sigurt, prandaj ai duhet të vazhdojë të luajë me të. (Gopnik et al 2001: 33). Kjo u lejon
atyre të "eksplorojnë" objektin e tyre të zgjedhur me një element sigurie.
Fëmĳët përqendrohen më lehtë në burimet dhe aktivitetet që kanë zgjedhur vetë. Kjo
gjithashtu shpjegon pse të rriturit nuk duhet të ndërpresin lojën e fëmĳës, duke u
folur atyre ose duke shpjeguar se çfarë po bën objekti. Arsyetimi prapa kësaj është se
mendja e një fëmĳe është e zënë me mendimin dhe nga të rriturit duke folur, ata do
të shqetësonin përqendrimin e fëmĳës (Roberts dhe Featherstone 2002: 8). Zëri do të
vepronte si një zhurmë sfondi dhe vëmendja e tyre mund të devĳonte. Kjo teori është
e njëjtë për të gjithë fëmĳët.Kujdesi kryesor ka një përgjegjësi shtesë për sigurimin
e një mjedisi stimulues. Një fëmĳë i vendosur është më i gatshëm të fitojë aftësi të
reja dhe të mësojë nga përvojat e tĳ. (Goldschmied dhe Jackson 2002: 42). Planifikimi
për të mësuarit e një fëmĳe përshkruhet si dhënia e mundësive për të luajtur dhe
eksploruar. (Nutbrown 2008: 58)
Loja heuriste duhet të planifikohet mirë nga të rriturit dhe të gjitha lodrat e tjera
duhet të largohen në këtë kohë. Kjo do t'u japë fëmĳëve një pjesë të mirë të 'lojës
eksploruese'.
Ky rishikim i literaturës ka formuar pikëpamjet e mia se si të ndërmarrë këtë
hulumtim.
Kapitulli 3
Aktiviteti i Projektit
Në këtë projekt kam vendosur të hetoj se si fëmĳët nën 2 vjeç mësojnë nga loja
eksploruese dhe perdorimit te shportes se thesarit. Një nga idetë që kisha marrë
parasysh ishte ajo e shportave të thesarit, pasi kjo do të ishte një metodë e thjeshtë
dhe me kosto efektive për futjen e një aktiviteti të ri, pa marrë domosdoshmërisht
shumë kohë larg aktiviteteve të tjera. Ndjeva se kjo do të ishte më praktike për t'u
zbatuar.
Leximi i literatures më mundësoi të kisha një kuptim më të mirë të rëndësisë së
lojës eksploruese dhe të kisha më shumë ide se cilat burime mund të përdoren
në shportën e thesarit. Mësova se nuk kishte shumë kritika për luajtjen
eksploruese dhe shportën e thesarit, përveç çështjes së shëndetit dhe sigurisë
(Roberts dhe Featherstone 2002: 13). Prandaj, ishte e domosdoshme që unë të
vlerësoj çdo send të shportës së thesarit përpara se t'ia ofrojmë atë fëmĳëve.
Pas identifikimit të temes që unë do të hetoj dhe arsyetimit ishte e rëndësishme
të kishim një plan të qartë se si të realizojmë këtë projekt. Prandaj unë kam për të
ndjekur këto faza: Përgatitja, Bërja, Rezultatet, dhe Rishikimi.
Gjatë fazës së përgatitjes ka qenë e dobishme për mua arsyetimi për të bërë
shqyrtimin e literatures rreth temes. Ky rishikim i literaturës ka formuar pikëpamjet
e mia se si të ndërmarrë këtë hulumtim p.sh. cilat burime duhet të përdoren në
shportën e thesarit, si dhe kur t'i vëzhgojnë fëmĳët gjatë aktiviteteve. Gjithashtu
leximi i literaturës së ndryshme më ndihmoi të kuptoj më mirë se cilat janë metodat
më të mira për mbledhjen e të dhënave dhe analizimin e tyre. Gjatë diskutimeve në
grup kemi bërë një listë të lodrave për fëmĳë dhe burimeve të shportës së thesarit që
ne mund ta blejmë si një burim i përhershëm për çerdhe. Për të pasur një shportë të
pasur thesari me resurse të ndryshme natyrore ne menduam t'i kërkojmë prindërve
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të sjellin disa gjëra secili. Një nga avantazhet kryesore ishte se kostoja është minimale
pasi që objektet e përgjithshme të gjetura rreth shtëpisë do të përdoren në koleksion.
Para se të filloja të vëzhgoja dhe të bëja aktivitetet 6 javët e para, më duhej t'i zgjidhja
fëmĳët fillimisht. 'Një fëmĳë i vendosur është më i zellshëm për të fituar aftësi të
reja dhe për të mësuar nga përvojat e tĳ'. (Goldschmied dhe Jackson 2002: 42). Në
fazën e dytë fillova të mbledh të dhëna përmes vëzhgimit si metoda kryesore. Kam
bërë aktivitetin dy herë në javë për 30-45 minuta në seancë. Gjatë sesioneve të para,
aktiviteti zgjati gati 1 orë pasi fëmĳët treguan interes dhe dukej se kënaqeshin të
eksploronin burime të reja. Pas tre sesioneve të para i prezantova një lodër të re
(topat e tekstilit), pastaj pas dy sesioneve prezantova instrumente muzikore.
Diskutimet informale të ekipit ishin shumë të dobishme sepse stafi i përfshirë ishte
duke dhënë lirisht mendimin e tyre për gjërat që mund të punojnë ose jo, p.sh. një
nga stafi sugjeroi që të linte burimet në dispozicion të fëmĳëve gjatë gjithë kohës.
Më duhej t'i shpjegoj asaj se të gjitha burimet do të humbasin dhe nuk do të jemi në
gjendje të monitorojmë vazhdimisht dhe të sigurojmë burime të pastra për fëmĳët
pasi ato mund t'i vendosin në gojë gjatë lojës ose t'i hedhin në vende të ndryshme.
Tre herë kam pasur një tjetër edukatore duke vëzhguar me mua në të njëjtën kohë,
pasi dua të krahasoj vëzhgimet nëse do t'i kishim vëzhguar gjërat me perceptime të
ndryshme. Një pjesë sfiduese e këtĳ hulumtimi ka qenë faza 3 dhe 4 (rezultatet dhe
shqyrtimi) duke analizuar të dhënat, duke i paraqitur ato në mënyrë të qartë dhe duke
vlerësuar tërë procesin. Me stafin u diskutua gjithashtu se si të përfshihen prindërit
duke i kërkuar atyre që të sjellin disa burime nga shtëpia për shportën e thesarit.
Gjetjet e hulumtimit u ndanë me prindërit e fëmĳëve të përfshirë në hulumtim. Ata
ishin të ngazëllyer për të luajtur dhe për të mësuar fëmĳën e tyre, por ata thjesht nuk
kanë kohë për t'u përkushtuar për shkak të angazhimeve të tjera.
Kapitulli 4
Gjetjet e projektit
1-Qëllimi kryesor i këtĳ projekti është: 'Për të eksploruar mënyra për të zhvilluar
lojëra eksploruese me fëmĳët nën 2 vjeç dhe si Shporta e Thesarit mund të ndihmojë
mësimin e fëmĳëve në vendosjen e viteve të hershme'. Hetova lojë eksploruese për
fëmĳët nën moshën 2 vjeç dhe prezantova shportat e thesarit ne çerdhe, të paraqitura
fillimisht nga Elinor Goldschmied, 1998. Pas vlerësimit të nevojave të fëmĳëve, arrita
në përfundimin se ata kanë nevojë për burime më stimuluese për të eksploruar dhe
mësuar. Të dhënat për hulumtimet e mia u mblodhën nëpërmjet vëzhgimeve si një
metodë kryesore, diskutimeve me kolegët dhe informatave rreth praktikave më të
mira nga shqyrtimi i literaturës. U përpoqa të analizoja lojën eksploruese përmes
vëzhgimeve dhe të kisha kuptueshmëri më të mirë se si mësojnë fëmĳët nga 2 vjeç nga
kjo lojë dhe si përdorin shportën e thesarit. Nga të dhënat e grumbulluara , aspekti
social ishte një nga aspektet që duhej të analizoja p.sh. ndërveprimin e edukatoreve
dhe rolin e tyre në lojën eksploruese të fëmĳëve. I gjithë stafi ka filluar të fokusohet
më shumë në identifikimin e modelit të të mësuarit të fëmĳëve gjatë vëzhgimit dhe
kjo ka provuar të jetë e suksesshme kur planifikon hapin tjetër për fëmĳën. Tani stafi
ka një kuptim më të mirë se si të përdorin vëzhgimet dhe të planifikojnë aktivitetet
më efektive për fëmĳët në mënyrë që ata të mund të arrĳnë potencialin e tyre të plotë.
Hulumtimi dhe leximi më shumë rreth asaj se si fëmĳët mësojnë nga loja eksploruese
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ka zgjeruar njohuritë e mia dhe kam një kuptim më të mirë se si të ndihmoj fëmĳët.
Gjithashtu kam ndarë njohuritë e mia me edukatoret e tjera gjatë diskutimeve në
grup dhe kjo i ka ndihmuar që të kuptojnë përfitimet e lojës esploratorike dhe të
përdorin vëzhgimet në mënyrë më efektive për të planifikuar për fëmĳët. Për t'iu
përgjigjur pyetjeve të hulumtimit më duhej të analizoja të gjitha vërejtjet që bëja rreth
tyre.
- Pyetjet qe ngrihen gjate kerkimit
1-Si i ndihmon femĳet nën moshën2 vjeçare loja eksploruese te mesojne?
Fëmĳët shpenzonin shumë kohë në seancat e para për të eksploruar të gjitha burimet
në shportën e thesarit një nga një. Ata po merrnin të gjitha gjërat nga shporta një në
një kohë që preknin, i hanin, i nuhatnin etj. Ata po tregonin kuriozitet dhe zbulonin
gjëra të reja p.sh. Nga shqyrtimi i literaturës White (1990; 48) sugjeroi që 'Fëmĳët janë
"kuriozë" dhe gjithmonë të etur për të mësuar, veçanërisht kur janë në shkollë. Ata do
të mësojnë gjithnjë më shpejt nëse u janë dhënë mundësitë përkatëse për të kënaqur
"kuriozitetin" e tyre që nga faza e tyre e foshnjërisë. Fëmĳët që vëzhgova kishin stilin
e të mësuarit kinestetik. Sipas Clauss-Ehlers (2010: 584) dhe Tamblin (2006: 75) 'Stili
i të mësuarit kinestetik sugjeron që nxënësi të mësojë nëpërmjet shqisave të tĳ / saj'.
Kam bërë shumë vëzhgime dhe kam provuar të zgjeroj mësimin e tyre duke u ofruar
atyre mundësi të ndryshme çdo javë, duke e mbajtur interesin e tyre në mendje.
Nëpërmjet vëzhgimeve kam shikuar për çdo model të përsëritur që fëmĳët nën 2 vjec
të mund të kenë qenë duke portretizuar. Një nga gjërat që unë isha duke u përpjekur
për të vëzhguar dhe identifikuar ishte çdo shfaqje e modeleve te skemës (Piaget në
O'Hagan 1999: 102). Disa foshnja e gjejnë shumë më të lehtë për të arritur qëllimet e
tyre të të mësuarit dhe i rrituri duhet të planifikojë këto mundësi të të mësuarit duke
mbajtur në mend skemat e foshnjave. Unë gjithashtu e kam kuptuar se ka disa fëmĳë
që tregojnë shenja të skemës në lojën e tyre.
2 - Si e përdorim shportën e thesarit për të zhvilluar mundësi për fëmĳët nën 2 vjeç
për të mësuar nga përvojat sensoriale?
Shporta e thesarit u prezantua vetëm fëmĳëve, kur menduam se ata ishin të gjithë
të lumtur, të kënaqur dhe të vendosur mirë me kujdestarin e tyre për këtë ditë. Kjo
është shumë e rëndësishme për mirëqenien emocionale të fëmĳës; të jetë në gjendje
të ketë një
marrëdhënie të veçanta ku ata e dinë se nevojat e tyre fizike dhe emocionale do të
përmbushen vazhdimisht (Goldschmied dhe Jackson 2002: 42). Shporta e thesarit
ndihmon zhvillimin e trurit fizik. Kur fëmĳa po shikon objektin me përqendrim
maksimal, në atë pikë ka lidhje lidhëse synaptike që ndodhin në trurin e tĳ. Lidhjet
më synaptike që ka në fillim të jetës, aq më inteligjente fëmĳa ka gjasa të jetë në vitet
e tĳ të mëvonshme. Gopnik et al (1999: 184) thotë se kjo "ndërprerje" e komplikuar
e trurit të një fëmĳe varet nga aktivitetet e kryera nga organet e tĳ të ndryshme të
shqisave. Vëzhgimet e mia sugjerojnë se fëmĳët e lëvizshëm ndodhën të shpenzojnë
më pak kohë në shportë dhe kjo mund të ndodhë sepse sapo foshnja të fillojë të
lëvizë, ai mendon se mund të shohë diçka më interesante në pjesën tjetër të dhomës.
Sepse ai është tashmë i lëvizshëm, ai mund të lëvizë dhe të shkojë drejt tĳ. Prandaj,
ai menjëherë ngrihet dhe drejtohet drejt objektit për ta eksploruar atë; duke u
përpjekur për të gjetur rreth pronave të ndryshme të objekteve. Kjo është treguar për
shembull. në vëzhgimin ku djali i vogël hedh tubin e kartonit në shportën e thesarit
dhe shkon për të zgjedhur një libër nga këndi i librit; filloi të shikonte figurat dhe të
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bënte tingujt e kafshëve. Gjatë kësaj kohe ai ishte duke kërkuar dhe duke pritur për
aprovimin e të rriturit. Pasi ai po i hapte faqet një nga një dhe vuri në dukje figurën,
ndërsa edukatorja po i thoshte kafshët. Rekomandohet që fëmĳët që janë më të rritur
dhe mund të lëvizin në të vërtetë duhet t'u jepen 'mundësi heuriste' ku lodrat dhe
burimet nuk përdoren vetëm për eksplorimin e pronave, por bëjnë diçka për shkak
të lodrave dhe efekteve. Kjo është për shkak se fëmĳët në këtë fazë të jetës e ndiejnë
nevojën për të eksploruar dhe zbuluar objekte për veten e tyre (Goldschmied dhe
Jackson 2002, 129). 'Shporta e thesarit dhe loja heuriste është fillimi i vendimmarrjes
dhe përqendrimit, dhe formon themelin për të gjithë zgjidhjen e problemeve
të ardhshme, matematikën dhe shkencën'. Goldschmied E & Jackson S 2004
3-Si I përdorim vëzhgimet për të zhvilluar mundësitë për fëmĳët nën 2 vjeç për të
zgjeruar mësimin e tyre?
Vëzhgimet e mia treguan se fëmĳët kishin nevojë për kohë për të eksploruar objektet.
Ata zgjodhën një objekt të veçantë dhe e vështronin me shumë kujdes derisa të ishin
plotësisht të kënaqur. Pastaj objekti u hodh dhe një tjetër u zgjodh. Ndonjëherë fëmĳa
u kthye në të njëjtën gjë dhe herë të tjera vendosi të zgjidhte një të re. Pashë modelet
e përsëritura në 3 fëmĳë. Ata po tregonin një skemë të veçantë. Dy fëmĳë të moshës
19 muajsh kishin skemë rotacioni, sepse ata duket se kënaqen dhe shpenzojnë më
shumë kohë duke eksploruar dhe duke përdorur objekte të rrumbullakëta si kanaçe
metalike dhe duke i rrotulluar në dysheme ose duke levizur me lugë druri të gjitha
kavanoza. Ata gjithashtu po eksploronin burime të tjera të rrumbullakëta si kokosi
i thatë, tubat e kartonit të ka etj. Pas identifikimit të skemave të tyre nga vëzhgimet
e mia, planifikuam në seancat e ardhshme për të futur topa cilësi në shportën e
thesarit. Kjo i ndihmoi ata të zhvillonin koordinimin e syve të tyre kur ata po luajnë
duke gjuajtur dhe kapur lojë. Ata gjithashtu po eksplorojnë madhësinë dhe peshën
e tyre dhe zhvillojnë aftësitë e tyre matematikore. Kur njëri nga fëmĳët pa që topin
me gëzof që ishte më i lehtë nuk mund të shkonte aq larg sa topi i butë dhe i trashë
i gomës që ishte më i rëndë, ai përdori të dyja duart dhe e hodhi me forcë topin me
gëzof për mua për ta kapur atë. Topat e tekstilit u përdorën gjithashtu nga një fëmĳë
tjetër i cili po tregonte skemën e trajektores pasi i pëlqente të hidhte gjëra (arre kokosi
të thatë, etj) dhe t'i fshehte ato prapa mobiljeve. Për të zhvilluar skemën e trajektores
së tĳ jashtë në një shkallë më të madhe, unë ofrova flluska për të ndjekur dhe kapur.
Kjo ishte shumë e suksesshme pasi ai e pëlqente këtë shfaqje dhe shumë fëmĳë të
tjerë u bashkuan. Ata ishin duke shikuar në drejtime të ndryshme që flluskat ishin
duke shkuar dhe po zhdukeshin. Të kuptuarit se cilat burime të reja do t'u ofrojnë
fëmĳëve më pas, kur të njihen me skemat e tyre, ndihmon në zgjerimin e të mësuarit
dhe rrit përqendrimin e tyre kur ata kënaqen me lojën e tyre. Kjo është në përputhje
me atë që Athey 2007 në Nutbrown (2008: 68) sugjeron në rishikimin e literaturës
se 'Nëse dhe kur edukatoret vërejnë modelin e lojës së fëmĳëve, përmes vëzhgimit
i ndihmon ata të planifikojnë më mirë për fëmĳën duke e mbajtur skemën e tĳ në
mendje. Kjo nga ana tjetër do të lejojë që fëmĳa të kënaqet dhe të arrĳë. Gjatë lojës së
tyre dukej sikur fëmĳët ishin përgjegjës për të gjithë aktivitetin, çfarë dëshironin të
mësonin prej saj, se si donin ta ndienin atë dhe nëse do ta mbanin atë apo jo.
4 - Cili është roli i një të rrituri për të ndihmuar fëmĳët të mësojnë nëpërmjet lojës
esploruese?
Isha e kenaqur të mësoja se disa prindër kishin disa njohuri për faktin se mësimi
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dhe zhvillimi i një fëmĳe nuk varet vetëm nga gjenet e tĳ, por edhe nga përvojat që
sigurohen nga të rriturit. Këto përvoja duhet të jenë të planifikuara mirë dhe mund
të jenë të mundshme vetëm nëse të rriturit tregojnë interes për fëmĳën dhe lojën e tĳ.
Unë kisha biseduar me prindërit për shportën e thesarit në mënyrë që ata të mund të
përpiqen t'i përdorin ato me fëmĳën e tyre në shtëpi gjatë pushimeve. I kisha dhënë
atyre ide për objekte dhe burime të ndryshme që mund të përdoreshin në shportat e
tyre në shtëpi. Dyqanet e lodrave gjithmonë kanë lodra dhe burime të bollshme për t'i
mbajtur fëmĳët të angazhuar. Për shkak të strategjive të tyre të marketingut të rënda,
prindërit shpesh bien nën supozimin se këto lodra duhet të stimulojnë trurin e fëmĳës
(njohës). Vlen të përmendet se nuk është gjithmonë rasti, sepse shumica e herëve
këto lodra janë prej plastike, e cila nuk është një burim natyror. Potter dhe Milam
(2003: 215) sugjerojnë se lodrat plastike mund të jenë potencialisht të rrezikshme kur
ato thyhen dhe gjithashtu lloje të caktuara të plastikës mund të përmbajnë toksina,
të cilat mund të jenë të dëmshme për fëmĳët. Këto lodra mund të zëvendësohen me
lodra të bëra nga pëlhura ose druri. Të rriturit duhet të jenë shumë të kujdesshëm
në zgjedhjen e objekteve të duhuraper te luajtur dhe eksploruar. Ata janë shumë të
rinj për të qenë në gjendje të vendosin vetë nëse një objekt me të cilin po luajnë është
i sigurt. Jane të rriturit qëduhet të llogarisin rrezikun e objektit në emër të tyre dhe
pastaj t'ua ofrojë atyre. Një tjetër fushë shqetësuese e theksuar është qe shumica e
foshnjave "gjëra të gojës" të mos i ofroje / ekspozoje ato një fëmĳe tjetër. Praktikuesi
që drejton përvojën e lojës do të ishte personi më i mirë për të llogaritur rrezikun
për objekt në meritat e veta dhe duhet t'i përdorë ato në mënyrë të përshtatshme në
shportën e thesarit.
Planifikimi i të rriturve për të luajtur dhe të mësuarit të fëmĳëve duhet të jetë i
vetëdĳshëm që të mos komunikojë verbalisht me fëmĳën, gjatë lojës së tĳ në shportën
e thesarit. Arsyetimi prapa kësaj është që truri i fëmĳës tashmë është i preokupuar
të shohë me vëmendje këtë objekt të ri dhe po përqendrohet, duke u përpjekur të
komunikojë me fëmĳën, po e devĳojmë përqendrimin e tĳ dhe gjithashtu duke
mos respektuar interesat e tĳ. Kam pasur mundësinë të reflektoj për këtë kur një
anëtar i stafit inicioi lojën e fëmĳës me shportën e thesarit duke i dhënë atĳ objekte
të ndryshme. Ajo mendonte se për shkak se ai ishte duke eksploruar çdo send me
një ritëm shumë të ngadaltë, (duke mbushur dhe zbrazur kuti metalike me tapa prej
druri), ai nuk do të ishte në gjendje të "kërkonte" të gjitha sendet në kohë. I shpjegova
asaj se nuk është e nevojshme që ai të eksplorojë të gjitha lodrat e ofruara gjatë kësaj
kohe (Roberts dhe Featherstone 2002: 9). Por është më mirë që ai të eksplorojë çdo
send, me ritmin e tĳ derisa të jetë plotësisht i kënaqur. Kur fëmĳët nën moshën 2 vjeç
ishin duke eksploruar objektet dhe duke i shqyrtuar ato me kujdes, ata na vështruan
rregullisht, prandaj kërkonin siguri nga ne, të rriturit. Kam vërejtur se kjo ndodh
më shumë kur ata po përpiqeshin të eksploronin burimet për herë të parë. Njohja
jonë u tregoi atyre se ky objekt është interesant dhe ai po bënte një punë të mirë
për ta eksploruar atë. Kjo ishte shumë e rëndësishme për luajtje efektive. Për të
përmbledhur shportat e thesarit janë një medium shumë efektiv për t'i dhënë fëmĳës
shumë eksperienca sensoriale. Ato nuk duhet të jenë të shtrenjta, pasi objektet mund
të jenë objekte të përgjithshme shtëpiake. Hulumtimet sugjerojnë se këto përvoja
sensoriale do të stimulojnë rritjen e trurit të foshnjës. Edhe pse nuk ka mangësi të
dukshme në konceptin e shportave të thesarit, i rrituri duhet të jetë përgjegjës jo
vetëm për vlerësimin e rrezikut, por edhe faktorin e shëndetit dhe sigurisë për secilin
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objekt. Unë personalisht kam vërejtur se fëmĳët nën moshën dy vjeçare dukej se
kishin gëzuar shfaqjen dhe eksplorimin e shportave të thesarit. Sipas (Hughes, A
2010: 3) Unë mendoj se fëmĳët që kam vërejtur janë në fazën e dytë dhe të tretë të
lojës. 10-20 muaj - kur fëmĳa bëhet I levizshem dhe është në gjendje të eksplorojë
se si mund t'i ndërtojë objektet me mjedisin e tĳ, interesi mbizotërues është: Çfarë
mund të bëj me të? Dhe çfarë tjetër mund të bëj me të? '
20 muaj më tutje - 'ndërsa fëmĳa fillon të zhvillojë përdorimin e gjuhës dhe ai fillon
të kuptojë funksionin e objekteve, interesi mbizotërues është: Çfarë mund të bëhet
ky objekt?'
Do të vazhdoj shportat e thesarit në çerdhe dhe do të kërkoj kontribut nga anëtarët
e ndryshëm të stafit dhe do të ndihmoj prindërit nëse kanë ndonjë pyetje. Nëse
ata nuk janë të sigurt për diçka, atëherë unë do të përpiqem ta bëj më të mirën për
t'u shpjeguar atyre në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë të japin këtë përvojë të
mrekullueshme në shtëpi pasi çerdhe të mbyllet për pushime. Deri tani, ka qenë
përvoja shumë e pëlqyeshme e të mësuarit për mua!
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Drejtshkrimi i fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes
Malvina Ziu
Abstrakt
Punimi konsiston në studimin e drejtshkrimit të fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë ne mes, si
në aspektin teorik ashtu edhe nga ana praktike.Ky punim përbëhet nga dy pjësë :Pjesa e parë
do të përmbajë përshkrimin teorik dhe praktik të drejtshkrimit të fjalëve njësh, ndaras dhe
me vizë në mes. Ndërsa pjesa e dytë paraqet një projekt didaktik të cilin e kemi mbështetur
mbi lëndën e didaktikës të gjuhës shqipe në lidhje me mësimdhënien e gjuhës dhe letërsisë
shqipe.Arsyeja përse është zgjedhur kjo temë është se në shkollat e arsimit të mesëm të ulët
dhe arsimit të mesëm të lartë kemi vënë re problematikat e ndryshme që kemi hasur gjatë
zhvillimit të orës së mësimit. Ndër problematikat e shumta që hasëm, çështja që ishte pothuajse
e përbashkët, por edhe më serioze ishte linja e drejtshkrimit. Gabimet drejtshkrimore të
nxënësve ishin të shumta pavarësisht nivelit të tyre, prandaj studimi i kësaj fushe meriton një
vëmendje të veçantë e cila mund të ndihmonte në evidentimin e kësaj problematike.Dëshira
për të paraqitur evoluimin e gjuhës shqipe, ndryshimet e rregullave drejtshkrimore por edhe
ballafaqimin e këtyre problematikave me rregullat drejtshkrimorë. Në kapitullin e parë kam
paraqitur rregullat e drejtshkrimit të fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes të bazuara
mbi “Drejtshkrimin e gjuhës shqipe” i vitit 1973. Ndërsa në kapitullin e dytë kam paraqitur
gjithë punën kërkimore që kemi zhvilluar gjatë mësimit. Konkluzionet i kam paraqitur me
anë të tabelave, grafikëve të cilët paraqesin gabimet drejtshkrimore të nxënësve në detyrat e
shtëpisë dhe të klasës, ese të ndryshme dhe diktime.Pjesa e dytë e punimit paraqet një projekt
didaktik të cilin e kemi mbështetur në teorinë e didaktikës së gjuhës shqipe. Në këtë pjesë,
të dytë të punimit të diplomës, kam shkëputur nga programi kurrikular, tema të caktuara
të cilat lidhen me linjat dhe nënlinjat e ndërtimit të një programi të lëndës së gjuhës, duke i
shtjelluar përmbajtjet e tyre për tema të caktuara përmes modelimit të teksteve për nxënës,
për mësues dhe duke i shoqëruar edhe me një analize procesi për çdo rast. Këto mësime të
zbërthyera sipas kësaj metode përfshĳnë linjat të lexuarit, të folurit, të shkruarit dhe njohuritë
mbi gjuhën, morfologjinë, sintaksën, drejtshkrimin, leksikologjinë, etj. Hartimi i një teksti dhe
analiza e zbërthimit të tĳ e shoqërojnë këtë pjesë të dytë që është projekti didaktik.
Fjalët kyce: Drejtshkrimi,fjalët,metodologjia,leksika,standartet gjuhësore.

Hyrje
Për të realizuar këtë punim janë përdorur një numër i madhë librash të ndryshëm,
si dhe shkrime të ndryshme,hulumtime nëpër shkolla të ndryshme.Burimi kryesor
për këtë punim është ´´Drejtshkrimi i gjuhës shqipe´´ i vitin 1973, si dhe shkrime të
tjera nga gjuhëtarë dhe analistë të ndryshëm. Gjithashtu statistikat dhe hulumtimet
të bëra nga gjuhëtarë, por edhe nga vetë unë, është një tjetër punë e rëndësishme që
na intereson në këtë punim. Pa harruar edhe vjeljen e punëve praktike, të kryera nga
nxënësit e të gjitha niveleve, na e bëjnë këtë punim më të plotë dhe çdo gjë të ngritur
në bazë të fakteve. Duke e ndarë në kapituj dhe nënçështje këtë punim, dhe duke i
trajtuar ato me radhë, që nga shtjellimi teorik duke përfunduar deri në fakte konkrete,
pra se si del realisht drejtshkrimi i fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes në disa
shkolla të vendit tonë.Pjesa e dytë, e këtĳ punimi, është mbështetur në zbërthimin
e praktikave dhe modelimit kurrikular- didaktik në lidhje me mësimdhënien dhe
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mësimnxënien e gjuhës shqipe. Programe të ndryshme, tekste shkollore dhe tekste
mësuesi, etj, na ndihmuan për të realizuar këtë pjesë të dytë të diplomës. Me kalimin
e viteve gjuha shqipe ka kaluar disa etapa të rëndësishme të zhvillimit të saj, të
cilat kanë ndikuar si në pasurimin e saj me fjalë të reja por edhe në drejtshkrimin
e tyre. Në shumicën e rasteve ndryshimet janë berë për shkak të artikulimit të tyre
nga folësit në mënyra të ndryshme, për disa të tjera ka qënë e nevojshme për tu
përshtatur me kushtet e tjera gjuhësore. Ndryshimet e drejtshkrimit arritën në një
shkallë sa gjuha shqipe të shkruhej në mënyrë të njëjtë për të gjithë shqiptarët duke
mos pasur dallime dialektore, e cila mund të ishte e përdorshme në të gjitha fushat
e veprimtarisë shoqërore. Mund të themi që gjuha shqipe arriti në një shkallë të tillë
zhvillimi sa mund të pohonim shkencërisht se populli shqiptar kishte tashmë një
gjuhë letrare. Kjo shkallë zhvillimi e shqipes letrare, ndër të tjera kërkon që edhe
rregullat drejtshkrimore të jenë sa më të njësuara e të qëndrueshme me qëllim që të
ndihmojnë për ngulitjen sa më të thellë dhe për përvetësimin sa më të lehtë të normave
të gjuhës letrare të shkruar e njëkohësisht të ndikojnë për njësimin e mëtejshëm edhe
të normave të drejtshqiptimit. Drejtshkrimi nuk është vetëm një çështje shkencore,
por edhe një problem i rëndësishëm shoqëror, sepse është shprehje e drejtpërdrejtë e
njësimit të gjuhës letrare kombëtare, e cila luan një rol të dorës së parë në forcimin e
vetëdĳes kombëtare, në zhvillimin e jetës mendore. Në shumicën e rasteve gabimet
drejtshkrimore bëhen për arsye se folësit bazohen më shumë në atë çfarë shqiptojnë
duke mos qënë të informuar mbi rregullat e drejtshkrimit por edhe të mosstudimit
të tyre. Për sa i përket drejtshkrimit të fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes
Kongresi i Drejtshkrimit, duke u bërë një shqyrtim shkencor përgjithësues nivelit
të zhvillimit të gjuhës së sotme letrare shqipe, prirjeve të evolucionit të saj dhe në
mënyrë të veçantë gjendjes së drejtshkrimit konstaton se :1-“Shkrimi i fjalëve bashkë,
ndaras ose me vizë në mes të zgjidhet në bazë të konceptit shkencor mbi fjalën dhe veçoritë e
saj në gjuhën shqipe, si një njësi tërësore e mbyllur fonetike, gramatikore e semantike. 2-Të
përkrahet prirja e shqipes letrare drejt njëfjalësimit të disa togfjalëshave, veçanërisht të
disa shprehjeve ndajfoljore, parafjalore e lidhëzore.” Ndryshimet më të dukshme në
drejtshkrimin e fjalëve kanë ndodhur sidomos në bashkimin e një grup fjalësh të
cilat për shkak të përdorimit të shpeshtë të tyre bashkë me njëra-tjetrën janë kthyer
në një fjalë të vetme.Për secilin rast kemi paraqitur në çështjet e mëposhtme rregullat
drejtshkrimore për shkrimin e fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes.
1.1Drejtshkrimi i fjalëve njësh sipas standartit.
Shkruhen njësh të gjitha ato njësi që nga pikëpamja leksikore përbëjnë një fjalë të vetme.
Gjuha shqipe është shumë e pasur me fjalë të shumta cilat me kalimin e kohës shumë
prej tyre kanë pësuar ndryshime të shumta derisa kanë arritur formën e sotme të të
shkruarit.Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes:
a)
fjalët me parashtesa : antifashist, antiimperialst, jozyrtar, kundërsulm, mossulmim,
parregullsi, parafytyrim, sipërmarrje, parashkollor etj.
b)
fjalët e përbëra me lidhje përcaktore ndërmjet gjymtyrëve të tyre : armëpushim,
bashkatdhetar, datëlindje, flokëgështenjë, hekurudhë, kundërsulm, letërnjoftim, luledele etj.
c)
Fjalët e përbëra, gjymtyrët e të cilave kanë lidhje këpujore ndërmjet tyre, kur
ato janë njësuar plotësisht si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore :
juglindje, shitblerje, shurdhmemec, veriperëndimor, këmbadoras, marrëdhënie etj.
d)
Fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulur prej kohësh si të tilla në
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gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore :
emra : gjëegjëzë, thashetheme, farefis, ecejaket etj.
mbiemra : i patëmetë, i pavënëre, i pandonjëtëmetë etj.
numërorë : numërorët themelorë që nga njëmbëdhjetë deri në nëntëmbëdhjetë,
ata që tregojnë dhjetëshe, qindëshe, si edhe numërorët rreshtorë, pavarësisht
nga numri i pjesëve përbërëse të tyre : njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë…nëntëmbëdhjetë;
tridhjetë…nënëtëdhjetë; njëqind, katërqind etj.
përemra të pakufishëm : akëcili, çdo, diçka, moskush, kurrfarë, gjësendi, cili,
asnjëri, gjëkafshë etj.
ndajfolje e parafjalë : asnjëherë, askund, kryekëput, padashur, gjithmonë, gjithnjë,
buzagas, dosido, gjithandej, paksa, përgjysmë, përplot, përtej, vetvetiu etj.
lidhëza : derisa, domethënë, gjersa, nëse, ngase, teksa, veçse, porsa, përveçse etj.
pjesëza : kushedi, pothuajse, seç, pikësëpari etj.
pasthirma : obobo, mirëdita, tungjatjeta etj.
1.2Drejtshkrimi i fjalëve ndaras sipsa standartit Shkruhen ndaras :
a)
togëfjalëshat e tipit emër në emërore + emër në rasën rrjedhore, gjymtyrët e të
cilëve ruajnë pavarësinë e tyre morfologjike : bar blete, lule shqerrash, lule gjaku, bar
miu, vaj peshku, bojë argjendi, bojë mjalti, bojë vaji etj.
b)
ndajfoljet dhe lokucionet ndajfoljore : së afërmi, së bashku, së dyti, për së gjalli,
për së mbari, së paku, më tresh, për dy etj.
c)
lokucionet ndajfoljore të formuara nga dy fjalë, të njëjta ose të ndryshme, të
lidhura në mes tyre me parafjalë ose me lidhëzën e : këmbë mbi këmbë, sy më sy, tre nga
tre, dhëmb për dhëmb, fjalë për fjalë, tani për tani, vit për vit, brez pas brezi, fund krye, shkel
e shko, mbarë e prapë, rreth e rrotull etj.
d)
ndërtimet e tipit me ose për +emër në kallëzore të pashquar, me vlerë kryesisht
ndajfoljore : me ditë, me kohë, me vrap, për shembull, me të pabesë, (më ra ) ndër mend, (e
la ) pas dore, me padurim etj.
e)
numërorët themelorë të formuar me pjesëmarrjen e fjalëve mĳë, milion,
miliard, etj. dhe pjesët përbërëse të një numërori themelor, të lidhura me lidhëzën e :
një mĳë, dy mĳë, dyqind mĳë, njëqind e një, treqind e pesëdhjetë e katër, një milion e pesëqind
mĳë e dyqin e pesëdhjetë e shtatë etj.
f)
lokucionet parafjalore ose lidhëzore : aq sa, ashtu si, edhe pse, në mënyrë që, po
qe se, në rast se, sapo që, si edhe, vetëm se, po të jetë se etj.
g)
shpehjet e emërore për qind, për mĳë : pesë për qind, qind per qind, dyqind për
mĳë, 8 për qind, 50 për mĳë, njëqind e pesëdhjetë e pesë për qind etj.
h)
pjesëza u e trajtave pësore-vetvetore, kur ndodhet para foljes : u afrova, u
lodhëm, u nisëm etj.
i)
lokucionet pasthirrmore që shprehin përshëndetje, urime, falenderime,
ngushëllime etj., pjesët përbërëse të të cilave e ruajnë pavarësinë e tyre gramatikore
: Mbeçi me shëndet! Mirë ardhshi ! Mirë se erdhe !, Udha mbarë!, Shëndet paç!, Nga mot
gëzuar!, E paçim me jetë! etj.
1.3Drejtshkrimi i fjalëve me vizë në mes sipas standartit.
Shkrimi i fjalëve me vizë në mes në gjuhën shqipe është një problem mjaft i gjerë
dhe ndër më të vështirët. Në këtë çështje do të trajtojmë shkrimin me vizë lidhëse të
fjalëve a të njësive leksikore, të emërtimeve a të emrave të përbërë prej dy dhe rrallë
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prej dy gjymtyrësh.Drejtshkrimi i këtyre njësive është i lidhur ngushtë me problemin
leksikologjik të kufijve të fjalës në gjuhën shqipe. Shkrimi me vizë lidhëse pasqyron
në drejtshkrim ndryshimet që ndodhin në sistemin leksikor të gjuhës. Si në çdo gjuhë
tjetër edhe në gjuhën shqipe ndodh që dy a më shumë fjalë, dukë u bashkuar me
anë të kompozimit ose të përngjitjes, të humbasin pavarësinë e tyre leksikore dhe të
shndërrohen në njësi të re leksikore gjë e cila pasqyrohet në shkrimin e saj. Kriteret
që shërbejnë për shkrimin e fjalëve me vizë janë në përgjithësi të njëjta me ato që
shërbejnë për shkrimin e fjalëve njësh dhe ndaras. “Për të shkruar fjalët me vizë lidhëse
duhet mbajtur parasysh karakteri i unitetit të tyre semantik dhe strukturor – fjalëformues
që kushtëzohet nga shkalla e formësimit gramatikor dhe nga karakteri i lidhjeve sintatike e
semantike të gjymtyrëve që i përbëjnë.” Duke marrë parasysh këta faktorë, kriteret e
përgjithshme për shkrimin e drejtë të fjalëve me vizë lidhëse mund të quhen shkurt
: kriteri semantik, kriteri strukturor – fjalëformues dhe kriteri i formësimit gramatikor. Në
bazë të këtyre kritereve fjalët a njësitë që shkruhen me vizë lidhëse qëndrojnë në një
pozitë të ndërmjetme midis fjalëve të përbëra që shkruhen bashkë dhe të togfjalëshave,
prandaj është më e drejt që ato të quhen njësi a fjalë me strukturë pak a shumë të
hapur, një pjesë e mirë e të cilave është shndërruar ose ka prirje për t’u shndërruar
në njësi leksikore me strukturë të mbyllur. Funksioni i vizës lidhëse në këto njësi
është jo vetëm që t’i bashkojë gjymtyrët, por edhe ti ndajë, t’i veçojë ato. Pozita e
ndërmjetme e këtyre njësive leksikore pasqyrohet jo vetëm në shkallën e unitetit
semantik, por edhe në shkallën e formësimit gramatikor. Në këto njësi vërejmë një
formësim të pjesshëm, jo të plotë të tyre dhe nga ana tjetër një prirje për t’u formësuar
plotësisht. Kështu p.sh. tek emrat e përbërë që tregojnë njësi të matjes ( kalë-fuqi, orënjeri ), tek emërtimet e përbëra të tipit hotel-restorant, vinç-urë, qen-ujk, etj. Tek disa të tjera
njësish të tilla, megjithëse është kryer formësimi i plotë gramatikor p.sh. hekur-nikel,
pritjet-përcjelljet, (punëtorët) e ngarkim-shkarkimit, marksist-leninist, gjeografiko-historik,
ushtarako-politik. Njësitë e mësipërme që këshillohen të shkruhen me vizë lidhëse
nuk janë fjalë të përbëra të mirëfillta, por një tip i veçantë me strukturë të mbyllur, ku
viza lidhëse bën më të qartë lidhjen semantike të gjymtyrëve homogjenë.Shkruhen
me vizë lidhëse në mes :
a)
Formimet e përftuara nga përsëritja e një fjale në të njëjtën trajtë ose në trajta
të ndryshme, nga bashkimi i dy antonimeve, i dy numërorëve themelore, formimet
onomatopeike të përftuara nga përsëritja e një fjale në të njëjtën trajtë ose në trajtë
të ndryshuar : copë-copë, çika-çika, tufa-tufa, thela-thela, zhele-zhele, dita-ditës, këmbakëmbës, vonë-vonë, shumë-shumë; aty-këtu, hyrje-dalje, poshtë-lartë, vajtje-ardhje; bambam, ciu-ciu, tak-tak, fap-fup, gëk-mëk, lecka-pecka, hum-hum etj.
b)
emërtimet e përbëra të njësive të matjes : ditë-punë, kalë-fuqi, kilovat-orë, orënormë, ton-kilometër, vit-dritë, gram-molekulë, grup-moshë etj.
c)
emërtimet jo të thjeshta me lidhje këpujore plotësuese ose me lidhje
përcaktore-ndajshtimore ndërmjet pjesëve përbërëse të tyre : bar-lulishte, kaferestorant, postë-telegraf-restorant, dhomë-muze, qytet-muze, plan-detyrë, qen-ujk, hotelpension, organizatë-bazë etj.
d)
formimet terminologjike të tipit : tokë-tokë, ajër-tokë, ajër-ajër, tokë-ajër etj.
e)
formimet e tjera jo të thjeshta, kryesisht mbiemërore, pjesët e të cilave kanë
midis tyre lidhje këpujore që shprehin marrëdhënie plotësuese ose të ndërsjellta :
analitiko-sintetik, ekonomiko-shoqëror, historiko-gjeografik, politiko-kulturor, afro-aziatik,
anglo-amerikan, greko-romak, fjalor anglisht-shqip, fjalor-anglisht-italisht-shqip, marksizëm163

leninizëm etj.
f)
pjesëza ish- përpara emërtimeve të ndryshme : ish-drejtor, ish-komandant, ishministër, ish-kryeqytet, ish-kryetari i partisë etj.
g)
emëtimet e përbëra të pikave të horizontit, të formuara prej një fjale të thjeshtë
dhe prej një fjale të përbërë : jug-juglindje, lindje-verilindje, perëndim-jugperëndim, veriverilindje etj.
h)
emrat e përbërë të krahinave e të fshatrave të vendit tonë me lidhje
bashkërenditëse, ndajshtimore ose me lidhje përkatësie : Fier-Shegan, Fushë-Arrëz,
Dushk-Peqin, Ujë-Lurth, Zall-Dajt, Toskë-Martalloz, Labinot-Fushë, Labinot-Mal etj.
i)
emrat e përbërë gjeografik të huaj, edhe kur pjesët përbërëse lidhen midis
tyre me një parafjalë, lidhëz ose nyje : Buenos-Ajres, Hong-Kong, Kosta-Rika, SanFrancisko, San-Salvador, Nju-Dehli, Sierra-Leone, San-Marino, Frankfurt-mbi-Majn etj.
j)
emrat ose mbiemrat e huaj të personave të përbërë prej dy a më shumë
pjesësh : Zhan-Zhak Ruso, Abu-Ali-Ahmet, Mari-Luizë, Zholio-Kyri etj.
k)
numërorët rreshtorë, kur vetë numri ose një pjesë e tĳ shënohet me shifra
arabe : klasa e 2-të, kreu i 4-t, i 74-ti, i 200-milionti, Kongresi i 6-të, shekulli i 20-të, viti i
29-të i çlirimit, 400-shi, 300-mĳëshi etj.
l)
emërtimet e përvjetorëve dhe formimet e ngjashme me to, kur numerori
shënohet me shifër : 100-vjetori i Pavarësisë, shkolla 9-vjeçare, 15-ditëshi i parë i shtatorit,
30- vjetëshi i parë i shekullit XX etj.
m)
emërtimet e veçanta të mjeteve teknike, si edhe emëtimet e ngjashme
konvencionale, në përbërjen e të cilave hyn edhe një numër i shënuar me shifra :
B-52, Apolo-14, Kozmos-130, Boing-707, TU-104, Plani D-4, Agjenti J-33, Mig-21.
Po kështu shkruhen edhe numrat e telefonave dhe të targave të automjeteve, kur
përbëhen nga grupe shifrash : 27-51, 41-44, 55-76; BR 58-65, DR 42-68, KO 43-93, UP
05-06-50 etj.
n)
emërtimet e shkurtuara të institucioneve, të zyrave, të ndërmarrjeve, të
organizatave etj.; viza lidhëse në këtë rast vihet midis tyre dhe nyjes së prapme
ose mbaresës : SMT-ja e Lushnjes, sesioni i 28-të i OKB-së, korrespondetntët e ATSH-së,
nëpunësit e PTT-së, oxhaku i TEC-it, rregullotja e FIFA-s, Shtabi ABD-së etj.
o)
emërtimet e përbëra nga një pjesë e shkurtuar dhe nga një pjesë e plotë : NIKimike, NI-Profarma, NI-Pyjore, NI-Qelqi, NI-Tulla etj.
p)
shkronjat, numrat (kur shkruhen me shifra), pjesët e pandryshueshme të
ligjëratës, si edhe elementë që nuk janë pjesë të ligjëratës, kur përdoren si emra dhe
marrin tregues të trajtave rasore : a-ja, b-ja, vëru pikat ë-ve, vër pikën mbi i-në, y-ja është
zanore, të gjendet x-i, 1-ja, 3-ja, 7-a, 15-a, kryengritja e 1911-s, ngjarjet e 1924-s, dhe-ja
ëshyë lidhëz këpujore, zë-ja është prapashtesë zvogëlimi, pse-ja është ndajfolje pyetëse etj.
q)
komandat ushtarake të përbëra nga dy ose më shumë pjesë; viza lidhëse
në këtë rast vihet midis pjesëve përbërëse të tyre : Para-marsh!, Me vrap-marsh!,
Prapa-ktheu!, Në vend-numëro!, Skuadër-ndal!, Togë-ndal!, Armë-zbraz!, Batalioni, në vĳë
kompani-kolonë-mblidhu!, Djathtas-ndero!, Skuadra, djathtas-ktheu! etj.
Shkruhen me vizë të gjatë në mes tyre:
a)
emrat e përveçëm që shënojnë caqet e një hapsire gjeografike, si edhe
emrat që shënojnë caqe kohore: gara e çiklizmit Tiranë—Elbasan—Korçë, hekurudha
Rrogozhinë—Fier, kanali Peqin—Kavajë, largësia Tokë—Kavajë, vĳa ajrore Paris—Tiranë—
Pekin, udhëtimi Francë—Argjentinë—Australi, periudha janar—maj etj.
b)
numërorët që shënojnë caqet e një hapsire kohore : periudha 1939-1944;
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Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike 15—21.XI.1962; Kongresi i Drejtshkrimit të
Gjuhës Shqipe 20—25.XI.1972; viti shkollor 2013—2014; letërsia e shekujve XIX—XX etj.
c)
dy a më shumë emra të veçantë ose emërtime, fjalë a togje fjalësh të veçanta,
të cilat kanë ndërmjet tyre marrëdhënie të ndërsjellta, janë elemente përbërëse të
njësive kuptimore shumëpjesëshe ose shënojën kalime nga një gjendje në një gjendje
tjetër : ndeshja Dinamo—Partizani, ndeshja e futbollit Shqipëri—Turqi, trekëndëshi
mësim—punë prodhuese—edukim fizik dhe ushtarak, marrëshëniet mall—para—mall etj.
d)
emrat e bashkautorëve të një vepre : K. Marks—F. Engels, A. Xhuvani—K. Cipo
etj.
1.

Gabimet drejtshkrimore në shkollat 9-vjecare dhe të mesme

Duke u bazuar mbi punimet dhe vëzhgimet në shkollat 9-vjeçare dhe në shkollat e
mesme studiova gabimet drejtshkrimore të nxënësve përkatësisht të fjalëvë njësh,
ndaras dhe me vizë në mes. Gabimet më të shpeshta janë sidomos në shkrimin
e fjalëve të përbëra, fjalët me parashtesa, në shkrimin e lidhëzave, pjesëzave dhe
pasthirmave bashkë dhe ndaras. Problematikat më të shpeshta janë hasur në shkrimin
e fjalëve me vizë në mes.Ajo çfarë vihet re më tepër në gabimet drejtshkrimore të
nxënësve janë fjalët të cilat nxënësit janë të prirur që t’i shkruajnë veç e veç ose me
vizë në mes si p.sh. në fjalët fletërrufe (fletë rrufe), bojëshegë (bojë shegë), këpucëbërës
(këpucë bërës), trevjeçar (tre-vjeçar), radiomarrës (radio-marrës). Gjithashtu kemi hasur
problem të mëdha në shkrimin e lidhëzave të cilat shkruhen bashkë dhe nxënësit
i shkruajnë ndaras dhe anasjelltas si p.sh. qëkurse (që kurse), tekqë ( tek që), në qoftë se
(nëqoftëse), kështu që (kështuqë), aq sa (aqsa), si do që ( sido që) etj. gabimet drejtshkrimore
ishin nga më të ndryshmet të cilat i kemi paraqitur në çështjet e mëposhtme.Duke
bërë një krahasim midis këtyre dy shkollave me njëra-tjetrën, i shkollёs 9-vjeçare dhe
gjimnazit, niveli i gabimeve ishte përafërsisht i njëjtë, gjë që tregon se mangësitë e
nxënësve vĳnë që nga shkolla 9-vjeçare. Kjo për arsye të neglizhencës së madhe të
mësuesit, i cili nuk i jepte vëmendjen e duhur kësaj problematike, por edhe të temave
të pakta të linjës së drejtshkr2.1 Gabimet drejtshkrimore
Puna mbështetet mbi punën e nxënësve me shkrim, ese, detyra shtëpie dhe klase si
dhe në diktime. Nisur edhe nga tema “Gabimet drejtshkrimore në fjalët që shkruhen
me vĳë në mes, ndaras dhe njësh”, të përkthyera përfundimet edhe në grafik arrĳmë
të bëjëmë të njohur se cilat nga këto grupe fjalësh përbën më shumë problem në
shkrimin e tyre. Nisur nga grafiku i mposhtëm dhe renditja në rendin zbritës , duke
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fillur nga ato fjalë që përbëjnë më shumë problem në shkrimin e tyre dhe duke arritur
në ato në fjalët më pak të gabueshme prej nxënësve.
Nisur nga kjo shohim se nga përfundimet e arritura fjalët të cilat shkruhen në mënyrë
jo korrekte janë fjalët me vizë në mes të cilat 50% e gabimeve të nxënësve. Lidhur
me këtë grup fjalësh pjesa me e madhe e nxënësve duke i përgjithsuar të gjitha klasat
i zbatojnë rregullat e shkrimit saktë të fjalëve shumë pak për të mos thënë aspak.
Kjo ndikohet nga mungesa e trajtimit dhe diktimit të rregullave nga ana didaktike.
Neglizhenca e mësuesve dhe anashkalimi i pjesës teorike për sa i përket rregullave
që nxënësit duhet të njohin çon në një përfundim aspak të kënaqshëm në lidhje
me shkrimin korrekt të fjalëve.Fjalët me vizë në mes në pjesën më dërmuese janë
shkruar bashkë ose veç. Problem më të madh kanë bërë emërtimet dhe numërorët
të cilët duhet të ndahen me vizë, një rregull aspak i njohur prej nxënësve dhe shumë
i gabueshmë prej tyre. Më pak të gabueshmë janë fjalët e përsëritura, edhe shkrimi
i tingujve dhe zhurmave në të cilat fjala e parë përsëritet, gabueshmëria është më e
vogël, dhe zbatohen rregullat e shkrimit korrekt të saj.
Grafiku tregon se rendi zbritës pasohet nga fjalët të cilat shkruhen njësh, krahasuar
me fjalët me vizë në mes ato përbëjnë më pak gabim në shkrimin e tyre dhe zënë rreth
30% të vlerës së gabimeve që bëjnë nxënësit. Përgjithësisht këto fjalë janë dhe më të
përdorshme prej nxënësve në punët e tyre dhe njohja me rregullat e tyre është më i
pranishëm. Rastet më të shpeshta për sa i përket fjalëve që shkruhen njësh, e kanë
në fjalët e përbëra duke u nisur nga njohja e dy temave të cilat mund të qëndrojnë
të mëvetësishme, kjo i drejton ata në një llogjik të gabuar duke anashkaluar kështu
rregullat diktuese të cilat disa fjalë kryesisht emërtuese duhet të shkruhen bashkë,
apo edhe me vizë në mes. Më pak problem përbëjnë fjalët e prejardhura të cilat janë
shumë të diktueshme prej tyre dhe të njohura në punët e tyre duke u shkruar saktë
në pjesën më të madhe. Përqindja e nxënësve në shkrimin e fjalëve me parashtësë,
prapashtesë apo edhe me para-prapashtesim është e ulët. Përballja dhe përdorimi
i shpesht me to i benë nxënësit të shkruajnë saktë, duke u nisur edhe nga njohja
teorike që ata kanë, sepse zotërimi i aspektit teorik te tilla si : mënyra e formimit,
pjesët përbërse, njohja gramatikore çon në përfundimin e shkrimit korrekt të tyre.
Fjalët njësh të cilat përbëjnë më shumë problem janë edhe lidhëzat e të cilat
shkruhen në pjësën më dërmuese nga nxënësit gabim. Lidhëzat janë një kategori
shume e përdorur fjalësh prej tyre por nga punët e kontrolluara u vu re se në shkollat
nëntëvjçare kishte më shumë problem në shkrimin e tyre sepse ana teorike nuk
zotërohej. Njohurit gramatikore nuk ishin përthithur në mënyrën e duhur per tyre,
dhe kjo i penalizonte ata në shkrimin korrekt. Më pak gabime u vunë re në esetë
e gjimnazistëve të cilët numrin e gabimve të këtyre fjalëvë e kishin shume më të
ulët sepse njohja morfologjike dhe sintaksore lejon shmangien sa më të madhe të
shkrimit gabim të tyre.
Fjalët ndaras është kategoria e fjalëve të cilat përbëjnë më pak problem në shkrimin
e tyre dhe janë rreth 20%. Këto fjalë duke përgjithsuar të gjitha klasat nuk përbëjnë
gabim në shkrimin e tyre. Nxënësit zotërojnë informacioni e duhur dhe të gjitha
rregullat teorike të shkrimit korrekt të tyre. Disa nga fjalët që kanë hasur më shumë
problem kanë qënë lidhëzat dhe lokucionet lidhëzore të cilat ashtu si dhe në gupin e
fjalëve ndaras kanë qënë më të predispozuara për të hasur gabimet në shkrimin e tyre
sepse njohja me rregullat e diktura nga drejshkrimi i gjuhës shqipe nga nxënësit është
shumë pak e përvetsuar prej tyre. Në këtë pikë faktor kryesor luan roli i mësuesit të
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cilët në pjesën më të madhe neglizhojnë çështjen e rregullave drejshkrimore
.Në studimin vura re se përveç grupit të fjalëve të marra në punim, problematikë
të madhe përbënin edhe shumë aspekte të tjëra drejtshkrimore, prej të cilave
mundë të veçojmë zanoren ë e cila në pjesën më të madhe të rasteve nuk shkruhej
ose shtohej, duke u bërë faktor kryesor i shkrimit të fjalëve gabim. Nëpërmjet
grafikëve dhe tabelave kemi arritur në përfunime se këto grupe fjalësh përbejnë një
numër shume të madh të të shkruarit gabim të fjalëve.Shkrimi gabim ka ndodhur
për disa faktorë të cilët janë : interpretimi jo i saktë nga ana e mesuesit, por edhe
mungesa e orëve të posaçme kundrejt këtyre temave të cilat në shkollat nëntëvjeçare
janë shumë ta pakta, ndërsa në shkollat e mesme temat gjuhësore mungojnë fare.
Nënvlersimi i temave drejshkrimore, mosrealizimi i duhur i orëve të caktuara të
vendosura në planin mësimor kanë çuar në këto rezultate. Nga vëzhgimet e bëra në
shkollat parauniversitare, vumë re se temat drejtshkrimore neglizhoheshin shume.
Nëse do të bënim një ndarje dhe krahasim se cilët nxënës realisht gabonin janë
përgjithësisht të njëjta. Në orët gjuhësore linjës së drejtshkrimit duhet ti vendoset një
rëndësi shumë më e madhe, kjo për të evidentuar se sa shumë rëndësi ka drejtshkrimi
i gjuhës. Mendoj se në shkollat tona duhet të shtohet numri i orëve të gramatikës dhe
drejtshkrimit kjo për sa i përket shkollave nëtëvjeçare dhe sidomos atyre të gjimnazit
dhe gjithashtu të ketë një punim më serioz nga ana e mësuesit.
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Format e Vlerësimit
Arsela Noku
Abstrakt
Objekti i këtĳ studimi është që të paraqesë një rezyme të formave të vlerësimit në shkollë.
Qëllimi kryesor i këtĳ studimi është që format e vlerësimit të përdoren në mënyrë sa më të
saktë dhe objektive në mënyrë që ti vĳnë në ndihmesë mësuesit dhe nxënësve gjithashtu.
Çështjet në studim janë: Si përdoren format e vlerësimit në klasë? Në ç’mënyre vlerësohen
nxënësit? Si reagojnë nxënësit ndaj këtyre vlerësimeve? Arsyeja pse zgjodha këtë temë është
se edhe vetë kam qënë dëshmitare dhe protagoniste e proçedurave të vlerësimit në klasë.

Hyrje ( Shqyrtimi i literaturës)
Presidenti amerikan Bush në vitin 1992 tha se nëse duam të ndryshojmë shoqërinë
amerikane ne duhet të ndryshojmëmë parë shkollat tona. Nga kjo mund të kuptojmë
qartë që ‘edukatorja’ e shoqërisëështë,krahas familjes, edhe shkolla. Shkolla si një
institucion arsimor funksionon sipas disa mekanizmave të caktuara ku ndër më të
rëndësishmet është vlërësimi që nxënësi merr pas kryerjes së shkollimit.
Së pari:Çfarë është “vlerësimi”? Çfarë do të thotë të “vlerësosh” dikë? Sipas Brown,
termi rrjedh nga latinishtja “ad sedere” me kuptim të drejtpërdrejtë do të thotë
të ulesh pranë. Në mësimdhënie vlerësimi është proces i mbledhjes sistematike,
analizimit dhe interpretimit të informacioneve me qëllim të determinizmit se në çfarë
shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat udhëzues. Vlerësimi përmban përshkrimin
sasior dhe cilësor, gjykon vlerat dhe meritat, bazohet në matjen objektive, të saktë , të
vlefshme dhe të besueshme. Duke qenë se është vlërësimi ai që gjykon mbi cilësinë
e një veprimatarie apo një procesi ndaj vlerësimi në shkollëai është një aspekt tepër
i rëndësishëm për të pasur një sistemi arsimor cilësor dhe konkurues. Sigurisht kur
një nxënës apo student merr një diplomë të caktuar ai është vlerësuar me disa nota
të çertifikuara. Në nxjerrjen e këtyre rezulateve një mësues e kalon këtë individ
nëpër disa faza vlerësimi për të arritur në një përfundim të caktuar. Format më të
rëndësishme të vlerësimit në një veprimatri mësimore janë:
1. Vlerësimi diagnostifikues –synon të zbulojë shkaqet e problemeve që kanë
sistemi,institucionet, programet, individët në mënyrë që të përcaktohen
teknikat korrigjuese. Është vlerësim me qëllim klasifikimi, vendosjeje
i cili ndihmon në kategorizimin dhe klasifikimin. Përmes këtĳ vlerësimi identifikohen
vështërsitë e të nxënit ose problemet që kanë të bëjnë me të nxënit. Po ashtu përmes
vlerësimit diagnostifikues identifikohen anët e dobëta dhe të forta të mësimdhënies,
përcaktohen shkaqet e ndryshme të problemeve në mësimnxënie,në mënyrë që të
merren masat për përmirësimin dhe avancimin e saj dhe për formulimin e planit për
veprim në ndihmë të nxënësve.
2. Vlerësimi formues – Në mësimdhënie përmes këtĳ vlerësimi synojmë të
identifikojmë gabimet, të metat dhe vështirësitë në punën me nxënës, me qëllim
që t’u japim ndihmë. Vlerësimi formues mbikëqyr ecurinë, procesin, përparimin e
nxënësve, mësimdhënësve, siguron ‘feedback’ për të sjellë përmirësime. Kontrollon
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përparimin e nxënies së nxënësve gjatë procesit mësimor, pra kontrollon shkallën e
zotërimit të objektivave udhëzues.Është gjithashtu dhe një përshkrim i detajuar për
planin e ditës dukeanalizuar pikat e dobëta dhe të forta për të çuar në përmirësim.
Ështënë një farë mënyre jo zytar. Pra thelbi i vlerësimit formues është se informacioni
i marëgjatë këtĳ vlerësimi përdoret për të caktuar nevojat e nxënësve dhe për të
planifikuar planin që të përmbushë nevojat e tyre.
Nitko (1993) shpreh dy qëllime kryesore të vlerësimit formues: (a) përzgjedhja ose
modifikimi i proçedurave mësimore, dhe (b) zgjidhja e mënyrave më të mira për
përmirësimin e pikave të dobëta në të nxënët dhe mësimdhënie.
Ndërsa Gattullo (2000) e përshkroi vlerësimin formues si “(a) është një proces i
shumëllojshëm dhe i vazhdueshëm që kryhet në një ditë ose një orë mësimore
nëpërmjet ndërveprimit mësues-nxënës, (b) mundëson feedback në reagime të
menjëhershme, dhe (c) ka për qëllim në përmirësimin e aktiviteve mësimore në
mënyrë për të përmirësuar procesin e mësimdhënies dhe rezultatet.
Rea-Dickins dhe Gardner (2000) janë një nga studiuesit e parë të cilët u fokusuan
në karakteristikat e vlerësimit fomues. Ata bënë shumë studime duke intervistuar
mësues anglishteje si gjuhe të dytë, vëzhguan klasat e tyre dhe arritën në përfundimin
se vendimet që merreshin duke u bazuar në performancën e nxënësve në klasë ishin
tepër të rëndësishme. Këto vendime, nëse mereshin në mënyrë të shkujdesur nuk
trregonin dot nivelin real të nxënësve.
Grupi I Reformës së Vlerësimit (2001) and Autoriteti I Kualifikimeve dhe Kurrikulave
shkollore (2001) caktuan disa kritere për vlerësimin në klasë që prekën dhe mësuesit e
anglishtes si gjuhë e dytë apo gjuhë e huaj. Ato u përqëndruan në natyrën përsëritëse
të vlerësimit fomues dhe ndërthurjen e tĳ me procesin mësimor. Në bazë të këtyre
kritereve studiuesit Leung and Mohan (2004) zhvilluan një studim në disa shkolla të
anglishtes si gjuhë e huaj dhe e dytë dhe nëpërmjet vëzhgimeve të orëve mësimore,
arritën në përfundimin se mësuesit dhe nxënësit duke përdorur diskutime, vlerësim
pa notë apo teknika të vlerësimit fomues, mund të merrnin vendime për fazat e
ardhshme të mësimit apo pikat e forta dhe të dobëta të mësimdhënies.
3. Vlerësimi përmbledhës –ashtu siç dhe emri sugjeron ‘përmbledhës’ përmbledh
atë që nxënësi ka mësuar gjatë një moduli dhe zakonisht kryhet në find të semestrit
(Brown, 2004). Ky lloj vlerësimi tregon se cilat objektiva janë përmbushur porka
mungesë feedback-u ose sugjerime për përmirësimin e performancës. Përcakton
arritjet në përfundim të vitit mësimor, në përfundim të programit mësimor. Shërben
për të marrë vendime për nxënësit, mësimdhënësit, programet etj. Ka për qëllim
notimin dhe çertifikimin e nxënësve, gjithashtu siguron informata për të gjykuar
përvetësimin e objektivave të lëndës dhe efektshmërisë së programit mësimor.
Rezultate konkrete bazuar në shënime dhe vëzhgime në të pasmen. Imtësia e procesit
duhet të reflektojë domethënien e vendimit. Ndodh në fund të procesit ku paraqiten
prova konkrete.
Alderson (2005) e lidhi vlerësimin përmbledhës me testet tradicionale që ishin
stresues për nxënësit. Çdo lloj testi që ka mungesë feedback-u dhe i vetmi qëllim është
mbledhja e pikëve, në sy të nxënësve mund të jetë përmbledhës edhe pse mësuesit
mund t’i kenë hartuar për të përmirësuar të nxënët dhe mesimdhënien. Shembuj të
vlerësimit përmbledhës janë provimet përfundimtare ose testet për matjen e aftësive.
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Përshkrimi i rastit të marrë në studim
Për të kryer studimin tim të rastit i jam atashuar gjimnazit në Rreshen. Kjo shkollë
përdor metoda bashkëkohore në mësimin e gjuhëve të huaja si anglishtja, italishtja,
frëngjishtja. Konkretisht kam marë në studim duke intervistuar 3 individë, një
mësuese të gjuhës angleze, një nxënës që përfundoi vitin e parë dhe një nxënëse që
përfundoi vitin e dytë. Të dy nxënësit në fjalë e zhvillojnë anglishten me mësuesen
në fjalë.
Mësuesja e anglishtes më inicialet V.LL është 47 vjeçe dhe ka një përvojë të gjatë
pune në këtë shkollë duke kalur nëpër reforma dhe ndryshime të mëdha. Mësuesja
në fjalë ka kryer kualifikime dhe trajnime të ndryshmë. Ajo u jep mësim nxënësve
të tre viteteve. Intervista u zhvillua nënjë kafene pranë shkollës gjatë një paraditeje.
Personi ishte I qetë gjatë intervistës, kishte mjaftueshëm kohë dhe e kthjellët në
përgjigjet që jepte.
Nxënësja me inicialet M.P është 17 vjeç nga Rresheni. Ajo përfundoi vitin e dytë të
studimeve në këtë shkollë. Nxënësja është me rezultate të larta në mësime dhe më
frekuentim tepër të rregullt të orëve mësimore. Ka një reputacion të lartë në klasë dhe
në shkollë duke gëzuar respektin dhe simpatinë e mësuesve dhe bashkëmoshatarëve.
Është anëtare e oragnizatave të shkollës dhe protagonistë në zhvillimin e aktiviteteve
të ndryshme. Gjatë procesit mësimor është shumë aktive dhe merr pjesë rregullisht
në diskutimet që zhvillohen në klasë. Në klasë individi ulet në bankë të parë. Vitin
e dytë e ka mbyllur me nota të shkëlqyera. Nota përfundimtare në anglisht 10.
Intervista u zhvillua në ambjentet e shkollës gjatë një paraditeje pasi shkolla kishte
përfunduar vitin shkollor. U përgjigj e bindur gjatë intervistës dhe fliste me nje ton
zëri të sigurtë.
Nxënësi më inicialet O.S është 16 vjeç nga Rresheni. Këtë vit ai përfundoi vitin e parë
në këtë shkollë. Është nxënës i rregullt, korrekt dhe sistematik, ndërvepron dhe ka
marrëdhënie të mira me mësuesit dhe bashkëmoshatarët e tĳ. Ai është një nxënës
mesatar që mëson në mënyrë mekanike dhe nuk gjen lidhje logjike të mësimeve gjatë
procesit të të mësuarit. Ka luhatje në përgatitjen e detyrave dhe rezultateve në provime
dhe nuk ndihet i sigurt në mënyrën sesi shprehet gjatë procesit mësimor. Në klasë
individi ulet në bankat e fundit. Vitin e parë e mbylli me nota të kënaqshme. Nota
përfundimtare në anglisht 7. Intervista me përsonin në fjalë u zhvillua në ambjentet e
shkollës në një klasë boshe. I Intervistuari i’u përgjigj thjesht dhe bindshëm pyetjeve
të drejtuara.
Evidencë për rastin
Intervista me mësuesen
Pyetjet e drejtuara:
1. Si I vlerësoni nxënësit tuaj? Cfarë formash përdorni?
2. Në procesin e mësimdhënies një rëndësi të veçantë i jepet vlerësimit diagnostifikues
ku meren të dhëna për të hartuar plane mësimore. E përdorni atë?
3. Vlerësimi formues është thelbësor në ndërtimit të një mësimdhënieje drejt
përmirësimit. Si e përdorni atë në klasë?
4. Sa e vështirëështë për ju të kryeni vlerësimin përfundimtar(përmbledhës)?
5. Në lëndën tuaj vlerësimet më të larta i marin vajzat apo djemtë? Keni ndonjë
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shpjegim për këtë?
Intervista më nxënësit
Pyetjet e drejtuara:
1. Si vlerësoheni në orën e mësimit nga mësuesja juaj? A jeni të kënaqur?
2. A jeni në dĳeni të mënyrë së vlerësimit përfundimtar? A mendoni se ai është
objektiv dhe i saktë?
Analizë e evidencës së rastit
Gjatë intervistave që zhvillova më personat e mësipërm nxorra në pah shumë faktorë
të ndryshëm që ndikojnë në format e vlerësimit që përdoren në shkollat shqiptarë në
ditët e sotme.
Analiza e intervistës me mësuesen
Mësuesja në fjalë dha një përshkrim tepër të detajuar sesi format e vlerësimit i përdorte
në lëndën e saj për t’i ardhur në ndihmë në hartimin e veprimtarisë mësimore dhe
sesi i vlerësonte nxënësit ku jepte mësim.
Analizë për pyetjen e parë:
Në pyetjen e parë ajo u shpreh se vlerësimi në lëndën e anglishtes ndryshon nga
lëndët e tjera sepse ti duhet të masësh aspekte të ndryshmë të nxënësve. Prandaj dhe
mësuesja kishte ndëruar një program të intergruar mësimor. Ajo i kushtonte shumë
rëndësi orës mësimore ku merte shënimë çdo orë për kontributin e çdo nxënësi.
Përveç këtĳ vlerësimi ajo përdorte edhe vlerësim më anë të testeve të çdo moduli për
të matur njohuritë e nxënësve. Këto teste zhvilloheshin sipas një programi të caktuar
për të mos krĳuar mbivendosje të njohurive. Rëndësi të vecantë ajo i kushtonte edhe
detyravë të shtëpisë si psh ese apo projekte të ndryshmë për t’i vlerësuar nxënësit
sesi punojnë të pavarur dhe si i vënë në zbatim dĳet e fituara.
Interpretimi:
Siç vihet re dhe nga përgjigja ajo i vlërëson nxënësit e saj në aspekt të ndryshme. Kjo
është diçka pozitive pas nxënësit duhet ti vlerësohet ecuria çdo ditë. Nuk përdorte
metodën e vjetër të mësuesëve shqipatrë që ngrinin një nxënës dhe e pyetnin për
gjysëm orë dhe pastaj ky nxënës nuk pyetej më për gati dy javë.
Analizë për pyetjen e dytë:
Përsa i përket pyetjes së dytë nëse ajo e përdorte vlerësimin diagnostifikues dhe si
e vinte në zbatim, mësuesja e zhvillonte me nxënësit e viteve të para ku nxënësit
para se të fillonim mësimin në mënyrë të mirëfilltë u testoheshin njohurtitë bazë
të anglishtes. Kjo jo për efekt notë apo klasifikimi por thjesht për të identifikuar
mangësitë e tyre në mënyrë që plani mësimor të përmbushte nevojat përkatëse.
Interpretimi:
Nga përgjigja unë vura re sekishim një rast konkret të përdorimit të vlerësimit
diognastifikues. Ajo kishte përdorur një praktike të vjetër të shkollës dhe e kishte
kthyer në dobi të saj për të përcaktuar nivelin e nxënësve.
Analizë për pyetjen e tretë:
Përsa i përket pyetjes se tretë mbi vlerësimin formues dhe përdorimin e tĳ në klasë,
mësuesja u shpreh se është klasa që e bënte mësimin në orën e saj. Për atë ky ishte
më i rëndësishëm sepse ky vlerësim i jepte asaj mundësinë të vëzhgonte nxënësit
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gjatë orës së mësimit. I kushtonte rëndësi dikutimeve, punëve me projekte apo dhe
ndërveprimeve nxënës-nxënës dhe nxënës-mësues. Ishtë dhe vlerësimi ky mund të
testosh nxënësin në çdo aspekt të gjuhës së huaj.
Interpretimi:
Siç dhe vihet re nga përgjigja mësuesja në fjalë i kushton rëndësinë e duhur formave
të vlerësimit formues. Ajo përdorte diskutime apo punë me projekte për të parë të
nxënët e nxënësve.
Analizë për pyetjen e katërt:
Sa i takon pyetjes mbi vlerësmin përmbledhës ose atë përfundimtar, mësuesja u
shpreh se ky është një vendim i vështirë. Ajo pohoi dhe faktin se si mësuese duhej
të mendohej shumë mirë për faktin së anglishtja është në provimet e detyruara të
maturës shtetërore. Gjithashtu mësuesja i qartësonte nxënësit për notën dhe ato që
pretendonin më shumë duhet të testoheshin në një farë mënyrë. Nuk i hidhte notat
në regjistër pa një miratim nga ana e nxënësve.
Interpretimi: Nga përgjigja u vu re së mësuesja e kishte të vështirë të kryente
vlerësimin përfundimtar të nëxënësve. Fatkti që i qartësonte nxënësit për notën ishte
diçka me vend për të shmangur prrobleme apo konflikte.
Analizë për pyetjen e pestë:
Mësuesja u përgjigj me idenë se në përgjithësi vajzat janë më aktive, bien më shumë
në sy dhe djemtë duken sikur nuk tregojnë interes. Por ajo i qëndroi faktit se të gjithë
duhen motivuar.
Interpretimi:
Kjo pyetje kishte një qëllim të caktuar. Janë kryer shumë studime lidhur me faktin se
vajzat marin vlerësime më të larta se djemtë në lëndët e gjuhëve të huaja. Ajo e pohoi
këtë fakt po i thënë për studimet që janë kryer.
Në përgjigjet u vu re se mësuesja i përdorte format e vlerësimit në klasë në një mënyrë
të mirëmenduar. Më rëndësi ajo i kushtonte vlerësimit fomues pasi e konsideronte
si të rëndësishëm për të hartuar planet mësimore që të përmbushnin nevojat e
nxënësve.
Analiza e intervistave me nxënësit
Gjatë intervistimit të nxënësve vura re se në vlerësimin e nxënësve në klasë kishte
dhe pakënaqësira dhe që nxënësit shqiptarë interesohen më shumë në produktin pra
notën sesa në mënyrën që zhvillohej mësimi.
Analizë për pyetjen e parë:
Për pyetjen e parë nxënësja M.P 17 vjeç u përgjigj se mësuesja përdorte mënyra të
intergruara për vlerësim. Mësuesja sipas saj i kushtonte rëndësi atmosferës mësimorë
gjatë mësimit. Por edhe teste që zhvillohen pas çdo moduli për të matur njohuri e
të gjithë klasës zinin dhe vend të rëndësishëm në vlerësim. Ajo u shpreh tëpër e
kënaqur me mënyrën e vlerësimit nga mësuesja e saj pasi ai ishte maksimal.
Ndërsa nxënësi O.S, 16 vjeç shprehi dhe pak pakënaqësi për vlerësimin e tĳ. Për
përgjigjen e parë ai u shpreh se ai ishte pak i ndrojtur dhe nuk merte vazhdimisht
pjesë në diskutimet në klasë dhe se kishte vështirësi në realizimin e detyrave. Kjo e
kishte penalizuar pak. Në përgjigjen e nxënësit dola në përfundimin se pozicioni që
një nxënës zu në klasëështë dhe faktor në vlerësimin e tĳ. Ai tha se ulej në bankat e
fundit dhe se ishin bankat e para ato që mbizotëronin diskutimet në klasë.
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Interpretimi:
Nga përgjigjet vura re se peshë të madhe në vlerësim ka shumë aktivizimi i nxënësit,
pjesëmarrja e tĳ në diskutime dhe jo rezultate të mirë në provime. Vura re që qëllimi
i nxënësve shqipatrë është vetëm nota maksimale dhe nuk interesohen tek procesi,
pra temat që trajtohen, mënyra sesi zhvillohet mësimi etj.
Analizë për pyetjen e dytë:
Lidhur më pyetjen e dytë rreth vlerësimit përfundimtar që i bënte mësuesja e tyre
ato u përgjigjen pak ndryshe. O.S tha se ajo e dinte notën përfundimtare pasi kishte
bërë dhe në vit të parë më këtë mësuese. Sigurisht mësuesja përdorte një formulë të
thjeshtë por sipas saj nxënësit që ishin aktivë në klasë mernin një vlerësim ndryshe
nga ato që nuk flisnin apo nuk i bënin detyrat rregullisht.
O.S tha për vlerësimin përfundimtar se është i ndikuar nga persona të jashtëm. Ai
u shpreh se prindërit e nxënësve apo dhe kolegë të mësuesve që kanë të afërm në
shkollë, ndërhyjnë dhe ndikojnë në vlerësimin përfundimtar dhe shprehi pakënaqësi
për këtë problem.
Nga analiza e intervistave të nxënësve vura re se format e vlerësimit viheshin në
praktikë nga mësuesja në të gjitha fazat e aplikimit të tyre por nota përfundimtare
ishte ajo që ishte më e rëndësishme si për nxënësin ashtu edhe për prindin. Për këtë
arsye në këtë vlerësim kishte faktorë të jashtëm që ndikonin dhe prishin pothuajse
gjithë ecurinë e procesit.
Përfundimet
Në këtë studim rasti duke u bazuar nga intervistat që zhvillova me mësuesen V.LL,
me nxënësen M.P dhe me nxënësin O.S, rezultoi se procesi i përdorimit të formave të
vlerësimit mbarte disa problematika të cilat janë:
1. Nuk kishte gjithëpërfshirje gjatë mësimit dhe mësuesja nuk mund t’i vlerësonte
të gjithë nxënësit.
2. Vendndodhja fizike e nxënësve në klasë. Nxënësit e bankave të para ishin më
aktive se nxënësit e bankave të fundit.
3. Vlerësimi përfundimtar me notë ndikohej nga ndërhyrje të jashtme.
Rekomandimet
1. Ajo që unë do të rekomandoja për zgjdhjen në një farë mënyrë të këtyre
problematikave, do të ishte përfshirja në një mënyrë të barabartë të të gjithë
nxënësve në procesin e vlerësimit në klasë. Nqs ka nxënës që nuk aktivizohen,
kjo për shkak të kohës apo se vetë nga natyra këto nxënës janë të ndrojtur, këto
nxënës duhet të ngarkohen më detyra apo punë të ndryshme për të parë sesi ato
kanë nxënë.
2. Një tjetër problematikë ishte edhe vendndodhja e çdo nxënësi në klasë. Nxënësi
u shpreh se ishin bankat e para ato që kryesonin diskutimet apo që ishin aktiv në
mësim duke mos i krĳuar mundësi këtyre të bankave të fundit që të mernin pjesë.
Këtu është përgjegjësi e mesueses pasi ajo duhet ti përfshĳë dhe ato. Për këtë
problem që ndikonte ndjeshëm në vlerësim do sugjeroja ndryshimin enxënësve
në çdo orë. Këtë e them se e ka aplikuar një pedagoge e jona dhe ishte tepër e
efektshme dhe këtyre nxënësve i jepte një ndjenjë vetëbesimi se dhe ato kishin
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diçka për të thënë. Kjo nuk është se duhet të bëhet me të filluar ora e mësimit por
nxënësit të bëhen me dĳe se duhet ta bëjnë para se me ardhur mësuesi.
3. Një tjetër problem ishte edhe vlersimi përfundimtar me notë. Këtu kishim
dhe ndërhyrje nga jashtë. Këtu shkolla duhet të jetë e pavarur në marrjen e një
vendimi të tillë. Unë do të sugjeroja që nxënësit të bëheshin me dĳe për mënyrën
e vlerësimit dhe se është detyra e mësueses që tia shpjegojë nxënësve përse
morën këtë notë përfundimtare. Por sigurisht fakti që mësuesja ishte e hapur për
nxënsit që pretendonin për më shumë tregonte transparence. Zgjidhja e duhur
ishte standartizimi i disa kritereve ku te bëheshin me dĳe si nxënësit ashtu dhe
prindërit që në fillin të vitit shkollor.
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Folklori në Myzeqe
Suela Vendresha
Shkolla 9-vjeçare”Skënder Libohova”Lushnje
Abstrakt
Ne Myzeqe janë zbuluar shumë tradita kombëtare si në veshje, instrumenta, këngë etj.Rajoni
trashëgon dhe kultivon një thesar të pasur e të bukur folklorik ku pasqyrohet vitaliteti, kultura
materiale dhe shpirtërore dhe ndenja fisnike.
Është e vërtetë që kostumet popullore dhe orendite e traditës nën përvetësimin e jetës moderne
janë zhdukur nga përdorimi i perditshëm, por ato mund të shihen dhe gjenden me tërë
bukurinë dhe finesën e tyre artistike në manifestimet folkloristike e në muzetë etnografike.

Hyrje
Vallet popullore jane pjesë e kulturës artistike popullore,që përfshin kërcimet
tradicionale në raste festash e argëtimesh popullore.Vallet popullore shqiptare
janë aq të lashta , sa është i lashtë edhe vet populli shqiptar.Vallet tona paraqesin
ngjarje specifike qoftë nga historia , luftërat e ndryshme deri tek motivet e dashurisë
, fejesave dhe martesave popullore.
Për kah lashtësia , mund të vërejmë se në kohërat kur nuk kishte instrumente
muzikore , luheshin valle pa shoqërim instrumental , të cilat shoqëroheshin me ritmin
e shuplakave të duarve , me ritmin e të rrahurit të këmbëve , apo edhe me shoqërim
të këndimeve vokale nga ana e vet valltarëve , apo e ndonjë grupi këngëtarësh vokal.
Sot ato shqërohen me ritmet dhe meloditë instrumentale , kurse ngjarjet dhe tematika
e tyre shfaqet përmes lëvizjeve koreografike të këmbëve , duarve , kokës dhe shtatit
në përgjithësi.
Vallet popullore shqiptare dallojnë nga fshati në fshat e nga krahina në krahinë
por ato të gjitha shprehin forcë , burrëri ,trimëri , karakterin luftarak , etj.me të cilat
karakterizohet edhe vetë populli shqiptar.
1.
Folklori ne Myzeqe
Folklori muzikor shqiptar është jashtëzakonisht i pasur , çka dhe shprehet në ekzistencën
e muzikës vokale që nga forma njëzërëshe e deri tek shumëzërëshi; në muzikën me
vegla popullore; muzikën me zë e vegla; muzikën për shoqërimin e valleve popullore,
etj. Këtyre u shtohet dhe një fond i madh veglash popullore të klasifikuara në katër
grupet tashmë të njohura si ideofone, membranofone, kordofone, areofone.
Folklori muzikor shqiptar e bën jetën e vet në një ndarje specifike, që lidhet me
format e të shprehurit muzikor dhe me tipet kryesore të instrumenteve të përdorur.
Lumi i Shkumbinit, që përshkon mes për mes Shqipërinë, përvecse ndan dy dialektet
kryesore të vendit në Gegë në Veri të Shkumbinit dhe në Toskë në Jug të Shkumbinit,
shërben edhe si kufi natyror për klasifikimin e tipologjisë së folklorit muzikor.
Në veri të lumit Shkumbin lokalizohet zona monodike e të shprehurit muzikor, e
shoqëruar kjo me shkallët modale (diatonike apo kromatike) së bashku me vegla
muzikore specifike për këtë zonë, si lahuta dhe çiftelia. Ndërkohë, për trevat që
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shtrihen në jug të lumit Shkumbin është karakteristik fenomeni i të shprehurit
muzikor në iso-polifoni (ang. Poliphonie ëith burdon) me përdorimin e shkallëve
pentatonike si dhe të instrumenteve specifik si gajde dhe bicula (fyell i dyfishtë).
Krahas muzikës fshatare pa shoqërim me vegla (a capella), duke nisur nga fundi i
shekullit të nëntëmbëdhjetë, lindi dhe u kristalizua muzika popullore qytetare, që në
Jug të Shqipërisë takohet kyesisht në qytetet Korçe, Vlorë, Sarandë, Delvinë, Përmet,
Leskovik, Pogradec, me formacionin polifonik të Sazeve (të përbërë nga instrumente
të importuar si klarineta,violina dhe fizarmonika, si dhe nga vegla popullore
karakteristike si lahuta, dajre, fyell), ndërsa në Veri në qytetet Shkodër, Durrës,
Elbasan, Kavajë, etj., shoqëruar nga ansamble popullore monodike ose monodi me
shoqërim (të përbërë nga vegla të importuara si klarineta, fizarmonika dhe violina,
por edhe nga vegla të traditës popullore, si kemanxhia, fyelli, etj).
Shumë nga tekstet e këtyre këngëve myzeqare kaq të bukura e të përhapura,
i shkruante me kujdes dhe shĳe në fletoret e veta profesori, poeti dhe atdhetari i
ndritur shënpjetarak Kostandin Minga i arsimuar në Greqi dhe i këndonte me pasion
nxënësi i tĳ, plot talent, Bilibili i Shqipërisë Llazi Shën Pjetra. Fatkeqsisht ky thesar i
madh i folklorit myzeqar u zhduk me zjarr dhe hekur nga dhuna e zgjedhës osmane,
por edhe nga goditjet e përndjekjet e kishës dhe të klerikëve grek e hoxhallarëve pro
turq, që ishin në këtë krahinë gjatë asaj periudhe. Një qëndrim indiferent, fyes dhe i
qëllimshëm antikulturës myzeqare u mbajt edhe nga pjestarët e klanit dhe të bandës
së kriminelit ekstremist islamik(undercover) Mehmet Shehu dhe bishtat e tĳ, që me
ndihmën e tyre zbriten nga Mallakastra, Skrapari, Tepelena, Permeti, Gjirokastra,
Vlora, Himara e tjerë dhe pushtuan me forcë të gjitha postet drejtuese e komanduese
në qytetet dhe rrethet e Fierit, Lushnjes, Kuçovës e tërë Myzeqenë, të cilët si të pa
shpirt, pa nivel dhe analfabet që ishin e lanë në harresë që të zhdukej kjo pasuri kaq
e madhe. Megjithatë prej këtyre kohëve të errëta dhe të pa shembullta terrori, dhune
e diktature, nga veprimtaria krĳuese e popullit të kësaj treve kanë ngelur ende edhe
sot vargje dhe strofa këngësh, që tregojnë e flasin për talentin dhe nivelin prej artisti
të myzeqarit, i dalluar gjithmonë për vlerat e tĳ edhe në këtë fushë.
1.1 Këngët dhe vallet
Muzika vokale ka një perdorim më të dendur dhe është karakteristike për folklorin
tradicional, duke përbërë një specifikë kombëtare. Vlera e valleve popullore
përqendrohet në kompozicionet e tyre të cilat mund të jenë edhe primitive, por si
të rrallë ato kërkohen në programe turistike. Më e njohur dhe me origjinale është
dyshja e njohur myzeqare e burrave. Nga instrumentet popullore përmendim sazet
që janë të përbëra nga klarineta dhe defi. Kënga polifonike është mbizotëruese në
këtë krahinë. Zakonisht kënga këndohet nga një person dhe të tjerët i mbajnë iso.
Muzika myzeqare si pjesë e Muzikës Popullore Shqiptare, përbën një ndër pasuritë
më të çmuara të vendit. Në përshkrimet e studjuesve të huaj të ardhur në Shqipëri
gjatë shekujve XVIII-XIX është arritur përafërsisht në konkluzionin se pasuria
kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor.
Folklori muzikor bën një jetë aktive edhe sot, ndërkohë që gjurmët e lashtësisë së tĳ
janë provuar që prej shekujve XIV-XIII p.e.s. Në objekte të ndryshme arkeologjike
– skulptura, basoreliefe, terrakota, etj.– janë përfiguruar qartë vegla popullore, që
përdoren deri në ditët tona, valltarë, këngëtarë, kostume karakteristike, etj.
1.1.1Vallja dyshe myzeqare
Mendoj të trajtoj me shumë dashuri dhe “Vallen Dyshe Myzeqare” të burrave pasi
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kam bindjen, se kjo valle është një vlerë artistiko-kulturore e popullit të Myzeqesë
dhe më gjerë. Ajo është padyshim pasuri kombëtare. Tek ajo valle unë shoh shpirtin
e popullit tim myzeqar. Ajo ka sa vlera artistike, aq dhe kombëtare. Është dëshmi
e kushteve shpirtërore dhe kulturore të popullit tim. Nga pikëpamja artistike por
dhe kombëtare, do ta quaja Vallen Dyshe Myzeqare një xhevahir të rrallë, që na vjen
thellë nga historia. Në vazhdimësinë mĳëvjeçare të jetës, populli im jo vetëm ka krĳuar
kulturë materiale, por ka krĳuar dhe ka sjellë deri në ditët tona dhe kulturë shpirtërore.
Ai kurrë nuk e ka ndarë punën nga kënga e vallja. Dëshmi të dokumentura të vallës
dyshe na bien vëllezërit korçarë, Kostandin e Terpo Zografi. Vëllezërit “Zografi” janë
bashkëkohës dhe piktorë të shkollës së David Selenicës dhe Kostandin Shpatarakut.
Falë frymës realiste që risolli1 kjo gjeneratë ikonografësh në shekullin XVIII, na jep
mundësinë të shohim jetën e gjallë shqiptare të këtĳ shekulli. Vëllezërit “Zografi” kanë
pikturuar në murin jugor të bazilikës së Libofshës në Myzeqe një moment nga kërcimi i
Vallës Dyshe Myzeqare.Ky afresk është një kompozim me vlera të shumta etnografike.
Por, unë do të ndalem vetëm tek vallja, pasi, ajo na intereson në këtë shkrim. Aty
duket qartë instumentisti i veglës frymore. Shohim në qëndër dy valltarët të kapur
prej dore. Ai me veshje të bardhë në dorën e djathtë tund një shami të bardhë. Ja pra,
dëshmi më të mirë si ky afresk në zemër të Myzeqesë nuk mund të gjejmë. Madje do të
thosha me bindje se është i vetmi afresk në tërë trojet shqiptare që na jep një moment
valleje burrash3. Dhe këtë fat e ka vetëm “Dyshja Myzeqare” dhe Myzeqeja. Hedhja
me penel në afresk i “Valles Dyshe Myzeqare” brenda një objekti kulti të krishterë
me emrin Shën Gjergj, na jep të drejtën të themi me gojën plot, se kemi një dëshmi të
qartë mbi shenjtërimin e kësaj perle shpirtërore të popullit myzeqar. Dhe dihet, kur
diçka shenjtërohet, ajo është e bekuar nga zoti dhe e pavdekshme. Pra, Vallja Dyshe
Myzeqare ka një shenjtërim të dyfishtë: një shenjtërim e ka nga shpirti i popullit të vet
myzeqar që e nxori dhe e trasmetoi brez pas brezi, dhe shenjtërimin e dytë nga zoti,
realizuar me penelin e vëllezërve “Zografi”.
Vallja Dyshe Myzeqare është një valle magjike, ku dy fustanellat e valltarëve fluturojnë
lehtë, si dy krahë të shqiponjës në flamurin e Skënderbeut. Nën tingujt virtuozë të një
“kabaje” të shtruar të klarinetës dhe të goditjeve vibruese ritmike të defit, dy valltarët,
pasi kapen prej dore, nxjerrin këmbën e djathtë para. Këmba e nxjerrë para, për disa
sekonda, luan një dridhje të ëmbël, duke na krĳuar një plasticitet artistik. Drithërima e
këmbës shoqërohet me krahun hark e me shikimin përpara drejt sa kërcimtari mendon,
përqëndrohet për vendimin e marrë duke vendosur një ekuilibër estetiko-psikologjik.
Ky përqendrim shoqërohet me përkulje pak të trupit para e me shikim të syve drejt
shputës së këmbës së ngritur mbi tokë. E gjithë kjo duket si një përpjekje e valltarit,
për të zgjedhur vendin se ku do të hedh këmbën, pra shohim një kujdes, për ta vënë
këmbën jo vetëm në vendin e duhur, por edhe ta vendos butë atë, ashtu siç është
shpirti i tĳ muzak. Pra, na krĳohet një marrëdhënie miqësore midis valltarit dhe
tokës (mëmë), që ajo ta mirëpresë dhe pasi e zgjedh vendin dhe bindet se tokën
nuk po e “lëndon” natyrshëm, realizon kërcimin e shoqëruar me kokën lart e me
një shikim ngazëllyes, duke treguar siguri e krenari e pse jo dhe kënaqësi për atë
çfarë bën, për vendimin e marrë: që u lidh miqësisht me tokën arbërore. Në mënyrë
instiktive valltari e tërheq këmbën e djathtë, e përkul në gju dhe e çon (mbështet)
tek nokëza e këmbës së majtë, duke e shoqëruar me disa lëkundje harkore të lehta
elegante. Dhe është goditja karakteristike e radhës së defit, goditje e tipit “çomange”
ajo që e “zgjon” dhe e “nxjerr” nga ky përqëndrim muzikor dhe nga ai ekuilibër
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Estetiko-Psikologjik valltarin. Fluturimi në ajër dhe përplasja fort e këmbës në tokë
duket sikur do të thotë: “Eeeej, ne jemi bĳtë e kësaj toke dhe këtu do të qëndrojmë gjithmonë.
Besë e fe kemi Tokën-Mëmë.
Përplasja e këmbës fort prodhon energji dhe mundëson kërcimin lehtësisht në ajër
dhe prapë i kthehen të njëjtit ritual. Dhe ja, vjen momenti dhe valltarët i pushton
një “prehje”. Ata vënë njërin gju në tokë. Rënia në gjunjë shoqërohet me një “ah”
dhe duart dalin pak para, herë me pëllëmbë të hapur dhe herë të mbledhura grusht.
“Ah”-ja” e zgjatur është një duf, një betim për diçka madhore. Është një moment ky
sa koreografik, aq dhe artistik, që na kujton betimin para flamurit. Shqiptari bie në
gjunjë vetëm para Flamurit. Dhe, si për ta bërë më të plotë, artisti popull-myzeqar
peizazhin e betimit, valltarët, pasi përparojnë në formë ballore tre hapa të ndara nga
njëri-tjetri, kapen me krahët e kundërt në drejtim diagonal, e shoqëruar kjo dhe me
lëvizjet e këmbëve, duke na krĳuar në sfond figurën e shqiponjës me dy krerë.
Më vonë kërcimtarët shkëputen
nga njëri-tjetri duke bërë rrotullime
dhe gjithmonë nën ritmin e
sazeve, kalojnë në elementë të tjerë
koreografikë të valles. Ajo mbyllet
me përqafimin dhe puthjen e dy
valltarëve qostek-argjendtë. Kështu
është vallja jonë, valle e tokës dhe e
paqes, pa shpata e pa sokëllima. Aty
nuk gjen ego e unizma por maturi,
butesi, këmbëngulje, mendim,
betim, energji dhe ekulibër, karakteristika këto të psikikës ndërgjegjësore të myzeqarit.
Ajo është një valle sa e qetë dhe e vrullshme ku gjithçka është dhe luhet me masë.
Ndaj, ne mund të themi pa frikë dhe me krenari se Vallja Dyshe Myzeqare është
valle që shpreh unitet, ekulibër shpirtëror, miqësi, paqe e ndjenjë vëllazërore.
Kjo është vallja jonë, e cila erdhi nëpër shekuj. Udhëtoi nëpër acarin e gjatë romak,
sllav e turk, por kurrë s’u ”tut”’. Ajo siç thotë kënga popullore “as s’u thinj dhe a s’u
plak”. Ajo ishte dhe mbeti pranverë e pandërprerë e shpirtit myzeqar.
1.1.2 Dyshe grash “Shkon bajamja zallit”
Kjo valle kërcehet nga gra të veshura me shami e fustan të bardhë,dhe përparëse
me motive në mes.në dorën e djathta mbajnë një shami të kuqe.Kërcehet nga 8
ose më shumë gra të lidhura në dyshelëvizjet kryhen sipas melodisë së këngës.
dora e djathtë tund shaminë lart e majta vendoset në mes.vajzat krĳojnë një rreth
të kapura me gishtin e vogël.këmba e djathtë e vendosur kasallap,tudet beli dhe e
majtaparakasallap. Më pas këmba e majtë vendoset anash e djathta përpara.ndërkohë
e majta vendoset majta s ëdjathtës në kupe. Më pas Këmba e djathtë ulet poshtë duke
u ngritur e majta dhe anasjelltas.
1.1.3 Vallja “Fryn veri”
Vallja “fryn veriu është një valle e kërcyer nga burra me qeleshë të bardhë në kokë me
brez të kuq në mes,me këmishë të bardhë , jelek dhe pantallona të zeza.vallja kërcehet
nga 6 ose më shumë burra që qëndrojnë të kapur varg njëri pas tjetrit.valltari iparë që
mund të konsiderohet edhe solisti ka në dorë një shami të bardhë që e valëvit gjatë
gjithë valles.të gjithë valltarët kërcejnë me të njëjtin hap të udhëhequr nga valltarri i
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parë.lëvizjet e valles orjentohen nga ritmi i këngës”fryn veri”vallja fillon me këmbën
e djathtë duke u hedhur pupthi,kalon më pas këmbën e majtë para duke vendosur
të djathtën mbrapa të thyer.ajo shtyn të majtën duke u hedhur dhe e zhvendos para.
Përveç valles dyshe Myzeqare, valle të tjera të vlerësuara janë edhe Vallja e Hajdutit
dhe Vallja e ngjalave, të dyja këto valle tipike folklorike Myzeqare.
2.

Këngët folklorike

Kënga aq tradicionale të kësaj krahine, “Hajde të dalim nga Myzeqeja” e cila
këndohet vazhdimisht në çdo gëzim, festë dhe dasëm myzeqari. Kjo këngë fillimisht
i është kënduar vajzës myzeqare, e cila shquhet për pamjen, bukurinë dhe elegancën
e saj të rrall, që ecën tërë naze e si një balerinë e vërtetë duke hedhur valle, ku ndër
të tjera thuhet:
Hajde dalim nga Myzeqeja
Moj lule beharitë
Të shikojmë vajzat e reja
Moj lule beharitë
Por si lulet që sjell vera
Moj lule beharitë
Nëpër kopështe e baçera
Moj lule beharitë
Më vonë gjatë kohës së diktaturës komuniste, si çdo gjë tjetër edhe kësaj kënge ju dha
një formë tjetër teksti, për të ngritur në art ndryshimet e mëdha që u bënë pas çlirimit
të vendit në Myzeqe, ashtu siç e donte politika e asaj kohe:
Hajde dalim nga Myzeqeja
Moj lule beharitë
Të shikojmë tokat e reja
Moj lule beharitë
Çbukuri ka sjell pranvera
Moj lule beharitë
Tërë stoli fushat e gjera
Moj lule beharitë
Megjithatë, pamvarsisht nga ndryshimi i vogël i tekstit, kjo këngë vazhdon të
këndohet edhe sot me kënaqsi në të dyja format e saj.
3. Veshjet popullore të zonës
Veshja popullore tradicionale është një vlerë etno-kulturore, e cila ka bashkëjetuar
me vetë shpirtin, botën, ndiesinë, fantazinë dhe kulturën e popullit, të ofruar dhe
njohur si trashëgimi kulturore. Si çdo komb e popull, si çdo krahinë e trevë, dhe ajo
e Myzeqesë ka risitë, ka kulturën e saj, të cilën e gjenë në gjuhën karakteristike, në
veshjen popullore, në karakteristikat e veta me nota tolerance, afrimiteti, mirëkuptimi,
butësie, inteligjence, zgjuaresie e kordinuar dhe e gërshetuar me ndjenjën patriotike
dhe atdhetare. Në përgjithësi veshjet tradicionale shqiptare janë shumë të bukura,
mbreslënëse, domethënëse, shprehëse, frymëzuese, shlodhëse dhe i shkojnë koloritit
të fizionomisë së shqiptarit. Vetë veshja ka marrë hĳen e shqiptarit dhe shqiptari
është më i bukur dhe ndihet krenar me veshjen kombëtare. Ajo është, si me thënë,
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flamuri shpirtëror kombëtar. Pikërisht kjo bukuri, kjo
mrekulli vërehet në kostumet tona, por më sakt le të
ndjekim disa syresh.
3.1 Veshjet e burrave
Karakteristike ka qenë veshja me këmishë (linjë). Ky tip
veshjesh përbëhet nga këto pjesë: këmishë, të mbathura,
brezi, çorapet, opingat. Gjerësia e fundit shkonte 1015
kinda, kurse mëngët bëheshin të gjata dhe të gjëra dhe
pergatiteshin me pëlhure liri. Opingat pergatiteshin
nga lëkura e regjur e lopës ose e buallit. Një element që
spikat është takia, që mbahej nga burrat myzeqarë në
ditë dasme, të kremte fetare, ditë pazari etj.hi

3.1.1 Takĳa myzeqare, mes
mitit dhe të vërtetës
Myzeqeja dhe myzeqarët
janë shumë të lidhur pas të
bukurës, pas natyrës dhe
mundohen në çdo hap që ta
kenë afër atë dhe ta ndiejnë,
ndaj dhe shumë nga ritet
që ata kanë lidhen me
përditshmërinë, me kultin
e dashurisë e të paqes, e mbi të gjitha të mbrojtjes së asaj që i rrethon. Këngët e vallet,
por edhe veshjet popullore janë ato që bëjnë lidhjen e myzeqarit me dheun e tĳ,
por ajo që është e veçanta dhe që nuk krahasohet me asgjë tjetër, është një element
i veshjes popullore të burrave, jemi duke folur për takĳen, kësulën e myzeqarëve.
Ndryshe nga qylafi që është me ndikim turk, takĳa ruan plotësisht autoktoninë e
saj në trevën e Myzeqesë dhe të Toskërisë. Këtë e dëshmojnë gjetjet arkeologjike.
Kështu në Amantia është gjetur një skulpturë, ku paraqitet një i ri me trup atleti i
derdhur në Bronx, që i përket shek. IV-III p.e.s, i cili mban në kokë një lloj kësule që
ka ngjashmëri me takĳen.
Kemi një tjetër gjetje arkeologjike në Selcë të Pogradecit, ku paraqitet një artist në
Bronx, me një tip çapare në dorë, por që në kokë ka një kësulë tepër të ngjashme me
takĳen. Edhe në Apolloni është gjetur një skulpturë e derdhur në bronx që mban në
kokë një kësulë të ngjashme me takĳen. Kjo është krejt ilire dhe s’ka ngjashmëri me
veshjet helene. Në Elbasan është gjetur shtatorja e një bariu ilir,
i cili në kokë mban një veshje shumë të ngjashme me takĳen.
Kjo skulpturë i përket shek.I para Krishtit. Dëshmi na bie edhe
Korça, ku në një gurë varri, janë skalitur dy farkëtarë. Tek koka
e të djathtit duket qartë një mbulesë koke e ngjashme me atë të
myzeqarit.
Ja disa ide të tjera shumë origjinale përsa i përket takĳes dhe
prejardhjes së saj:
Prifti më i lartë hebraik në Egjipt mendohet se mbante në kokë
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një kokore në formë kërpudhe. Kokorja në formë kërpudhe i jepte aftësinë magjike
priftit hebraik dhe që ka një ngjashmëri të konsiderueshme me takĳen. Kjo formë
mbahet edhe sot nga disa mbretër, por me disa shtesa simbolesh. Gjithashtu tërheq
vëmendjen kësula e Papës së Romës, e cila ngjan me takĳen e myzeqarit dhe që
quhet “mitra”. Ndërkohë priftërinjtë që nuk iu nënshtruan ndryshimeve evolutive
të veshjes së tyre të kokës, por dhe që tregoheshin tepër konservator në kuptimin
besnik të fesë, quheshin “abat me mitër”. Thuhet se të lashtët e kanë kuptuar bazën e
krĳimit të jetës dhe për ta shenjtëruar atë, ata e mbajtën në kokë si kësulë. Interesant
është se takĳen myzeqare e kanë mbajtur dhe perënditë pellazge të malit Olimp. Më
qartë kjo duket tek perëndia pellazge Efesti. Deri tani, dokumenti më i vjetër që përmend
Takĳen si mbulese koke për burra i përket vitit 1716 . Njihen tri lloj takĳe:
• takĳa myzeqare në formë konike e zbukuruar me “damarë” (ka 10-15 damarë).
Më e mira është me 15-damarë dhe përdoret vetëm në fushë.
• takĳa toske, e cila është njëlloj si ajo takĳa myzeqare, por e zbukuruar me
qëndisma. Kjo përdorej si në Myzeqe (kur djali martohej ose në festa fetare apo
laike), ashtu dhe në Berat.
• takĳa e Sulovës ose takĳa shyte me majë në formë koni të prerë, e cila përdoret në
Sulovë dhe fshatrat kodrinore të Myzeqesë.
• Shumëkush mendon se takĳa është vetëm e Myzeqesë. Por jo, takĳa ka qenë
veshje e gjithë Toskërisë, që në antikitet e deri në mesjetë. Këtë e vërtetojnë gjetjet
arkeologjike që përmendëm më lart.
• Takĳa është veshja tipike e kokës për myzeqarët. Myzeqari e mbante atë si në
punë, në gëzim dhe në hidhërim. Ai kurrë nuk e hiqte atë nga koka. Tre janë
momentet, kur myzeqari e “hiqte” takĳen:
• Kur vallëzonte dhe veçanërisht kur vallja ndizej flak, ai si kryevallëtar e merr në
dorë takĳen, e tund dhe e rrotullon sikur të ketë një shami dore e bardhë, duke i
dhënë valles një element dinamik dhe mjaft piktoresk.
• Momenti i dytë i “heqjes” së takĳes është kur nderon një mik, kur mban një minutë
heshtje në nderim të një të vdekuri të zakonshëm apo të rëni për liri.
• Momenti i tretë, kur ekzekutohet Himni kombëtar, si dhe kur ngrihet Flamuri
Shqiptar.
Në këto raste, myzeqari e “heq” takĳen, e merr me dorën e djathtë dhe se bashku me
dorën e vendos në zemër, duke krĳuar një kompozim: dorë – takĳe – zemër, që do të
thotë nderim – paqe – dashuri. Takĳa për myzeqarin është nder, krenari e qëndresë.
Kur dikush e ndërronte takĳen, ai nuk e miratonte këtë veprim, por si komunitet e
kundërshtonte jo me dhunë, por me forcën e këngës:
“….Kur më ke takĳen, ç’e do festen…”/O djali lalës, djali i Myzeqesë/Ajo është ilirie, e ka
fal perëndia/O djali lalës, djali i Myzeqesë/E huaj festeja, vjen erë Turqie/O djali lalës, djali
i Myzeqesë.Marinëz – Sheqisht, Ose kënga tjetër:
O seç m u hodhe moj pertej
lumito/Thelle kishte gjer ne gjunjeto/Jarina nina, o te keqen no/Kur me ke takĳen, ç
ma do festen no Seman – Libofshë
3.2 Veshjet e grave
Krakteristike ka qenë veshje me këmishë e gunë, që përbëhej nga jeleku, fanella,
këmisha, brezi, përparësja, guna, mëngorja, çorapet, shamitë e brezit, shamia e kokës
dhe stolitë. Këto pergatiteshin me fije pambuku ose me lesh rud.
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4.
Figura të shquara të artit myzeqar
Prej këtĳ populli puntor, patriot, të kulturuar dhe tepër human e me mendje të
ndritur artisti, gjate viteve 1910-1930 doli një brez i tërë këngëtarësh famoz të
mëdhenj, si Llazi Spiro(Shën Pjetra), Kiu Poro, Timo Lulja, Kozma Lule, Vangjel
Lule, Tuni Papuçiu, Sili Papuciu, Thoma Poro, Vasil Tase, Jani Bakalli, Ilia Bele, Jani
Paloli, Bushi Bogo,Taqo Pogaçe, Thimi Xhokaxhiu, Llambi Pano, Kili Gjonçe(Mifoli),
Llazi Shkurti(Çeligradi), Joti Prifti (Marinza), Jani Bregu e Kadri Troka(Frrakulla),
Lame Monia (Qenasi), Xox Kote (Semani), Kili Dano(Sheqi), e tjerë, të cilët këndonin
vazhdimisht për çdo ditë, javë dhe festa nëpër dy kazinotë famoze të Fierit, duke
lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën dhe kulturën e këtĳ qyteti, të Myzeqesë e më
gjerë.
Por edhe me vonë kjo krahinë nxorri një plejadë tjetër njerëzish të dëgjuar poet,
shkrimtar, gjuhëtar, regjizor, aktor, këngëtar dhe artist plot talent, si Jakov Xoxe, Jani
Thomai, Kujtim Spahivogli, Kristaq Dhamo, Ilia Shyti, Vath Koreshi, Kadri Roshi,
Margarita xhepa, Pavlina Mani, Luan Qerimi, Marika Kallamata, Miço Kallamata,
Albert Verria, Mevlan Shanaj, Agim Shuke, Hysni Zela, Liljana Kondakçiu, Faslli
Haliti, Luftar Paja, Sotir Stefa, Arqile Lipe, Todi Llupi, Muhamet Sheri, Lindita
Theodhori(Sota), Brunilda Sota, Ndriçim Xhepa, Koço Devole, Kozma Dushi,
Dhimitër Dushi, Elida Shehu e shumë të tjerë. Të gjithë këtyre artistëve të famshëm
u priu princesha e këngës popullore myzeqare Lefteri Silo dhe mbretëresha e këngës
shqiptare, “Artistja e Popullit” dhe “Nderi i Kombit”, Vaçe Zela, të cilët kanë dhënë
dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre për zhvillimin e artit dhe të kultures tonë,
jo vetëm në Myzeqe e Shqipëri, por edhe në rrafshin kombëtar.
Prej këndej buron dhe rrjedh lumi i pa shtershëm i këngëve myzeqare. Ky është një
lum vargjesh dhe strofash pa fund, që këndojnë dhe rrëfejnë historinë e lavdishme të
këtĳ populli hyjnor, dhunën dhe shtypjen e egër pesëshekullore të okupatorit turk,
por edhe përpjekjet e tĳ për lirinë e pamvarsinë e vet. Në këto këngë janë skalitur dhe
shkruar me gjak të gjitha sakrificat që kanë bërë këta njerëz të mbrekullueshëm për të
ruajtur traditat, zakonet, gjuhën, por edhe fenë e tyre të krishtere, të cilat ishi vënë në
shënjestër për tu zhdukur me dhunë e shpatë nga sunduesit e pamëshirshëm osman.
Ky ishte një lum këngësh që ecte plot vrull e pa u ndalur dot nga askush nëpër
beteja, luftra, kryengritje, gëzime, gostira, dasma, festa fetare e kombëtare, me të cilat
populli i kësaj krahine të betuar antiturke, i pa përkulur e i pa nënshtruar, mjekonte
plagët e tĳ dhe frymëzohej për të gjetur forca e energji të reja, që të mbĳetonte dhe
mbronte ekzistencën e vet. Gjithashtu në këto këngë ai i këndon plot me ëmbëlsi
edhe natyrës, dashurisë dhe sidomos vajzës myzeqare, elegancës dhe bukurisë saj të
rall si dhe vlerave familjare e shoqërore që ajo ka.
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Këngët popullore myzeqare dallojnë shumë nga ato të trevave të tjera, jo vetëm për
nga ritmi, zëri dhe melodia, por edhe nga mënyra e interpretimit të tyre. Këto në
përgjithsi janë këngë të qeta, që këndohen shtruar e gjithë ëmbëlsi. Në dashurinë që
tregohet tek këto këngë për natyrën, njerzit dhe për të bukurën, por edhe tek shĳet
e holla, ndjenjat dhe pasionet e zjarrta të myzeqarit që ai shpreh ndaj tyre, përparësi
marrin gjithmonë zbukurimi i zërit, pastërtia dhe dredhja lehtësisht e tĳ, zgjatja e
disa zanoreve në fund të vargut, por natyrisht që ruhet me fanatizëm edhe ritmi
melodioz dhe i këndshëm i tyre. Këngët e kësaj krahine janë si ato valët e detit gjatë
verës, që luajnë e vallzojnë vazhdimisht bregut të tĳ plot melodi dhe zëra të bukur,
si një simfoni e vërtet pa fund e që nuk mbaron kurr. Ato janë gjithë freski dhe fllad
si vet natyra me bukuritë e rralla që gjënden në këto anë përgjatë tërë bregdetit dhe
fushave të Myzeqesë të mbushura plot me lule e stoli shumëngjyrëshe.
4.1 Vaçe Zela
Krĳimtaria e myzeqarit artist ka zgjuar interesin e shqiptarëve
në Shqipëri dhe botë për shpirtin artistik dhe njerëzor,
mrekullinë muzikale të jetës poetike në gjithëkohësinë e saj
në breza njerëzish.
Vaçja dhe myzeqari e ka kërkuar brumin artistik në realitetin
e gjallë dhe në marrëdhëniet e gjithanshme, që krĳojnë me
të vetëdĳa e subjektit lirik në trevën e Myzeqesë. Krĳimtaria
e saj(e tyre) është përqendruar në të shkuarën dhe në
të tashmen romantike të rralla, të veçanta dhe specifike
myzeqare, me filozofi popullore të ngopur e shpirt të madh njerëzor, të cilat janë
dhënë me një gjuhë artistike të pasur, me kolorit emocional, ku qëndrojnë pranë
urtësia, toleranca, mikpritja dhe puna.
Myzeqari lushnjar është shquar për mjeshtra të këngës, aktrimit, poezisë, pikturës,
dramës etj, të harmonisë shpirtërore dhe vlerave artistike si një kuvend i kryefjalës
poetike dhe ligjërimit të bukur myzeqar.
Kur shikon krĳimtarinë e Vaçe Zelës, natyrshëm gjendesh në një pentagram të
përhershëm, të tingëllimit burimor dhe mendimit lirik.
Vaçe Zela, me sinqeritet hyn në marrëdhënie me njeriun, jetën e gjallë, me shpirtin
dhe mendjen e myzeqarit dhe shqiptarit, të cilën e ruan si një energji të dobishme dhe
të domosdoshme. Njohjen, si proces i vazhdimësisë, e koncepton si një komunikim
të përhershëm dhe lidhje të pandërprerë me njeriun, jetën myzeqare dhe shqiptare.
Vaçja dhe myzeqari artist përpiqet në çdo kohë, për të gjetur atë art të magjishëm,
që do të kishte lirizmin poetik si refreni më i mirë i përcjelljes së botës së brendshme
të tĳ, mendimit dhe filozofisë së kontrasteve jetësore. Në jetën e tĳ, ruan vlerën e
komunikimit të hapur njerëzor me sinqeritet, ashtu siç i ka sjellur jeta e gjallë. Çdo
njeri, dallon tek myzeqari dhe Vaçe Zela se është po ajo fytyrë poetike, po ajo këngë,
që del natyrshëm, me qartësinë dhe virtuozitetin, që e ka karakterizuar në kohë,
breza dhe sisteme shoqërore. Myzeqarin dhe Vaçen nuk e ka shqetësuar aspak
rrotullimi i sistemeve politike, ekonomike dhe artistike tradicionale, por me mençuri
i është përshtatur realiteteve të reja. Shpirti krĳues ka qenë dhe është parafjalë e të
gjitha fjalëve të zemrës së tĳ dhe te Vaçe Zelës.
Vaçja dhe myzeqari e ka konceptuar çdo kohë si një hapësirë vlerash, duke marrë në
shpirtin e tyre, atë, që është e bukur dhe duke flakur tej atë, që është provokuese dhe
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shkatërrimtare. Pra, myzeqari, në jetën e tĳ, kërkon të jetë i ndjeshëm dhe të ndjehet
si qenie e lirë fushore ashtu edhe Vaçja.
Këto, ai i ka shprehur në konceptin poetik të këngës, dramës, pikturës dhe të gjitha
fushave të tjera krĳuese artistike. Shpirti i tĳ është brum i cilësisë së lart artistike, dhe
në thellësi të botës së tĳ, digjen zjarret e ëndrrave njerëzore. Këto energji, çlirojnë tek
myzeqari artin thellësisht shpirtëror, me të cilën ai shpreh vetveten dhe ia shfaq atë
njerëzve të tjerë. Këtë shpirt myzeqar e shohim të mishëruar në portretet e Vaçe Zelës,
Hysni Zelës, Margarita Xhepës, Ilia Shytit, Zoi Shytit, Vath Koreshit, Faslli Halitit,
Loni Papës, Nasho Jorgaqit, Luftar Pajos, etj., të cilët zgjojnë përherë një këngë dhe
poezi lirike myzeqare.
Poetika e krĳimit artistik të myzeqarit, është hapësira kohore, ku njeriu vlerëson dhe
mediton rreth vetes, duke gërmuar vlera të reja ndjenjash, që pushtojnë botën e tĳ
të brendshme. Perceptimi i myzeqarit dhe i Vaçe Zelës, nuk është një valë iluzioni i
rastësishëm, por është një realitet gjendjesh, që janë produkt fenomenesh në rrethana
myzeqare dhe shqiptare. Të gjitha këto, ai i shikon si subjekte reale, që artisti myzeqar
të shprehë vetveten dhe gjendjen e tĳ shpirtërore. Këtë gjë e ka bërë dhe Vaçe Zela.
Rrethana emocionale tipike myzeqare dhe shqiptare, krĳon një gjendje frymëzimi
poetik, për Vaçe Zelen, duke u futur së brendshmi shndërrohet në një energji e
fuqishme, dhe shpërthen ndjenjën e një imazhi lirik, si dukuri që nuk lëviz, por
ndalet, duke krĳuar një emocionalitet të ri dhe me intensitet. Gjendja shpirtërore e
Vaçe Zelës është shumë e ndjeshme dhe shumë shpejtë përfshihet prej efekteve të
ndjesive dramatike, të cilat krĳojnë një situatë të re me një vizion poetik emocional,
që në vĳimësi shndërrohet në një histori të vërtetë njerëzore. Myzeqeja, është një
hapësirë e madhe krĳuese, që të afron ta dashurosh me etje e me një dëshirë të
pa imagjinueshme, dhe pa të pyetur, përfshihesh prej ndjesisë dhe humbet nëpër
imazhe të rinj. Artisti myzeqar dhe Vaçe Zela, me bindje të thellë e them, si krĳues
myzeqar, është i vëmendshëm dhe i ndjeshëm, i cili vlerëson shkallën shpirtërore, që
vjen prej konceptimit të ndjeshmërisë dhe të bën njeri të mos ndjehesh për asnjë çast
i qetë. Kjo të provokon një dilemë dhe dhimbje.
Vaçe Zela dhe artisti myzeqar në çdo kohë me zë të lart thotë se qenia njerëzore e
vlerave dhe jeta nis nga fusha e Myzeqesë. Myzeqari dhe Vaçja shkel në tokë. Toka
për atë është e çmueshme. Ajo i këndon këtĳ trualli sikur të jetë i përjetshmi i saj.
Vendlindja , njerëzit, jeta, imazhi i gjithëkohshëm i kthimit dhe i rikthimit në kasollen
apo shtëpinë prej kashte, balte, kallami, janë nostalgjia përmalluese, që e tundojnë
deri në brengosje shpirtërore, në ofe të thella për ato, që ikën bashkë me kohën dhe
vitet e saj. Të gjitha për artistin myzeqar dhe Vaçen, janë lëvizje motorrike të jetës
së tyre, që i sigurojnë vazhdimësinë e frymëzimit të artit të frymëzuar, dhe janë një
krenari shpirtërore për to. Këto janë shpirti i myzeqarit dhe i Vaçes, e sinqerta dhe
bota e brendshme, prej ku buron arti i madh dhe kënga e përjetshme
lirike. Artisti myzeqar dhe Vaçe Zela te lindur në pafundësinë lirike të fushës së
Myzeqesë, ka një hapësirë të gjerë vështrimi dhe nuhatje të fenomeneve jetësore,
është një vëzhgues i mprehtë dhe me bagazh eksperiencash njerëzore në zotërim. Ai
dhe Vaçja disponon një shtrat të madh frymëzimi, nga ku buron arti i tĳ. E gjithë kjo
hapësirë i shuhet në vlagët e ngrohta të fushës jetëdhënëse dhe poetike.
Kthimi i artistes Vaçe Zela tek vendlindja dhe toka i ngjan një zogu shtegtar, që mbas
shumë kohësh i ringjall edhe njëherë ndjenjat e së kaluarës fëminore. Brenga e artistit
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myzeqar dhe Vaçe Zeles ka qenë dhe është, ngritja në art e shpirtit të myzeqarit
punëtor, liridashës demokratik dhe preokupimit të artit të tĳ. Të duket,në pamje
të jashtme, sikur Vaçe Zela ka një lidhje rrënjësh midis tokës, jetës dhe njerëzve
myzeqar. Njeriu i punës në Myzeqe, i shërben çdo ditë tokës dhe prodhimit bujqësor,
që të marrë rendimentin e parashikuar, po të njëjtin shqetësim ka edhe Vaçe Zela, që
të bëj një art me dinamikën e jetës dhe njeriut myzeqar e shqiptar. Kjo lidhje paralele,
është një lëvizje e gjithëkohëshme artistike e Vaçe Zeles.
Artisti shkrimtar, poet, piktor, skulptor, këngëtar, aktor edhe Vaçja duke qenë vetë
myzeqare është njohëse e thellë e jetës dhe realitetit myzeqar, refreni i të cilit është
toka, trualli, bujku etj. Ai dhe Vaçe Zela, asnjëherë nuk e harron origjinën, por e ve
atë me krenari në krye të fjalës së zemrës myzeqare si një këngë e përhershme e saj.
Në fushën e formësimit të artit, Vaçe Zela kërkon jetën dhe njeriun myzeqar, që
të krĳojë muzikalitet dhe efekt poetik për Myzeqenë dhe Shqipërinë. Pra, arti i saj
krĳon një përputhje ritmike me ndjesinë shpirtërore. Artisti myzeqar dhe Vaçja, janë
të ndërgjegjshëm për krĳimtarinë, që kërkon dashuri dhe emocion përmes brumit
të zgjedhur në kohën e tyre. Vaçe Zela e përpunon mirë atë dhe kërkon të bukurën
e shpirtit njerëzor, që të komunikojë ritmikisht dhe emocionalisht. Lëndën e merr
dhe e rimerr për të zbuluar vlerën e një fuqie shpirtërore të myzeqarit shpirtmadh.
Durimi i artistes Vaçe Zela i harmonizon çuditshëm vështrimet e saj me ato të njeriut
të thjeshtë myzeqar, të punës dhe aksionit praktik e jetësor.
Krĳimin e parë, artisti myzeqar dhe Vaçe Zela, e fut thellësisht në estetizimin e
realitetit të Myzeqesë dhe Shqipërisë, ashtu siç është dhe ndodh në të vërtetë, pa
e zbukuruar ose pa e shëmtuar atë, me mënyrën më të sinqertë të të shfaqurit, të
të kënduarit, të pikturuarit, të shkruarit e të tjera. Ai dhe Vaçe Zela ngre në art të
bukurën dhe të shëmtuarën pa asnjë lloj druajtjeje.
Vlera e artit, tek Vaçe Zela, vjen si një zanafillë e një përvojë të gjatë krĳuese dhe të
gjithëkohëshme. Vaçe Zela ka ruajtur natyrshëm dhe me vetëdĳe, mënyrën tipike të
krĳimtarisë artistike, të ligjërimit, ritmit, kontrastit etj. Ajo është e thjeshtë dhe përsëri
mbetet e tillë, sepse ka pasuruar brendinë shpirtërore të myzeqarit dhe shqiptarit, si
një mesazh tipik dhe i veçantë nga të tjerët. Vepra e krĳuar nga artisti myzeqar dhe
Vaçja vjen si një shpërthim vlerash dhe sfidash. Dhe në çdo kohë krĳojnë dhe nuk e
ndalin vrullin e shpirtit artistik krĳues. Nuk e njohin fundin, por fillime të reja e të
furishme krĳuese në këngë, poezi, pikturë, dramë etj. Arti i myzeqarit me artisten
Vaçe Zela, do të jetë një trashëgimi e vyer për kohën dhe brezat, sepse ka tipiken dhe
zërin e veçantë myzeqar. Ai dhe ajo, kurrë nuk krahasohen me të tjerët në Shqipëri,
sepse janë vetvetja dhe vetëm ajo. Krĳimtaria tek ky truall qëndron si një strukturë
e hershme burimore me një vĳimësi shpirtërore, të cilat u vihen pranë veprave
artistëve të Myzeqesë; si një gjerdan lulesh të freskëta. Vendosja e veprave artistike
nga mjeshtrit myzeqar dhe Vaçe Zela në fondin e vlerave myzeqare dhe kombëtare,
nuk është thjesht një paradë shfaqjesh për shfaqje, por një shpirt që këndon për vehte
dhe për të tjerët. Ata janë të pranishëm dhe të gjithëkohshëm në sofrën kombëtare dhe
ndërkombëtare. Shpirti myzeqar dhe i Vaçe Zeles është origjinë e këngës së kultivuar
nga jeta, realiteti, drama njerëzore në breza njerëzish e kohëra të ndryshme.
Myzeqari dhe Vaçe Zela, nuk e ka ndjerë se po i mbaron jeta dhe po i vjen vdekja,
por gjithmonë ka rilindur.
Ai dhe Vaçja nuk ndjen lodhje nga mosha, sepse përherë, gjen qetësi dhe mbushje
shpirtërore në shtratin e Myzeqesë, që është vetë jeta dhe qëndrueshmëria e
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tyre. Krĳimet e artistëve myzeqar dhe Vaçe Zeles me shpirtin e popullit, janë një
arkitekturë solide e pavdekshme. Vendosja e një arti popullor tipik myzeqar dhe
shqiptar, shpreh bukurinë e shpirtit të mahnitshëm të myzeqarit dhe Vaçe Zelës, që
të bën ta duash në pafundësi. Ky është një model për artin dhe universin shpirtëror.
Ai është çmuar dhe vlerësuar në çdo kohë. Asnjë artist myzeqar si dhe Vaçe Zela,
s’mund të krĳoj pa studiuar dhe gërmuar shpirtin popullor të vendit të vet. Pra,i njeh
mirë këto thesare, vlerën artistike dhe estetike të tyre.
Artistja Vaçe Zela e njeh dhe e përpunon bukur brumin e këngës myzeqare dhe
synon në estetikën e vargut të zgjedhur nga ajo që të komunikojë emocionalisht me
njerëzit myzeqar dhe shqiptar, ky komunikim merr një rëndësi parësore që shkon në
harmoni të plotë si strukturë artistike. Lëndën, artisti myzeqar dhe Vaçe Zela e merr
nga shpirti popullor për vepra dinjitoze dhe cilësore.
E veçanta që sjell artisti myzeqar dhe Vaçe Zela është shtrati i realitetit myzeqar,
ashtu siç është në të vërtetë, pa e zbukuruar ose e shëmtuar, me mënyrën më të
sinqertë të të shprehurit të gjërave të mira ose të këqĳa. Në mënyrën me të natyrshme
nxjerr në shesh fenomene të ulta dhe të mira. Vlera krĳuese e Vaçe Zeles vjen si
eksperiencë e gjatë krĳuese nga më të mirat. Artistja Vaçe Zela ka ruajtur bukur
mënyrën individuale të krĳimit, ritmin, kontrastin etj. Ajo nuk është tjetërsuar në
mënyrën e komunikimit, por ka mbetur e thjeshtë, duke pasuruar brendinë e shpirtit
myzeqar dhe shqiptar si një mesazh i gjithëkohshëm për brezat e ardhshëm.
Krĳimi artistik i myzeqarit dhe i Vaçe Zelës vjen i freskët, i ngopur shpirtërisht dhe
me nota muzikore tipike myzeqare. Ajo, asnjëherë, këngën poetike dhe tradicionale,
nuk e fut në letargjinë e gjatë të heshtjes, por e mban zgjuar e në lëvizje. Dalja me një
krĳim artistik në mënyrë të papritur në publik është një kumbim dhe zë myzeqari
dhe shqiptari. Pas çdo krĳese të re, i vjen radha tjetrës. Kjo nuk është aspak e fundit,
por fillimi i një vazhdimësie të re, të furishme në poezi, këngë, pikturë, dramë etj.
Kontributi i Vaçe Zelës, do të jetë një trashëgimi muzikore e vlerësuar në ditët e
sotme dhe në të ardhmen myzeqare e kombëtare, sepse ka zërin e veçantë të saj.
Artiste të tillë janë vetvetja dhe nuk kanë e u kanë gjetur paralele apo krahasime me
të tjerë. Kjo është shumë e rëndësishme për artistin. Krĳimi si strukturë myzeqare e
kombëtare ecën me një thurje vlerash popullore, të cilat u jepen njerëzve si një këngë
e shpirtit të tyre.
Vendosja e artit myzeqar dhe të Vaçe Zeles, të krĳuar nga artistët e Myzeqesë, të
Lushnjës dhe të Fierit, në fondin e vlerave shpirtërore, historike, tradicionale e të
tjera, nuk është thjesht një nostalgji e shkuar apo e sotme që e kanë dashur, por një
shpirt që jeton e këndon dhe përherë mbetet i gjallë. Edhe ajo vlerë apo nostalgji e
një kohe të caktuar, kur këto përjetohen apo asimilohen sot për sot e më tej, futen në
origjinën e artit tradicional myzeqar dhe të kultivuar kombëtar.
Myzeqari artist dhe Vaçe Zela nuk e ndjen mbarimin e jetës, sepse ushqehet nga toka,
që e ka lindur dhe, përsëri i mbetet besnik asaj deri në vdekje. Edhe kur është larg
vendlindjes, Vaçe Zela kërkon dhe shkon të vdes atje ku ka lindur, tek djepi, që e ka
përkundur nëna e shtrenjtë. Çdo artist i vërtetë si dhe Vaçe Zela, mbas një lodhjeje
të viteve të moshës, shkon të gjej më shumë mall e qetësi shpirtërore në strehën e
ngrohtë të shtëpisë së dikurshme të fëmĳërisë, që është e patjetërsueshme me asgjë
tjetër në këtë botë universale dhe njerëzore. Fundi i artistit të vërtetë myzeqar dhe i
Vaçe Zeles është origjina dhe vendlindja. Krĳimi me tema popullore, përbën shtratin
e përjetshëm të çdo artisti. Vendosja e një vepre me jetën e thjeshtë njerëzore, siç beri
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Vaçe Zela do të marrë atributet e një shpirti të bukur dhe ato do të shohin se kënga
e njeriut fsheh dhe zbulon një melodi të bukur myzeqare dhe shqiptare, që të bën ta
duash në pafundësi. Kjo këngë e Vaçe Zeles është një model për poezinë e jetës.
Çdo artist, qofshin edhe myzeqar s’mund të bëj art pa dashuruar shpirtin e popullit,
dhe të vendit të vetë. Pra, t’i njoh këto pasuri shpirtërore, vlerat dhe përmbajtjen
estetike të tyre, sepse ato janë vetë jeta e tĳ dhe e të tjerëve.
Vaçe Zela si artiste myzeqare dhe shqiptare, beri art për shpirtin e popullit dhe te
vendit te vet,sepse ato janë vete jeta e saj dhe e te tjerëve ne breza njerëzish që do të
vĳnë në truallin shqiptar.
5. Ndikimi i folklorit në arte të tjera
5.1 Djali mbi buallicë një nga skulpturat më popullore të parkut në qytetin e
Lushnjës. Autori është skulptori i njohur Maksim Bushi. Vepra ka një motiv myzeqar,
ku buallica leroset me baltë dhe sipër argëtohet një fëmĳë. Ky është në të vërtetë një
motiv i Myzeqesë dhe ai djali i hipur sipër saj krĳon edhe një situatë entuziazmi dhe
humori. Vepra është në bronz e vitit 1984.
5.2 Afresku
Hedhja me penel në afresk i “Valles Dyshe
Myzeqare” brenda një objekti kulti të krishterë
me emrin Shën Gjergj, na jep të drejtën të themi
me gojën plot, se kemi një dëshmi të qartë mbi
shenjtërimin e kësaj perle shpirtërore të popullit
m y z e q a r.
Dhe dihet,
kur diçka

shenjtërohet, ajo është e bekuar nga zoti dhe e
pavdekshme. Pra, Vallja Dyshe Myzeqare ka një
shenjtërim të dyfishtë: një shenjtërim e ka nga
shpirti i popullit të vet myzeqar që e nxori dhe
e transmetoi brez pas brezi, dhe shenjtërimin e
dytë nga zoti, realizuar me penelin e vëllezërve
“Zografi.
Monumenti “Toka jonë”
6. Traditat dhe zakonet
Nga vizitorë të shumtë flitet për zakone të çuditshme dhe të shumta. Mikëpritja është
e kultivuar përgjatë shumë shekujve. Respekti për mikun, të huajin pa shpërblim
është diçka e veçantë. Datat që festohen më shumë në këtë rajon janë 24 – 25 dhjetori,
fillimi i Vitit të Ri, 6 janari ( dita e ujit të bekuar), pashkët ortodokse, festë te cilën
banorët e këtĳ rajoni e festojnë në mënyrë madhështore me rite të tilla si therja e
qengjit dhe ngjyerja e vezëve me bojë të kuqe. Festa të tjera janë ato të karakterit
zyrtar, kombëtar dhe rajonal për ngjarje dhe figura të mëdha historike.
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7. Gatimet
Në mjaft vende me traditë të zhvilluar gastronomia përbën pothuajse një lloj turizmi.
Krahina të ndryshme kanë gastronomi koralet, kështu dhe rajoni ynë ka veçoritë
e tĳ të gatimit. Llojet e peshkut janë të ndryshme si ngjala, lavrak, qefulli etj, por
gjithashtu ndër gjellët karakteristike përmenden rosnicat. Meqense rajoni është
fushor një përhapje të madhe kanë shpezët e buta, mishi i të cilave serviret në çdo
tavolinë. Tipike janë edhe ëmbëlsirat të bëra kryesisht me petë të derdhura si byreku,
qumështori, bakllavaja. Nga pĳet më të përdorshme janë rakia e rrushit, mënit si dhe
manaferres.
Referencat
1.”Fluturojnë fustanellat në vallen dyshe Myzeqare” Konica.al.
2. Libri”Lumi i Këngëve Myzeqare”, Andy Apolloni, Themi Tushe.
3.”Takĳa Myzeqare, mes mitit dhe të vërtetës “Konica.al.
4. Zarka Maksim “Vallja Dyshe Myzeqare”.
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Roli i prindit ne edukimin e femĳes
Algerta Ferraj
”Nese do te ndryshosh boten shko ne shtepi dhe duaj familjen tende”
- Nene Tereza
Abstrakt
Edukata është tërësia e vetive apo e cilësive shpirtërore, mendore e fizike, e shprehive
kulturore, (botëkuptimi, vetit morale, tiparet e karakterit e të vullnetit, zakonet etj.), që e fiton
njeriu në ndikimin sistematik, të familjes, të shkollës e të shoqërisë dhe duke mësuar e punuar,
pra edukata është formimi i përgjithshëm e i veçantë i njeriut. Dashuria dhe përkushtimi ndaj
fëmĳës përçohet me anë të sjelljes sonë ndaj tĳ, nga ajo që themi dhe që bëjmë, por ajo që bëjmë
ka më shumë peshë. Një fëmĳë ndikohet shumë më tepër nga veprimet tona, se sa nga fjalët
tona. Në një atmosferë të tillë respekti dhe dashurie për njerëzit dhe jetën e mëson fëmĳën
që të jetojë me normat dhe rregullat e shoqërisë Në këtë punim trajtohet roli i rëndësishëm
i prindërve që kanë edukimin e fëmĳëve, ndikimi i prindërve si model te fëmĳët, përfshirja
e prindërve në të gjitha aspektet e jetës së fëmĳës.. Edukimi si koncept historikisht njihet si
një element shumë i rëndësishëm në shoqëri. Në të gjitha shoqëritë dhe kulturat, prindërit
ju dëshirojnë fëmĳëve ardhmëri të mirë. Prindërit duan që fëmĳët ti rrisin dhe ti edukojnë si
njerëz të denjë e të dobishëm për familjen, farefisin dhe shoqërinë në përgjithësi.

Hyrje
Edukimi është një pjesë shumë e rëndësishme në jetën e fëmĳës. Është një element
i pazvendësueshëm që na hap dyert drejt një jete sa më të mirë. Nëpërmjet tĳ ne
fitojmë shprehitë e duhura për të komunikuar me të tjerët dhe për tu shoqërizuar
me ta . Por edukimi nuk është një element që mund të zhvillohet lehtë i vetëm. Në të
ndikojnë shumë faktorë ku ndër më të rëndësishmit janë familja dhe mësuesit.
Familja është baza e çdo shoqërie . Individi në shoqëri është pasqyrimi i familjes
. Ajo është bërthama e jetës sonë . Familja është institucioni i vetëm , ku një
individ apo një fëmĳë i lindur e i pa formuar vjen si një qënie me predispozita
që mundësinë e formimit ta marrë nga familja.Madje familja përcaktohet si bashkësi
njerëzore ,ku cdo individ takohet me kushtet e jetës shoqërore,të cilat ja përcaktojnë
atĳ kornizën në të cilën aim und të zhvillohet si person.Në konteksin e ndërveprimit
,ky individ apo fëmĳë njeh së pari familjen e tĳ dhe gradualisht bëhet një personalitet
gjatë interaksionit të ndërlikuar kulturor e të jetës shoqërore dhe më pas shoqërizohet.
Pra, brenda familjes fëmĳa mëson se si duhet të sillet ai brenda e jashtë saj, njeh normat
e shoqërisë ,njeh nacionalitetin duke përfshirë dhe mentalitetin, packa se kjo është
vetëm një pjesë përberëse e kulturës së tĳ dhe kjo arrihet plotësisht ose pjesërishtë në
saj të formimit intelektual , social e kulturoe që kanë prindërit.
Familja ka një ndikim të madh e të rëndësishëmnë edukimin e fëmĳës.Në ditët e
sotme familja po angazhohet gjithmon e me tepër në rolin e saj edukativ.Por gjithsesi
nuk mund të bëjmë përgjithësime ,pasi egzistojnë tipe të ndryshme familjesh dhe
ajo c’ka është më e rëndësishme është se familjet janë të shumllojshme.Kemi familje
që përbëhen nga shtresa të ndryshme sociale. Shumë sociologë e psikologë të
ndryshëm e kanë trajtuar ndikimin e familjes në edukimin e fëmĳës si një cështje
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shumë thelbësore.Në shumë raste femĳa trashëgon disa cilësi të nënës ose babait të
cilat ndryshojnë ose jo në përshtatje me mjedisin ku ai jeton .
Roli dhe funksioni i familjes është të rrisë dhe të kujdeset për fëmĳët, të ndihmojë
dhe të mbështesë procesin e shoqërizimit të tyre. Familja ka të drejta dhe përgjegjësi
që rrjedhin nga roli dhe funksioni i saj. Këto përgjegjësi përfshĳnë plotësimin e
nevojave ekonomike, sociale, arsimore dhe kulturore te anëtarëve të saj.Roli dhe
funksioni i shkollës është të ndihmojë familjen të përmbushë përgjegjësitë e saj dhe
të kontribuojë në zhvillimin e fëmĳëve në fushën e njohjes, si një funksion që nuk
mund ta përmbushë familja pa ndihmesën e shkollës.Të gjithë duhet të ngulmojmë
në trinomin shkollë –familje -komunitet. Pasi ai do të mbetet gjithnjë një faktor
kryesor dhe që kërkon vlerësim të vazhdueshem për edukimin dhe mirërritjen e
fëmĳëve.Në realitetin e sotëm ,kur shkolla po integrohet gjithnjë e më tepër me
standardet bashkëkohore evropiane,kur tekstet e programet po pasurohen dhe
alternohen me përzgjedhje dhe cilësia e tyre vjen e rritet ,pjesëmarrja e prindërve
dhe ndihmesa e tyre në të mësuar po merr rëndësi të vecantë dhe po shfaq
tipare e rrugë të reja në menazhimin sa më racional të kohës ,për t’u dhënë
ndihmë sa më të kualifikuar dhe efektive fëmĳëve tanë.Që të realizohet plotësisht
dhe pa mëdyshje ky objektiv madhor ,deomos që duhen investuar energji pune
konkrete edhe nga prindërit, familja që eshte baza e shoqërisë dhe që përgatit
fëmĳën per t’u futur në rrugën e shkollimit ,që t’a përgatit atë si një lastar të freskët
,të drejtë dhe pa cene e dëmtime fizike ,biologjike e psikologjike1. Që të edukosh
e të moralizosh,duhet të jesh vetë një shembull jete,pune edukimi dhe model për
të vegjlit.Mbi të gjitha është e domozdoshme që antarët e familjes të jenë model në
shfrytëzimin sa më racional të kohës për t’u marrë me edukimin dhe mirërritjen
e fëmĳëve.Kjo ndikon në mënyre të drejtpërdrejtë në përgatitjen psikologjike dhe
formimin me aftësitë dhe shprehitë më të nevojshme dhe më elementare për t’u
integruar sa më lehtë dhe sa më natyrshëm në shoqërinë e sotme demokratike .
Përfshirja e prindërve në edukim
“Kërkimet shkencore kanë provuar se përfshirja e prindërve është çelësi për të
ndihëmuar fëmĳët për të qënë të suksesshëm në shkollë. Ata bëhen më të mirë atëherë
kur prindërit e tyre kujdesen rreth asaj që janë duke bërë në shtëpi , në komunitet
dhe në shkollë “2Kjo është më se e vërtetë duke u bazuar edhe në rezultatet që japin
fëmĳë të tillë. Prindi luan role të ndryshme në edukimin e fëmĳës.Por përfshirja e
prindërve në edukimin e fëmĳës ka dhe efekte pozitive si dhe ato negative. Përfshirja
prindërore merr shumë forma , duke përfshirë:
-Prindërim të mirë në shtëpi. Kjo ka të bëjë me sigurimin e një mjedisi të sigurtë dhe
të qëndrueshëm ,stimulimin intelektual dhe diskutimin prind – fëmĳë.
-Modele të mira të vlerave konstruktive sociale dhe arsimore dhe aspiratat e larta që
lidhen me plotësimin personal dhe qytetarine e mirë .
-Kontaktimi me shkollat për të shkëmbyer informacione dhe pjesëmarrja në
ngjarjet e shkollës,pjesëmarrja në punën e shkollës dhe pjesëmarrja në qeverisjen
e shkollës.3Përfshirja e prindërve në edukim karakterizohet nga katër forma.Dy
format e para lidhen me përfshirjen në shtëpi ku prindërit diskutojnë me fëmĳët për
1
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aktivitetet e shkollës dhe tjetra lidhet me monitorimin e aktiviteteve jashtë- shkollore
të fëmĳës.Dy format e tjera përshkruajnë kontaktet midis prindërve dhe personelit
të shkollave dhe të tjeta që përfshĳnë vullnetarizmin për aktivitetet shkollore dhe
funksionet shkollore.Përfshirja prindërore ndikohet pozitivisht nga niveli i arritjeve
të fëmĳës.Sa më i madh niveli i arritjeve , aq më shumë përfshihen rindërit.Shkalla
e ndikimit është e dukshme në të gjitha klasat sociale dhe të gjitha grupet etnike.
Një faktor i rëndësishëm është “diskutimi në shtëpi”. Pavarësisht nga klasa sociale
,prindërit dhe fëmĳët që bisedonin më shumë me njëri –tjetrin në shtëpi ,kishin
arritje më të mira në shkollë.Përfshirja prindërore në formën e “prindërimit të mirë
në shtëpi” ka një efekt pozitiv domethënës në arritjet dhe rregullimet e fëmĳës ,edhe
nëse faktorët e tjerë që mund të formësojnë atë mungojnë.. Sa më të larta rezultatet
e fëmĳës në shkollë, aq më tepër gjasa ka që numri i librave në shtëpinë e tĳ të jetë i
lartë. Gjysma e fëmĳëve të cilët kanë rezultate të dobta, nuk kanë asnjë libër në shtëpi.
Numri më i madh i librave në shtëpi haset më shpesh tek prindërit që përfshihen në
jetën e shkollës, krahasuar me prindërit e tjerë. Pjesa më e madhe e prindërve të
përjashtuar nga ana sociale pranojnë se nuk kanë asnjë libër në shtëpi.4 Kur prindi
përfshihet në aktivitetet dhe procesin mësimorë më shumë se sa duhet mund të
ketë efekte negative. Prindi nuk duhet të marrë vendime për jetën e fëmĳës pa
pëlqimin e tyre.Kjo te fëmĳa sjell pasivitet dhe mosbesim në vlerat e tyre ,madje
fëmĳen e bën që të mos ketë besim në vlerat dhe forcat e tĳ.
Një tjetër kontekst jetësor që ndikon në mënyrën se si, dhe sa, prindërit do të përshihen
në procesin e edukimit të fëmĳës, është edhe prejardhja kulturore e familjes për
të cilën shkolla duhet të tregojë respekt, duke bërë përpjekje për të kuptuar këtë
kulturë edhe kur ajo është e ndryshme nga ajo e shkollës. Përpjekjet e shkollës në
rastet e këtyre ndryshimeve kulturore duhet të intensifikohen për shkak se familjet
të tilla zakonisht janë të lidhura edhe me statusin e ulët social-ekonomik (edukim
prindëror i kufizuar, dypunësime të prindërve, përgjegjësi familjare të shtuara etj)
por edhe me vështirësi të tjera si p.sh barrierat gjuhësore, të cilat kufizojnë edhe më
shumë mundësitë e familjeve për të kuptuar pritshmëritë dhe politikat e shkollës.
Pavarësisht këtyre vështirësive që sjellin situatat jetësore të familjeve, studiuesit janë
të mendimit se edhe këto familje mund të kontribuojnë në mbështetjen e nxënësve
në mësime, por mbështetja e shkollës në këtë rast duhet të jetë më specifike. Hapat
për të ftuar në bashkëpunim këto familje kërkojnë më shumë përpjekje duke dale
jashtë praktikave të zakonshme p.sh ndihmë të veçantë në detyrat e shtëpisë, vizita
në familje nga mësuesit etj (Hoover-Dempsey, etj., 2005)5
Mendimet e studiuesve mbi familjen
Ndikimi i familjes,roli që ajo ka në edukimin e fëmĳës ka paraqitur e paraqet
një interes të vecantë për shumë sosiologë e psikologë që merren me botën dhe
zhvillimin e fëmĳës . Një ndër ta është dhe themeluesi i psikoanalizës Sigmund
Frojd i cili thotë se “Familja formon karakterin e personalitetin me të cilin individi
do të përballet gjatë gjithë jetës dhe nëse fëmĳa paraqet çrregullime personaliteti ose
karakteri ndodh për shkak të ndikimit negativ që familja ka pasur te individi”.Por sa
është e vërtetë kjo?Kjo është një pyetje që shtrohet vazhdimisht në jetët tona. Shpesh
4
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herë ne mund të shprehemi se çfarë pretendon nga ky nxënës apo ky fëmĳë?Shiko se
çfarë familje ka? Pikërisht këto janë shprehje që ndonjëherë i vendos pllakën diskutimit
apo analizës së çështjes .Nga kjo kuptohet që familja luan një rol të rëndësishëm në
edukimin e fëmĳës por edhe në marrdhëniet e tĳ me shoqërinë.Mendimi i Sigmund
Frojd përforcohet nga Piazheja i cili thotë se “prindërit janë të aftë t’i imponojnë kodet
e sjelljes fëmĳëve të tyre”6.Mendimi që na parashtron Piazheja është i diskutueshëm
për ta pohuar ose mohuar plotësisht.Ne mendojmë se janë disa gjëra që vërtetë familja
t’i imponon ,por pyetja është se sa i përvetësojmë ne ato,kjo ka të bëjë më personalitetin
e individit që përmend Frojdi, por një personalitet të krĳuar nga vetë individi dhe jo
të imponuar nga prindërit .Shpeshherë ka citime të tilla si prindër të mirë,për ata që
mbartin normat e mira morale e sociale ,dhe prindër të këqinj ,për ata që mbartin pak
ose aspak norma morale shoqërore.Duke u parë nga ky këndvështrim Hegeli thotë
se “prindërve të këqinj nuk i duhet t’u merren fëmĳët që të mund të edukohen e të
rriten më mirë7.Ne mendojmë se prindërit nuk duhen t’i cilësojmë të mirë ose të këqinj
pavarësishtë se ne i përdorim në fjalorin tonë të përditshëm.Ata janë prindër që për
një shkak apo tjetër dështojnë në detyrën e tyre familjare ,por ne nuk duhet t’ia vëmë
fajin plotësisht atyre.Është e padiskutueshme që fëmĳa duhet të rritet në një ambient
të shëndoshë që të jetë i tillë më vonë , pasi shumë shprehen se familja ndikon shumë
te rritja dhe edukimi i fëmĳës.Por nga ana tjetër shtrohet pyetja se kush jemi “ne” që
mund të shkëpusim nga gjiri i familjes një fëmĳë sepse për një arsye këto familje janë
cilësuar nga shoqëria si jo kopetentë për të trasmetuar edukatën arsimore apo morale
te fëmĳa.A mund të mendojmë ne dhe mundësinë tjetër ,që kjo familje vërtetë mund të
jetë cilësuar si e tillë , por kush na garanton ne se ato nuk janë vërtetë të aftë dhe nuk
kanë vërtetë dëshirë për të transmetuar ato pak dĳe që ata mund t’i ofrojnë fëmĳës së
tyre.Këta prindër eshe pse pa shkollë mund të kenë një dëshirë të madhe qe fëmĳa i
tyre të arsiomhet dhe për këtë arsye mundohen me çdo kusht që t’ia plotësojnë kushtet
duke e çuar në shkollë dhe duke e paisur me mjetet përkatëse.
Një mendim tjetër që i shtrohet kësaj çështje është dhe i shkrimtarit të njohur gjerman
J.V.Gëte që thotë se” Po të ishin nënat më të edukuara , fëmĳët e tyre do të lindnin
të edukuar “8.Kjo përforëcon atë çfarë Hegeli shprehu se prindërve të këqinj,që ai i
cilësonte ata të pa edukuar ,t’u merret fëmĳa .Shumë kush mund të japi mendimin e tĳ
Ne i qëndrojmë besnike mendimit tonë që kjo nuk mund të merret domosdoshmërisht
e vërtetë pasi siç dimë nuk ka të vërtëtë absolute.Mund të jetë e vërtetë që nëna të jetë
e edukuar por mbase nuk di t’i transmetojë dĳet te fëmĳa i saj.
Roli i prindërve
Ashtu siç u përmend edhe më lartë prindërit luajnë disa role në edukimin e
fëmĳes . Këto janë role që prindërit i ndërmarrin në mënyrë që t’i ndihmojnë
fëmĳët e tyre të arrĳnë rezultate sa më të mira.9 Nevoja më e rëndësishme që kanë
6

http//www.drita-islame.org/di2/cms/index.php/revista-mainmenu-29/revista2006-mainmenu
39/44 edukata familjare-i.
7
Theodhori Karaj ,2008,Menaxhimi I Klases ,EMAL, Tirane ,fq.82.
8
“NDIKIMI I FUNKSIONIMIT FAMILJAR DHE BASHKËPUNIMIT FAMILJE-SHKOLLË NË
PËRPARIMIN E ADOLESHENTËVE” Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor” nga Msc
Ledia KASHAHU Udhëhequr nga: Prof. Dr. Theodhori KARAJ.
9
Eamon, M. K.(2005). Social-demographic, school, neighborhood, and parenting influences on
academic achievement of Latino young adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 34(2), 163175.

192

prindërit është marrja e informacionit rreth ecurisë dhe arritjeve të fëmĳës në
procesin mësimor dhe në aktivitetet e tjera jashtë shkollore. Prindërit kanë të drejtë
të përfshihen në diskutimin dhe marrjen e vendimeve që lidhen me fëmĳën e tyre.
Ata kanë të drejtë të kenë të gjithë informacionin që lidhet me, mënyrën e aktivizimit,
përfshirjes së fëmĳës në procesin mësimor, arritjeve të tyre në testet dhe detyrat e tjera
që lidhen me procesin mësimor, mundësitë dhe aftësitë që fëmĳa disponon, pikat e tĳ
të forta, vështirësitë dhe problematikat që ai shfaq në lëndë të caktuara, mënyrat që
përdorin mësuesit për të bërë të mundur sigurimin e vëmëndjes së fëmĳëve, rritjen e
përqëndrimit, teknikat e ndërhyrjeve ndaj tyre, mënyrat e stimulimit që ata përdorin
me nxënësit, mardhënieve që fëmĳa krĳon me mësuesit, me bashkëmoshatarët,
klimën që e shoqëron fëmĳën brenda klasës, shkollës etj. Prindërit kanë të drejtë të
jenë të pranishëm në të gjitha takimet që realizojnë ekipet, grupet e vlerësimit brenda
shkollave lidhur me vlerësimin e arritjeve akademike të fëmĳës, me procesin e hartimit
të objektivave të Planeve Edukativ Individual për secilin fëmĳë. Ata nxiten që të jenë
pjesë e vlerësimit të situatës zhvillimore dhe nivelit akademik të fëmĳës, përgatitjes,
hartimit dhe zbatimit të planeve individuale, si dhe rivlerësimeve periodike të fëmĳës.
Arsimimi i prindërve
Studimet që lidhen me arritjet akademike të nxënësve, vazhdimisht kanë treguar se
arsimimi i prindërve është i rëndësishëm në parashikimin e arritjeve të fëmĳëve. Në
to, tregohet një lidhje direkte pozitive e viteve të shkollimit të prindëve, me arritjet
e nxënësve (Jimerson, Egeland, dhe Teo, 1999). Të ngacmuar nga kjo ide shumë
studiues kanë analizuar se si arsimimi i prindërve ndikon në strukturimin e mjedisit
familjar, (Linver, Brooks-Gunn, dhe Kohen, 2002; Yeung, inver, dhe Brooks-Gunn,
2002), apo dhe në stilet e ndryshme të prindërimit (Conger etj., 2002; Mistry, Vanderë
ater, Houston, dhe McLoyd, 2002).10
Karakteristikat e nënave janë një tjetër faktor që ndikon në arritjet akademike të
nxënësve.11 . Nënat me nivel të lartë arsimor, kanë vetë-vlerësim, i cili ndikon që ato të
jenë më bashkëpunuese me mësuesit. Kjo kategori nënash kanë fëmĳë të cilët arrĳnë
rezultate më të larta në testime. Gjithashtu, nënat të cilat lindin në një moshë relativisht
të pjekur, krĳojnë mjedise kognitive më stimuluese dhe një mjedis më mbështetës
familjar, i cili ka efekt pozitiv në arritjet akademike të fëmĳëve (Eamon 2005).
Niveli arsimor i nënave ka lidhje të fortë pozitive me sjelljen dhe qëndrimet që mbajnë
ato kundrejt edukimit të fëmĳëve. Gjetjet empirike tregojnë se nënat që kanë vazhduar
shkollimin përtej arsimit të detyruar, janë më të prira t’u lexojnë fëmĳëve të tyre dhe
të jenë më të kujdesshme për të krĳuar kushte për edukim të vazhdueshëm për ta .12
Në kontekstin e burimeve kapitale, të kapitalit social dhe sjellor janë arritur
konkluzione se niveli i arsimimit të prindërve dhe të ardhurat familjare, janë dy
nga parashikuesit më të rëndësishëm për performancën e nxënësve të shkollave të
mesme të ulta. Niveli i të ardhurave të familjeve ishte pozitivisht i lidhur me nivelin
e edukimit të prindërve. Këta dy faktorë, mundësojnë më shumë burime për qëllime
10
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edukative për fëmĳën dhe një vlerësim të vazhdueshëm nga ana e prindërve për
rëndësinë e edukimit, të cilën nxënësit e nënkuptojnë gjatë gjithë kohës. Kërkimi i
Fischer dhe Kmec (2004), është në të njëjtën linjë me këto gjetje, por është kryesisht
i fokusuar në nivelin e edukimit të nënave. Sipas tyre, niveli i edukimit të nënave
ndikon në suksesin shkollor të fëmĳës. Ata zbuluan se nota mesatare e fëmĳës kishte
një lidhje të fortë me nivelin e perceptimit individual të fëmĳës për mbarimin e
shkollës dhe për të vazhduar nivele akoma dhe më të larta edukimi.
Është e vërtetuar tashmë se, niveli i arsimimit të prindërve është parashikuesi kryesor i
arritjeve akademike, krahasuar kjo me ndryshoret e tjerë demografike .Niveli i edukimit
prindëror ka një ndikim të rëndësishëm mbi arritjet e fëmĳëve në mënyrë të veçantë në
notat e lëndëve shkencore. Edukimi formal prindëror është një burim i rëndësishëm nga
i cili prindërit kalojnë dituri drejt fëmĳëve të tyre Prindërit mund të shërbejnë edhe si
model, duke u mësuar fëmĳëve të tyre vlerat e edukimit (Eamon, 2005).
Tipet e prindërimit
Të jesh prind nuk është një detyrë e thjeshtë.Të jesh prind nuk vjen me një libër të
lexuar,por mësohet. Diana Baumrid i ka kategorizuar prindërit në pesë tipe :
Tipi autoritar:Prindërit autorirarë tentojnë të modelojnë, kontrollojnë dhe të
vlerësojnë sjelljen dhe qëndrimet e fëmĳëve, sipas një norme sjelljeje-zakonisht
një normë absolute. Ky prind e konsideron bindjen si vyrtyt. Kur prindërit janë
autoritar,atëherë fëmĳët janë:Me ankth, të rezervuar, nuk njohin mirë veten e tyre
(forcat dhe dobësitë e tyre).
Tipi demokratik:Autoriteti i tyre tenton të udhëheqë aktivitetet e fëmĳës por në një
mënyrë racionale, e të përqëndruar mbi metodën. Ai i shpjegon fëmĳës arsyetimin që
nënkupton rregullat e tĳ dhe vlerat e tĳ.Kur fëmĳa refuzon të konformohet me rregullat e
tĳ, ai i kërkon të shpjegojë arsyet. Ky është tipi më i mirë i prindërimit.Prindi shqetësohet
për edukimin e fëmĳës së tĳ, në të njëjtën mënyrë si aktivitetet e tjera.
Tipi lejues: Prindi lejues sillet me shumë lehtësi duke rënë lehtësisht ndaj kapricove
dhe duke pranuar ndryshimet e humorit të fëmĳës së tĳ.Ai e lejon fëmĳën që të
rregullojë aktivitetet e tĳ ,por pa ushtruar kontroll,ai nuk e inkurajon që të bindet
jashtë normave të përcaktuara.
Tipi i paangazhuar dhe munguesi: Prindi nuk merr kohë që të komunikojë me
fëmĳën e tĳ,me qëllim që të njohë shĳe ,interest,marrdhëniet,rezultatet e shkollës.
Kur prindërit janë në këto tipe ,fëmĳët kanë tendencë të jenë:Me rregullim të dobët
të emocioneve(egoizëm,delir i vetes, interesa personale shumë të zhvilluara).Sjellje
antisocial të vazhdueshme (mungesë respekti për tjetrin dhe për rregullat e shoqërisë,
dhunë dhe delikuencë).
Tipi super mbrojtës :Duke qënë të bindur që bota perreth është kërcënuese për
fëmĳët, prindi e mbron atë nga mjedisi i jashtëm. Ai imagjinon shpesh skenaret më
të këqĳa , kur është larg, i bën gjërat në vend të fëmĳës, merr pjesën e tĳ edhe kur
fëmĳa ka gabim, e fal shpejt për të evituar vështirësitë.Kur prindërit kanë këtë tip,
fëmĳët mund të jenë:Me mungesë besimi në vetvete,i ndrojtur,i mbyllur,në ankth.
Fëmĳa imagjinon që bota është e rrezikshme dhe mund të stresohet për hiçgjë.Ka
problem psikologjike afatgjata.
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Prindërit si partner dhe zgjidhës të problemeve të shkollës
Prindit i ngarkohen disa detyra për fëmĳën e tyre . Duke që në se ata sjellin në jetë
një fë mĳë atëherë ë shtë detyra e tyre që t’i më sojnë përgjegjësitë themelore
të edukimit si dhe ato sociale .Shtëpia është ambient i parë ku fëmĳët mësojnë
aftësitë gjuhësore ,shprehitë sociale si dhe vlerat e njohuritë për shoqërinë . Shkolla
duhet të konceptohet “si një komunitet familjesh”, ku mësuesit dhe prindërit janë
në partneritet me njëri-tjetrin, kanë role herë të përbashkëta dhe herë të veçanta.
Familjet dhe shkollat nuk mund t’i kryejnë rolet e tyre pa njëra-tjetrën. Shkolla
përfaqëson një institucion të organizuar dhe të specializuar që duhet të sigurojë
edukimin e çdo individi. Edukimi që realizohet në shkollë, ka për qëllim të zhvillojë
të gjitha aspektet e personalitetit të nxënësve. Aspektin intelektual, fizik, social,
moral dhe shpirtëror. Institucionet arsimore duhet të sigurojnë edukimin, mbrojtjen
dhe shoqërizimin e fëmĳës, duke bashkëpunuar ngushtë me familjet dhe prindërit.
Roli tradicional e trajton prindin si klient të shërbimit arsimor, ku ka shumë pak
komunikim midis shkollës dhe familjes dhe ku familja me shkollën punojnë bashkë
vetëm në raste veprimtarish të veçanta. Kurse modeli negociues e trajton prindin si
bashkëpunëtor (partner) me detyrime dhe të drejta të barabarta. Prindi përfshihet në
diskutime rreth çështjeve me të cilat përballet shkolla. Ata inkurajohen të tregojnë
zotësitë e tyre dhe të vendosin se për çfarë informacioni kanë nevojë në mënyrë që
të jenë më të përfshirë në procesin e edukimit. Prindërit ndërmarrin disa hapa për
të vendosur se në cilin grup mund të japin dhe të marrin dhe se si grupet mund të
punojnë si bashkëpunëtorë (partnerë).
Komunikimi midis shkollës dhe prindit funksionon në mënyrë të tillë që shkolla të
bëjë të qartë se çfarë pret nga prindi dhe si do ti përfshĳë prindërit.-Komunikimi
prindëror është zgjeruar si ide, duke përfshirë në vetvete dhe qëllimet jetësore për
fëmĳët e tyre, shpresat për edukimin në të ardhmen si dhe mënyrën se si ata dhe
shkolla do të përfitojnë nga këto.-Klasat janë të hapura për vizitorët.-Puna e nxënësve
është e dukshme dhe e hapur për diskutim.-Mësuesit dhe prindërit diskutojnë për
sjelljen e nxënësve kundrejt të nxënit në shtëpi dhe në shkollë dhe se si këto të dyja
mund të përmirësohen.
Objektivat dhe metodologjia e studimit
Prezantimi i problemit
Edukimi i brezit të ri është në qëndër të çdo shoqërie demokratike .Faktorët
dhe mjetet që ndikojnë për realizimin sa më të plotë të këtĳ proçesi janë të
shumtë .Në arsimin parauniversitar një faktor shumë i rëndësishëm është edhe
roli që prindi luan në edukimin e fëmĳës.Fëmĳët në këtë moshë kanë nevojë
për përkujdesje të vazhdueshme dhe drejtim ne rrugën e tyre të dĳes .Bazuar
në përvojat e huaja mbi arsimimin e fëmĳëve , shihet vlerësimi shumë i madh
që i bëhet mjedisit familjar (ndërveprimi i familjarëve me njëri - tjetrin ) dhe
bashkëpunimi i shkollës me prindërit . Edhe MAS duke parë ndikimin që ka
prindi te fëmĳa i ka dhënë atĳ një rol të veçantë , duke e përfshirë në të gjitha
aspektet vendimmarrëse të shkollës .
Kjo detyre fokusohet në ndryshoret e funksionimit familjar, në bashkëpunimin
e mësuesëve me prindërit , në rolin që luan prindërimi te besimi e fëmĳëve
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në aspiratat e tyre , si dhe në përfshirjen e prindërve në edukim , të cilat sipas
literaturës lidhen me përparimin e rezultateve të nxënësve
Qellimi
Qëllimi kryesor i kësaj teme është të nxjerrë në pah rolin që prindërit luajnë
në të mësuarit e fëmĳës dhe ndikimi i bashkëpunimit midis tĳ dhe shkollës . Në
shkollë prindërit janë parë si klient të punës së mësuesit ,por sot ata kanë një
rol te rëndësishëm bashkëpunimi, vëzhgimi e vendimmarrës në të gjithë procesin
mësimor e edukativ . Gjithashtu ata kanë mundësinë e menazhimit të kohës së lirë
të fëmĳës dhe përgatitjes së detyrave në shtëpi .Prandaj ata duhet t’i kushtojnë
rëndësi këtĳ fakti që të sjellin përmirësim në të mirë të fëmĳës.
Objektivat
1-Të përshkruajë rëndësinë që kanë faktorët familjarë dhe ndikimi i tyre në të
mësuarit e fëmĳës në shkollë.
2-Të tregojë rëndësinë e bashkëpunimit të prindërve dhe mësuesve në edukimin
e fëmĳës.
3-Të tregojë rëndësinë e përfshirjes së prindërve në të gjitha proceset e shkollës (aktivitete
,diskutime mbi tekstet ,diskutime për mësimdhënie, për anën edukative ) etj.
Metodologjia e punimit
Në këtë detyre kemi përdorur pyetësor me nxënës dhe intervistë me prindër
për të treguar raste konkrete për ndikimin që ka familja në të mësuarit e tyre në
shkollë . Pyetjet e drejtuara ishin të shkurtra dhe kërkonin argumentim në mënyrë
që të nxirrej një përfundim i drejtë i tyre. Pyetësori është i përbërë nga pyetje të
cilat janë pyetje të mbyllura. Pyetjet janë vendosur në pyetësor me një renditje
logjike mes tyre, për nga rëndësia që kanë. Rezultatet vjetore të nxënësve të
marra nga evidencat ndihëmuan në matjen e variablave .
Kampionomi
Kampionimi i këtĳ studimi janë nxënës të shkollave 9-vjecare të komunës
Novoselë. .Janë
anketuar 60 nxënës të moshave 7-11 vjec, të të dyja gjinive ,
me përbërje kulturore , sociale e ekonomike të ndryshme . Anketimi u realizua në
klasat e shkollave të mësipërme, anketimi ishte rastësor .Gjithashtu u intervistuan
30 prindër për t’i dhënë një përkufizim më të plotë hipotezave.
Rezultatet e studimit
Nga ky studim kanë dalë këto rezultate të shprehura në përqindje më poshtë.
*Niveli arsimor i prindërve është një nga faktorët që kanë ndikim në të mësuarit dhe
rezultatet e nxënësve në shkollë.Në bazë të të dhënave nga studimi i rezultateve
dolën se ,21 % e prindërve kanë arsim të lartë , 39% e prindërve kanë nivel të
mesëm arsimor, 30 % e prindërve kanë arsim 8-vjecar ,10 % e prindërve kanë arsim
profesional.
Mësuesit në shkollë organizojnë takime me prindër , ku informojnë prindërit për
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rezultatet , frekuentimin e sjelljen e fëmĳës në shkollë . Por nga intervistat me
prindërit 62 % e prindërve të nxënësve marrin pjesë në takimet me prindër , 24 % e
prindërve të nxënësve marrin pjesë në këto takime vetëm kur mësuesi kërkon me
insistim prindërit , 14 % e prindërve të nxënësve nuk i frekuentojnë këto takime .
*Rëndësi të veçantë në arritjet mësimore ka motivimi i fëmĳëve nga familja
,ku 66% e prindërve e kanë primare arsimimin e fëmĳëve të tyre. Ndërsa 34
% e prindërve pohojnë se shkolla nuk është gjithcka për fëmĳët e tyre.
*Komunikimi i prindërve me fëmĳët për vështirësitë e tyre në shkollë ka
rëndësi për bashkpunimin e zgjidhjes së problemeve që ata kanë në shkollë
.Ky komunikim midis tyre vendos një linjë bashkëpunimi midis tyre ku 40 % e
nxënësve komunikojnë gjithmonë për problemet që ata kanë në shkollë me prindërit
e tyre , 38% e nxënësve komunikojnë me prindërit vetëm kur kanë problem në shkollë
, 22% e nxënësve mendojnë se janë të aftë t’i zgjidhin vetë problemet në shkollë.
*Tipet e prindërimit ndikojnë në edukimin e fëmĳëve.I vendos ata para përgjegjësive
, i motivon për të mësuar , i bën të jenë besues ose mosbesues në aftësitë e veta. Nga
pyetësori i realizuar me nxënësit del se, 35 % e prindërve janë të tipit autoritar ,4%
janë prindër të tipit demokratik , 20% janë prindër të tipit lejues , 10 % janë prindër
të tipit të paangazhuar dhe 31 % janë prindër të tipit super mbrojtës.
*Pjesëmarrja e prindërve në aktivitetet e organizuara nga shkolla është një
mënyrë që i jep mundësi prindërve për të njohur aftësitë dhe mangësitë
e fëmĳëve të tyre, 40 % e nxënësve pohojnë se prindërit e tyre janë pjesmarrës në
aktivitetet e organizuara nga shkolla, 22% e nxënësve pohojnë se prindrit e
tyre nuk preferojnë të ndjekin këto aktivitete , 38% e nxënësve pohojnë se
prindërit e tyre i ndjekin pjesërisht këto aktivitete.
Diskutimi
Objektivi i kapitullit është të diskutojë rezultatet e këtĳ studimi, për të nxjerrë në pah
realizimin e qëllimeve të tĳ, përmes përgjigjeve për pranimin e hipotezave të ngritura
bazuar në literaturën e shqyrtuar, në lidhje me marrëdhëniet që ekzistojnë midis
përparimit të fëmĳëve (i cili në këtë studim është matur përmes arritjeve akademike në
lëndën e matematikës, gjuhës amtare) dhe funksionimit të familjes e karakteristikave të
tipeve të prindërimit , bashkëpunimit familje-shkollë dhe ndikimit të këtyre faktorëve
në këtë përparim, rolit i shumëfisht i prindërve dhe ndikimi në ecurinë e tyre.
Rasti i parë : Ka të bëjë me prindër që nuk kanë frekuentuar shkollën ose
shumë pak atë . Fëmĳët e këtyre prindërve kishin predispozitën që të mos e
frekuentonin edhe ata shkollën . Kjo ndodhte për arsye se këto tipe prindërish
nuk mund të përcillnin rolin që shkolla ka tek edukimi i fëmĳës , pasi ata vetë
kanë pasur të njëjtën trashëgimni mendimesh për të . Këta loje prindërish
futeshin në modelin e tipit të paangazhuat të prindërimit. Këta prindër nuk
interesoheshin për edukimin e fëmĳës së tyre , nuk merrnin kohë që të
komunikonin apo t’i mbështetnin në ecurinë e shkollës .Këta fëmĳë paraqitnin
rezultate të ulëta në lëndën e gjuhës shqipe dhe matematikë ,gjithashtu ishin
indiferent , neglizhent dhe shpesh herë paraqesnin braktisje shkolle.
Rasti i dytë : Ka të bëjë me prindër që nuk kanë pasur një frekuentim të
rregullt të shkollës ose aspak të saj , por që kanë qënë pjesë e një shoqërie të
kulturuar . Këta prindër duke parë rolin që edukimi ka te jeta e një individi
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, mbështetnin fëmĳët e tyre , ishin një shtysë për ta që ata të bëheshin pjesë
e institucioneve të edukimit si dhe pjesë e retheve të ndryshme shoqërore e
kulturore .Këta prindër vërtetë kishin një të kaluar e cila nuk lidhej me edukimin
por te ata ndikon rrethi shoqëror ku familja jeton . Këta prindër përfshihen në
shkollë dhe mundohen me të gjitha mënyrat që fëmĳët e tyre të kenë rezultate
të kënaqshme.Fëmĳët e këtyre prindërve arrĳnë nivelin mesatar në të mësuar.
Rasti i tretë : Ka të bëjë me prindër të cilët kanë një formim të lartë
intelektual , shoqëror e kulturor . Disa prej këtyre prindërve përcjellin të
njëjtat ide dhe mesazhe tek fëmĳët e tyre përsa i përket rolit të shkollës janë
mbështëtës të vazhdueshëm të fëmĳëve të tyre . Ata tentojnë të udhëheqin
aktivitetet e fëmĳës por në mënyrë racionale dhe të përqëndruar mdi
metodat .Prindërit i inkurajoinë fëmĳës shkëmbimin verbal dhe i shpjegojnë
arsyetimin që nënkupton rregullat e tĳ.Autoriteti prindëror afirmin cilësinë
e fëmĳës ,por gjithashtu vendos norma të sjelljes edhe për të ardhmen .Këta
prinder në studimin tonë përbënin tipin demokratik të prindërimit i cili në
përqindje doli 4%. Fëmĳët e këtyre prindërve shfaqin rezultate të shkëlqyera
në mësime dhe në procësin edukativ .Disa prej këtyre prindërve i angazhonin
fëmĳët e tyre në kurse private ,duke menduar se ata në këtë mënyrë do të
mërrnin edukimin e duhur intelektual , social e kulturor .Por nik duhet të
anashkalojmë shumë raste kur këto prindër I bëjnë fëmĳët e tyre pjesmarrës
të këtyre kurseve private si dicka shtesë të formimit të tyre si individ .
Rasti i katërt :Ka të bëjë me familje me një prind .Ky prind mund të ketë një
punë që kërkon një angazhim të plotë . Ai mundohet që të realizojë punën
e tĳ me përpikmëri në mënyrë që të ketë të ardhura të mjaftueshme që ti
sigurojë jetën fëmĳës së tĳ /saj pasi ndodhet i/e vetme në këtë rol. Pikërisht ky
angazhim në punë bën që të harojë fëmĳën e tĳ dhe si rrjedhim të mos i
transmetojë edukatën e duhur .Atëherë cila është e ardhmja e këtĳ fëmĳe ?! Ky
është pikërisht një rast që duhet shqyrtuar me kujdes dhe kërkon një analizim
të thellë nga ana psikologjike , sociale , arsimora dhe ekonomike.
Duke parë shqyrtimin e rasteve të mësipërme mund të themi që këto tipe
prindërish mund të gjenden në cdo shoqëri dhe mendoj më lehtësisht në shoqërinë
shqiptare. Fëmĳët që vĳnë nga familje me nivel të ulët ekonomik e kulturor
shfaqin problem në komunikim dhe kanë mungesë të theksuar shprehishë .Ata
nuk janë në nivelin e duhur për t’u përshtatur me bashkmoshatarët e tyre dhe
për të përballuar kërkesat e shkollës. Fëmĳët që vĳnë nga familje me nivel të
lartë ekonomik e kulturor janë më të predispozuar të kenë rezultate të larta
në mësime dhe sjellje të hishme e edukative . Këta fëmĳë bien në kompromis
me regullat e shkollës dhe e shikojnë atë si një të ardhmë të ndritur . Ata kanë
shprehi të formuara dhe përshtaten me kërkësat e edukimit .
Rasti i peste:Tipet e prindërimit janë një tjetër faktor të cilët ndikojnë në rritjen
e rezultateve të nxënësve .Në studimin tonë doli se mbizotron tipi autoritar i
prindërimit . Kjo do të thotë se prindërit i drejtojnë fëmĳët sipas modelit që
kanë ata për edukimin . Prindërit që vĳnë nga trazhgimni të ulta edukimi i
tentojnë që t’ua përcjellin këtë edhe fëmĳëve të tyre duke ruajtur strukturën ë
tyre si një qëllim në vetvete. Prindërit që vĳnë nga trazhgimni të larta edukimi
bëjnë të njëjtën gjë më fëmĳët e tyre . Pra ata i detyrojnë të ruajnë strukturën
e tyre duke përdorur edhe ndëshkimet .
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Rekomandime
*Përfshirja e prindërve nuk mund të jetë e suksesshme nëse bazohet në nisma dhe
praktika sporadike individuale të mësuesve. Ajo duhet të bazohet në një program të
plotë partneriteti shkollë-familje-komunitet, ku ndërthuren mirë llojet e përfshirjes
së prindërve.
*MAS së bashku me Fakultetet e Pedagogjisë duhet të inkurajojnë zhvillimin e
një lënde të veçantë në programin universitar për përfshirjen e prindërve dhe
bashkëpunimin shkollëfamilje-komunitet.
*Forcimi i komunikimit të dy-anshëm (shkollë-shtëpi-shkollë) është jetik për suksesin
e përfshirjes së prindërve dhe bashkëpunimit shkollë-familje-komunitet. Mësuesit
duhet t’i kontaktojnë prindërit si kur fëmĳët e tyre kanë probleme ashtu edhe kur
ata kanë arritje pozitive.
*Drejtorët e shkollave në bashkëpunim me mësuesit, prindërit dhe nxënësit duhet
të hartojnë programe të përfshirjes së prindërve dhe bashkëpunimit shkollë-familjekomunitet, t’i zbatojnë, t’i monitorojnë dhe t’i rishikojnë ato së bashku në mënyrë
të vazhdueshme. Nxënësve duhet t’u kushtohet vëmendje e veçantë, pasi roli i tyre
është kyç në suksesin e këtyre programeve.
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Metoda iterative e pikës fikse “ Gauss–Seidel ”.
MSc. Flutura Hoxholli
Abstrakt
Për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa metodash, metodat e
drejtëpërdrejta (ose te sakta) dhe ato iterative. Secila klasë karakterizohet nga kushtet dhe
hapësira e vet e përdorimit. Ideja e metodës iterative qëndron në ndërtimin e një vargu
vektorësh { Xn }, i cili konvergjon tek zgjidhja e saktë e sistemit Ax = b.
Këtu është i nevojshëm një përafrim fillestar X(0) , si dhe kriteret për të ndaluar procesin
iterative. Shpesh, si përafrim fillestar merret vektori zero ose vektori me të gjitha komponentet
të barabarta me 1. Zgjedhja e tĳ në mënyrë të rastit, në një zonë të caktuar, do të ishte gjithashtu
e pranueshme.
Për ta zbatuar metodën iterative, sistemit Ax = b i jepet trajta: x = Tx + d ku T është një matricë
katrore e rendit n, që quhet matrice e kalimit, ndërsa d është një vector shtyllë me n përmasa.

Hyrje
▪

Koncepti i pikës fikse.

Në ketë punim jepet metoda iterative e pikës fikse për zgjidhjen e sistemeve të
ekuacioneve lineare për matrica të plota dhe disa tipe të vecanta matricash të rralla.
Metoda shoqërohet me një analizë të gabimit si dhe me teoremë konvergjence në
rastin e metodës iterative.
Sistemet e ekuacioneve lineare janë nga modelet që hasen më dendur në praktikën e
eksperimentimit shkencorë, në një mumër të madh zbatimesh të shkencave natyrorë,
teknike, ekonomike etj. Prandaj problemi i zgjidhjes numerike të tyre përben një nga
problemet themelore të analizës numerike matricore.
Në përgjithësi, zgjidhja numerike e sistemeve të ekuacioneve lineare me një numër
të madh të panjohurash nuk është punë e lehtë, megjithëse teorikisht ekzistojnë
metoda standarte për zgjidhjen e këtĳ problemi. Kjo për faktin se në praktikën
mjehsuese,lindin vështirësi që kanë të bëjnë me pamundesinë e njehsimeve në rastin
e sistemeve me matrica të pakthyeshme (det(A)=0), me humbjen e mundshme të
saktësisë për arsye të përdorimit të aritmetikës së fundme, me përfundimin e
zgjidhjes në një kohë të gjatë e të tjera.
Metoda iterative për zgjidhjen e një sistemi ekuaacionesh lineare me matricë A
të kthyeshme, ndërtojne vargje përafrimesh të zgjidhjes të cilat, nën disa kushte,
konvergjojnë te zgjidhja e saktë e sistemit. Metoda iterative në ndryshim me atë të
drejtëpërdrejtë është e vetëkorigjuese sepse ajo prodhon përafrim gjithnjë e më të
mir është duke dhënë si zgjidhje një përafrim të pranueshëm. Për zgjidhjen numerike
të sistemeve të ekuacioneve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa metodash,
metodat e drejtëperdrejta (ose te sakta) dhe ato iterative. Secila klasë karakterizohet
mga kushtet dhe hapësira e vet e përdorimit.
Pika fikse: Një pikë, s , thuhet se quhet pikë fikse nëse ajo kënaq ekuacionin
x = g(x).
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Iteracioni i pikës fikse: Ekuacioni transhendent f(x) = 0 mund të konvertohet në
formën algjebrike x = g(x) dhe pastaj duke përdorur skema iterative me lidhje
rekursive xi+1= g(xi), i = 0, 1, 2, . . ., me një përafrim fillestare x0 arrĳne ne limit tek
pika fikse..
Algoritmi - Pika fikse e skemës iterative
Jepet një ekuacion f(x) = 0
Kthej f(x) = 0 në formën x = g(x).
•
C1. Numri i pergjithshem i iteracioneve N.
•
C2. | xi+1 - g(xi) | ( ku i eshte numri i iteracioneve ) Iteracioni i ≥ N - numri
maksimal i iteracioneve më e vogel se një farë tolerance, themi epsilon, apriori
fikse.
Shembull numerik:
Gjejmë një rrënjë të x4-x-10 = 0
Konsideroj g1(x) = 10 / (x3-1) dhe pika fikse sipas skemës përsëritëse xi+1=10 / (xi3
-1), i = 0, 1, 2, . . Supozoj(hamendesoj) që x0 shkon në 2.0

Pra proces iterativ me g1 shkon në një lak të pafund pa u konverguar.
Konsiderojmë një tjetër funksion g2(x) = (x + 10)1/4 dhe pika fikse sipas skemës
përsëritëse
xi+1= (xi + 10)1/4,
i = 0, 1, 2, . . .
Supozoj(hamendesoj) që x0 shkon në 1.0,
2.0 dhe 4.0

Kjo është për g2 procesi iterativ konvergjon në 1.85558 për çdo supozim fillestar.
Konsideroj g3(x) =(x+10)1/2/x dhe pika fikse sipas skemës iterative(përsëritëse). xi+1=(
xi+10)1/2 /xi , i = 0, 1, 2, . . . Supozoj(hamendesoj) që x0 shkon në 1.8,
Kjo është për g3 për çdo supozim fillestare procesi iterativ (përsëritës) është
konverguar, por shumë ngadalë për të. Interpretimi gjeometrik i konvergjencës me
g1, g2 dhe g3.
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Figurat e grafikëve Fig g1, Fig g2 dhe Fig g3 tregojnë pika fikse, skema iterative
me g1, g2 dhe g3 respektivisht për disa perafrime fillestare. Është e qartë nga:
Fig g1, procesi iterativ nuk konvergon për ndonjë përafrim fillestar.
Fig g2, procesi iterativ konvergon shumë shpejt në rrënjë, e cila është pika
prerëse y = x dhe y = g2(x) siç tregohet në figurë.
Fig g3, procesi iterativ konvergon, por shumë ngadalë.
¾ Kushti për konvergjencë:
Në qoftëse, g(x) dhe g'(x) janë të vazhdueshëm në një interval J në lidhje me
rrënjën e tyre S e ekuacionit x = g(x), dhe nëse |g'(x)|<1 për të gjithë x në
intervalin J pastaj pikën fikse të proçesit iterativ xi+1=g( xi), i = 0, 1, 2, . . ., do të
konvergjojë në rrënjën x = s për çdo përafrimin fillestarë x0 takon në intervalin J .
1-) Gjej rrënjën e (cos[x])-(x * exp[x]) = 0
Zgjidhje
Marr në konsideratë g(x) = cos[x]/exp[x], grafiku i g(x) dhe x janë dhënë në
figurë.Supozoj që x0 shkon në 2.0

Kjo është për g(x) = cos[x]/exp[x]. Proçesi itirativ është konvergjent tek 0.518
2-) Gjej rrënjën e x4-x-10 = 0.
Zgjidhje
Marr në konsideratë g(x) = (x + 10)1/4, grafiku i g(x) dhe x janë dhënë në figurë.
Supozoj që x0 shkon në 4.0

Kjo është për g(x) = (x + 10)1/4. Proçesi itirativ është konvergjent tek 1.85558.
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Në leksionet e mëparshme ne kemi parë disa aplikime te teoremës së vlerës
mesatare. Ne tani do të shohin një tjetër aplikim. Në këtë punim ne do të
diskutojmë për problemin e gjetjes së zgjidhjeve të përafërta të ekuacionit.
f(x) = 0:

(1)

Në disa raste është e mundur që të gjejmë rrënjët e sakta të ekuacionit (1), Për
shembull, kur f(x) është një polinom kuadratik ose kubik. Përndryshe, në
përgjithësi, një është e interesuar në gjetjen e një zgjidhje te përafërt duke
përdorur disa metoda (numerike). Këtu, ne do të diskutojmë një metodë e cila
quhet metoda iterative e pikes fikse dhe një rast i veçantë i kësaj metode quhet
metoda e Njutonit.
¾ Metoda iterative e pikës fikse
Në këtë metodë, ne fillim rishkruajë ekuacionin (1) në formën
x = g(x)
(2) në një mënyrë të tillë që çdo zgjidhje e ekuacionit (2), e cila është një pikë fikse
e g, është një zgjidhje e
ekuacionit (1). Pastaj e konsiderojnë algoritmin e mëposhtëm.
Algoritmi 1: Fillojmë nga çdo pikë x0 dhe e konsideroj procesin gjithkund rekursiv.
Xn+1 = g(xn)

n = 0; 1; 2; :::

(3)
Nëse f është i vazhdueshëm dhe (xn) konvergjon në disa l0 atëherë është e qartë se
l0 është një pikë fikse e g dhe për këtë arsye kjo është një zgjidhje të ekuacionit (1).
Për më tepër, xn (për një të madhesi n) mund të konsiderohet si një zgjidhje e
përafërt e ekuacionit (1). Së pari le të ilustrojmë çdo gjë që kemi thënë më sipër me
një shembull.
Shembulli 1:
Ne dimë se ekziston një zgjidhje për ekuacionin e x3- 7x +2 = 0, seg [0; 1]. Ne
rishkruajmë ekuacionin në formën X = (
(

+ 2), dhe përcaktimin e procesit Xn+1 =

+ 2). Tashmë ne kemi parë në një klasë të kursit se në qoftë se 0
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1,

atëherë (xn) plotëson kriterin e Cauchy dhe kështu ajo konvergjon në një rrënjë të
ekuacionit të mësipërm. Ne gjithashtu vërejnë se në qoftë se ne fillojmë me (për
shembull) X0= 10 pastaj procesi rekursiv nuk do të konvergjoj.
Është e qartë nga shembulli i mësipërm se konvergjenca e procesit (3) varet nga g
dhe nga pika e fillimit x0. Për më tepër, në përgjithësi, duke treguar konvergjencën
e rendit (xn) të marra nga procesi përsëritës nuk është e lehtë. Pra, ne kërkojmë në
pyetjen e mëposhtme.
Pyetje:
Në bazë të asaj, që hipotezat mbi g dhe x0, bën që Algoritmi 1 të konvergjoj ? Nëse
e bën rendin (xn) të marra nga procesi iterativ (3) konvergjues? Rezultati i
mëposhtëm është rrjedhojë e teoremë së vlerës mesatare.
Përsëritja e pikës fikse.
Nëse ekuacioni, f (x ) = 0 është riorganizuar në formën x = g (x ) pastaj një metodë
iterative mund të shkruhet si Xn+1 = g (Xn)

n = 0, 1, 2, . . . (1)

ku n është numri i përsëritur i hapave dhe X0 është hipotezë fillestare. Kjo metodë
quhet iteracioni i pikës fikse ose metoda e njëpasnjëshme me zëvendësim.
Përcaktimi i pikës fikse.
Në qoftë se c = g (c ), ne themi c është një pikë fikse për funksionin g (x ).
Teoremë.
Teorema e pikës fikse (FPT):
Le të jetë g є [a; b] e tillë që g (x ) є [a; b], për të gjithë X në [a; b].
Le të supozojmë, që, përveç kësaj g’(x ) ekziston në (a; b). Supozojmë se ekziston
një konstante K me |g’(x )| ≤ K < 1; për të gjithë X-et në (a, b).
Supozojmë se C në (a; b) është një pikë fikse për g. Pastaj në qoftë se X0 është çdo
pikë në (a,b), sekuenca Xn+1 = g(Xn)

n = 0,1, 2, . . . konvergjon në pikën fikse

unike.
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 Metoda e Gaus-Seidel.
Një metodë iterative.
Procedura bazë:
I.

Mënyrë algjebrike për të zgjidhur çdo ekuacion linear në lidhje me xi .

II.

Supozojmë si fillim një tabelë zgjidhje me hamendje.

III.

Të zgjidhur për çdo xi dhe të përsëritur.

IV.

Përdorimi absolut gabim relativ të përafërt pas çdo përsëritje,për të parë
nëse gabimi është brenda një tolerance të para-caktuar.


Një metodë iterative.

Metoda Gauss-Seidel. Pse?
Metoda Gauss-Seidel e lejon përdoruesin rreth kontrollit të mungesës së saktësisë
së jashtme. Metodat e eliminimit të tilla si eliminimin Gaussian dhe LU. Shpërbërja
është e prirur për cikël- të mungesës së saktësisë së jashtmi. Gjithashtu: Në qoftë
fizika e problemit është kuptuar, një supozim i afërt, fillestar mund të bëhet, p.sh
zvogëlimin e numrit të përsëritjeve të nevojshme.


Metoda e Gauss-Zajdelit ( Gauss – Seidel ).

Kjo metodë ndryshon nga ajo e Jakobit, sepse cdo komponente xi(k+1) I = 1, 2, . . . , n1 e vektorit x(k+1), e njehsuar gjatë iteracionit të (k+1) përdoret menjëherë për
njehsimin e komponentëve të tjera xi+1, xi+2, . . ., xn gjatë të njejtit iteracion te (k+1).
Duke ruajtur shenimet e bëra më lart, algoritmi i Gaus-Seidel-it shkruhet:
Xi(k+1) =

(4)

i = 1, 2, . . .,n dhe x1(0), x2(0), . . . , xn(0) të dhënë.
Trajta matricore do të ishte (D-L-U)x=b ose Dx- Lx-Ux=b.
Duke kaluar në formulën iterative përkatëse marrim.
Dx(k+1) = Lx(k+1) + Ux(k) + b
Ose (D-L)xk+1= Ux(k) +b
205

x(k+1) = (D-L)-1Ux(k) + (D-L)-1b
Ky quhet zberthimi i Gaus-Zajdelit me matricë kalimi:
TG = (D-L)-1U.
Shembull: Jepet sistemi.
10x1 – x2 + 2x3

=6

- x1 + 11x2 -x3 +3x4 =25
2x1 – x2 +10x3 –x4

=-11

3x2 - x3 +8x4

=15

a) Të shkruhet ai në trajtën X = Tx + d
b) Të zgjidhet sistemi me metodën e Jakobit me gabim më te vogël se 10-3 duke u
nisur nga përafrimi fillestar x(0) = (0, 0, 0, 0).
c) E njëjta gjë për metodën e Gaus- Seidel-it

Zgjidhje.
a) Duke nxjerrë në dukje x1 nga ekuacioni i parë, x2 nga ekuacioni i dytë, x3 nga
ekuacioni i tretë dhe x4 nga ekuacioni i katërt fitohet trajta
X = Tx + d
x1 =
x2 =

x2 - x3
x1

x3 = - x1 +
x4 =

+

+

x3 -

x4 +

x2

+

x4 -

- x2 + x3

+

Ku
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T=

dhe d =

Për metodën e Jakobit sistemi shkruhet në trajtën (5).
x1(k+1) =
x2(k+1) =

x2(k) - x3(k)
x1(k)

x3(k+1) = - x1(k) +
x4(k+1) =

+

+

x3(k) -

x4(k) +

+

x4(k) -

x2(k)

- x2(k) + x3(k)

+

Duke marrë x(0) = (0, 0 , 0 , 0), fitojmë
X(1) = ( 3/5, 25/11, -11/10, 15/8) = (0.6000, 2.2727, -1.1000, 1.8750).
Në tabelën e mëposhtme jepen iteracionet e tjera.
k
X1(k)
X2(k)
X3(k)
X4(k)

2
1.0473
1.7159
-0.8052
0.8852

3
0.9326
2.0533
-1.0493
1.1309

4
1.0152
1.9537
-0.9681
0.9739

7
0.9981
2.0023
-1.0020
1.0036

Zgjidhja e kerkuar eshte x(10) sepse
=

< 10-3

b) Për metodën e Gauss - Seidel, shprehja e pikës
a-) Shkruhet:
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8
1.0006
1.9987
-0.9990
0.9989

9
0.9997
2.0004
-1.0004
1.0006

10
1.0001
1.9998
-0.9998
0.9998

x1(k+1) =
x2(k+1) =

x2(k) - x3(k)
x1(k+1)

x3(k+1) = - x1(k+1) +

+

+

x3(k) -

x2(k+1)

x4(k) +
+

x4(k) -

x4(k+1) = - x2(k+1) + x3(k+1) +
Duke marrë x(0) = (0,0,0,0), fitojmë iteracinet e tabelës.
k
X1(k)
X2(k)
X3(k)
X4(k)

0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
0.9326
2.0533
-1.0493
1.1309

2
1.0152
1.9537
-0.9681
0.9739

3
0.9981
2.0023
-1.0020
1.0036

4
1.0006
1.9987
-0.9990
0.9989

5
0.9997
2.0004
-1.0004
1.0006

Zgjidhja e kërkuar merret më pesë iteracione, sepse ?
< 10-3

=

Zgjidhja e saktë mund të gjëndet me ndonjë metodë të drejtpërdrejtë dhe është
(1,2,-1,1).

 Metodat e zbutjes (relaxation).
Në qoftë se rezultatin e metodës Gaus-Seidel e shënojmë
i (k+1)

=

Dhe marrim tani
xi(k+1) = xi (k+1) + ω(

i (k+1)

- Xi (k))

Që nga, duke zëvendësuar tek relacioni i fundit shprehjen e
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i (k+1)

, gjejmë:

Me këtë trajtë njihen metodat e zbutjes. Në qofte se 0< w <1, procedura (6) quhet
metodë e nënzbutjes (under – relaxation) dhe zakonisht përdoret për të kthyer
vargun jokonvergjent të prodhuar nga metoda e Gaus-Zajdelit në një varg
jokonvergjent. Kur w > 1, (6) quhet metodë e mbizbutjes (over-relaxation). Metodat
e mbizbutjes përdoren për të përshpejtuar konvergjencën në rastin kur sistemi
konvergjon me metodën e Gaus-Zajdelit. Metodat e mbizbutjes njihen me emrin e
shkurtuar SOR (Successive Over –Relaxation).
Shembull. Jepet sistemi:
4x1 +3x2

= 24

3x1 + 4x2 –x3 = 30
-x2 + 4x3 = -24
Të zgjidhet sistemi me metodën e Gaus-Seidel-it dhe metodën SOR me

= 1.25,

x(0) = (1,1,1).

duke u nisur nga
Zgjidhja

Për metodën Gaus-Seidel sistemi vihet në trajtën (6):
x1(k+1) = - 0.75 x2(k) + 6
x2(k+1) = - 0.75 x2(k) + 0.25x3(k) + 7.5
x3(k+1) = 0.25 x2(k) - 6
dhe duke u nisur nga x(0)= (1,1,1), gjejmë x(1) = (5.25, 3.8125, -5.046875) dhe vlerat e
tjera deri në iteracionin e 7-të
k
X(k)
X(k)
X(k)

2
3.1406250
3.8828125
-5.029297

3
3.0878906
3.8828125
-5.018311

4
3.0549316
3.9542236
-5.011444
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5
3.0343323
3.9713898
-5.007153

6
3.0214577
3.9821186
-5.004470

7
3.0134110
3.9888824
-5.002794

Për të marrë një saktesi me 7 shifra pas pikes dhjetore me metodën e Gaus-Seidel
duhen kryer 34 iteracione.
Për metodën SOR sistemi vihet në trajtën (7).
x1(k+1) = - 0.25 x1(k) - 0.9375 x2(k) + 7.5
x2(k+1) = - 0.9375x1(k+1) - 0.25x2(k) +0.3125 x3(k) + 9.375
x3(k+1) = 0.3125 x2(k+1) - 0.25 x3(k) – 7.5
Duke u nisur nga x(0)= (1,1,1), gjejmë x(1) = (6.3125, 3.5195312, -6.6501465).
Dhe vlerat e tjera deri në iteracionin e 7-të:

k
X1(k)
X2(k)
X3(k)

2
2.6223145
3.9585266
-4.600424

3
3.1333027
4.0102646
-5.096686

4
2.9570512
4.0074838
-4.973500

5
3.0037211
4.0029250
-5.005714

6
2.9963276
4.0009262
-4.998282

7
3.0000498
4.0003586
-5.000349

Për të marrë një saktësi me 7 shifra pas pikës dhjetore me metodën SOR duhen
kryer 17 iteracione, pra dy herë me pak se me metodën e Gaus-Seidel. Kjo për
shkak të zgjedhjes optimale ω = 1.25.
Edhe metodave të zbutjes mund ti japim një trajtë matricore. Relacionin (7) mund
ta shkruajmë:
aiixi(k+1) + ω

= [(1- ω) aii xi(k) – w

që nga , me supozimin e mesipërm A = D –L – U, kemi
(D- ω L) x(k+1) = [(1- ω)D + ω U] x(k) + wb
Ose x(k+1) = (D- ω L)-1 [ (1- ω)D + ω U] x(k) + (D- ω L)-1 ω b.
Ky quhet zbërthimi SOR me matricë kalimi
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] + ω bi

Të = (D- ω L)-1 [ (1- ω)D + ω U].
Për studimin e konvergjencës së metodave të Jakobit dhe Gaus-Zajdelit mund të
përdoren teoremt e përmendura më lart si dhe teorema Stein Rosenberg, e cila jep
përgjigje për lidhjen ndërmjet këtyre dy metodave duke iu referuar konvergjencës.
Vërtetohet që, kur ka konvergjencë, metoda e Gaus-Zajdelit konvergjon më shpejt.
Por gjenden raste kur metoda e Jakobit konvergjon, kurse e Gaus-Zajdelit jo.
Përvec shpejtësisë, algoritmi i Gaus-Zajdelit ka edhe një përpareësi tjetër, nga
pikëpamja informatike, krahasuar me atë të Jakobit. Kështu, në qoftë se tek metoda
e Jakobit duhen patjetër dy vektorëve me n përmasa për të ruajtur x(k) dhe x(k+1),
metoda e Gaus-Zajdelit kërkon të rezervojë vend vetem për një vektor me n
permasa.
Gabimi i metodave njehsohet me anë të relacioneve (2) të teoremës 1.1.

Konkluzione
I. Arrihet dhënia e interpretimeve të ndryshme me metoda iterative për zgjidhjen
e sistemeve të ekuacioneve lineare për matrica të plota dhe disa tipe të vecanta
matricash të rralla.
II. Në këtë punim gjithashtu trajtohen edhe metoda optimizimi për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare.
III. Metoda iterative e pikës fikse shoqërohet me një analizë të gabimit si dhe me teorema konvergjence në rastin e metodës iterative.
IV. Për zgjidhjen numerike të sistemeve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa
metodash, metodat e drejtëpërdrejta (ose të sakta) dhe ato iterative. Secila klasë
karakterizohet nga kushtet dhe hapesira e vet e përdorimit.
V. Metoda iterative në ndryshim me atë të drejtëpërdrejtë është vetëkorigjuese sepse
ajo prodhon përafrime gjithnjë e më të mira duke dhënë si zgjidhje një përafrim
të pranueshëm.
VI. Arrihet zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare A x = b me anë të ndërtimit të
algoritmeve që kanë të bëjnë me teknika të ndryshme iterative me qëllim optimizimin e tĳ.
VII.
Metodat iteraterative të Jakobit dhe Gauss-Zajdelit, Kur plotësohen kushtet
e Teoremës, ose konvergjojnë ose divergjojnë të dyja njëkohësisht. Kur ka konvergjecë, ajo e Gauss-Zajdelit konvegjon me shpejt.
Referencat
Autar Kaw. Gauss-Seidel Method, Major: All Engineering Majors, 04/07/2013.
Roots of Equaations – Fixed Point Method. M311 – Chapter 2. 09/10/2008
Linear Systems of Algebraic Equations: Orthogonalization, Gradient Methpds.
Relaxation Methods. Faculty of Civil Engineering. Belgrade
Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2003 by the Society for Industrial and Applied
Mathematics.
Fatmir Hoxha. Analiza Numerike Matricore, Tiranë 2010.
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Përfshirja aktive e familjes në bashkëpunim me shkollën për rritjen e
performancës së nxënësve
MSc. Gjinovefa Mustaqe
Gjimnazi ”Halim Xhelo”, Vlorë
Abstrakt
Familjet janë të interesuara dhe të shqetësuara për të mësuarit e fëmĳëve të tyre.
Ata duan të jenë të përfshirë, por ata nuk dinë çfarë mund të bëjnë në shtëpi për të
ndihmuar fëmĳën e tyre që të jenë më të suksesshëm në shkollë.
Familjet nga të gjitha shtresat - duke përfshirë ato nga vende të ndryshme kulturore,
etnike, dhe prejardhja socioekonomike në përgjithësi janë të përfshira në mbështetjen
e edukimit të fëmĳëve të tyre,por ka dhe familje që shpesh presin për udhëzime nga
mësuesit para se të bashkëveprojnë me shkollën.
Mësuesit në përgjithësi vlerësojnë përfshirjen e familjes, por ata kanë nevojë për
informacion se si të formojnë partneritete bashkëpunuese me familjet.
Për të rritur kontributin e familjeve, mësuesit duhet së pari te zhvillojne një partneritet
të frytshem familje-shkollë.
Një partneritet familje-shkollë është një mënyrë për të menduar rreth formimit të
lidhjeve midis familjeve dhe shkollave. Formimi i lidhjeve nënkupton zhvillimin e
një marrëdhënieje te qëllimshme e të vazhdueshme midis shkollës dhe familjes që
është projektuar për të rritur të mësuarit e nxënësve dhe për të zgjidhur çdo pengesë
që mund ta pengojë atë.
Qasja e partneritetit familje-shkollë karakterizohet nga një besim në përgjegjësin
e përbashkët për edukimin e fëmĳëve dhe të rinjve. Qasja thekson bashkëpunimin
për zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjet e përbashkëta për strategjitë që
duhen perdorur për t'u dhënë nxënësve mesazhe të qëndrueshme, në harmoni me
punën dhe sjelljen e tyre në shkollë. Edhe pse familjet dhe mësuesit secili kanë rol të
ligjshëm në partneritet, ato nuk janë të ngurta ose të paracaktuar. Përkundrazi, theksi
duhet vënë në ndërtimin e marrëdhënieve dhe gjetjen e mënyrave për familjet dhe
mësuesit që të punojnë së bashku për të promovuar përvojat arsimore dhe sukseset
shkollore të nxënësve.
Në përgjithësi, përfshirja e familjes në shkollim shoqërohet me shumë përfitime për
nxënësit që janë të dëshiruara edhe nga mësuesit. Mes tyre janë:
• Përmirësimi i notave dhe rezultateve të testimit.
• Qëndrim pozitiv ndaj punës shkollore.
• Sjellje pozitive.
• Përfundimi i detyrës.
• Rritja e pjesëmarrjes në aktivitetet në klasë.
• Rritja e frekuentimit.
Konteksti aktual për zhvillimin e partneriteteve bashkëpunuese familje-shkollë është,
pjesërisht, i formuar nga praktikat e kaluara. Ndërsa partneritetet bashkëpunuese
familjare-shkollore janë duke u formuar, disa tendenca janë në zhvillim që ka të
ngjarë të ushtrojnë ndikim në përpjekjet e ardhëshme të prindërve dhe personelit
shkollor për të punuar së bashku për të nxitur të mësuarit e nxënësve.
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• Duke e parë formimin e një partneriteti bashkëpunues shkollë-familje nga një qasje
sistemesh.
Kjo qasje sjell një ndryshim të madh në filozofi për shumë mësues dhe prindër,
sidomos për ata që i shohin shkollat dhe mësuesit si përgjegjësit e vetëm për rezultatet
e arsimit.Mesuesit duhet të vlerësojnë ndikimet reciproke të mjediseve të shumta
te një nxënës (p.sh.,mjedisi në shtëpi, në shkollë, në komunitet etj) dhe të theksojnë
faktorët kontribues dhe jo një shkak të vetëm për nivelin e performancës së nxënësve
në shkollë. Nëse konflikti është kronik dhe i pazgjidhur, një qasje e sistemeve
tregon se konflikti mes familjes dhe shkollës mund të jetë një faktor kontribues për
performancën e nxënësve në shkollë.
Kjo qasje sistemesh, në lidhje me performancën e fëmĳëve në shkollë, mbështetet
ne faktin se vetëm mësuesit dhe shkolla nuk mund t'i ndihmojnë nxënësit të
arrĳnë potencialin e tyre maksimal. Përfshirja e prindërve duhet të jetë një pjesë e
rëndësishme e çdo diskutimi në lidhje me nevojat e një nxënësi.Kjo qasje përfshin
edhe nxënësit,shkalla në të cilën mësuesit dhe prindërit janë të gatshëm dhe të
përgatitur për të përfshirë nxënësit në konferencat për zgjidhjen e problemeve dhe
për të inkurajuar pjesëmarrjen e tyre aktive në konferencat e drejtuara nga nxënësit
ndikojnë që shkolla dhe familja të punojnë së bashku.
• Krĳimi i kushteve për të përmirësuar lidhjet familje- shkollë për mësimin e fëmĳëve.
Gjithnjë e më shumë, nxënësit po përjetojnë shumë vështirësi shkollore që nuk
janë lehtësisht të zgjithshme ose mund të vazhdojnë pergjatë viteve të shkollës. Si
rezultat, shumë mësues kërkojnë mënyra për të forcuar partneritetin shkollë- familje.
Shembuj të praktikave në zhvillim përfshĳnë:
. Zhvillimin i sistemeve efikase të komunikimit rutinë mes familjes dhe shkollës.
Sisteme të tilla duhet të adresojnë të gjitha familjet, përfshirë ato pa telefon.
. Praktikat e bazuara në shkollë të drejtuara drejt ndërtimit të besimit dhe fokusimit
në zgjidhjen e problemit dhe vendimmarrjes me prindërit.
. Në fokus përmirësimi i programit (p.sh., vlerësimet për të përcaktuar cilat familje
nuk po arrihen me praktika të caktuara) dhe jo vetëm perdorimi i programit.
• Sigurimi i zhvillimit profesional për anëtarët e stafit shkollor
Aftësitë dhe njohuritë e reja mund të rrisin aftësinë e personelit të shkollës për të
formuar partneritete bashkëpunuese familje-shkollë. Shumica e këtyre aktiviteteve
kërkojnë kontributin e familjeve. Vëmendja ndaj njohurive dhe aftësive që personeli
shkollor ka nevojë dhe mundësitë për t'u angazhuar në aktivitete specifike të
partneritetit janë thelbësore per formimin e ketyre partneriteteve.
Llojet e përfshirjes familje- shkollë
Në partneritetin familje-shkollë vlerësohet kontributi i familjes dhe i shkollës, dhe
fokusi është në atë që mund të bëjnë të dy, prindërit dhe mësuesit, për të nxitur
nxënien e nxënësve. Praktikat mund të ndryshojnë nga shkolla në shkollë, por parimi
bazë është ndarja e roleve dhe e përgjegjësive per secilin.
Përkujdesja prindërore
Shkollat mund të ndihmojnë familjet që të zhvillojnë aftësitë prindërore, të
ndihmojnë prindërit të kuptojnë fëmĳën dhe zhvillimin e adoleshentëve si dhe të
sigurojnë kushte të nevojshme në shtëpi që mbështesin të nxënit e fëmĳës.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
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-

Ofrimin e informacionit se si prindërit mund të ndihmojnë fëmĳët e tyre që të
arrĳnë në shkollë përmes përdorimit të metodave të shumëllojshme (p.sh.,
workshope,video,libra, mesazhe kompjuterike, buletine, etj).
- Zhvillimi i programeve të mbështetjes familjare,ofertat e arsimit që i përgjigjen
preferencave familjare si dhe krĳimi i qendrave te prindërve në shkollë.
- Sigurimi i vizitave në shtëpi në momente kritike të tranzicionit të fëmĳës
(p.sh., nga shkolla fillore në kalimin në shkollën e mesme) për të krĳuar një kontakt
personal, dhenia e informacionit dhe adresimi i pyetjeve prindërve.
Komunikimi
Zhvilloni një mënyrë efektive , të shpeshtë, dhe sistematike komunikimi midis
shtëpisë dhe shkollës rreth programeve shkollore dhe mbi progresin e fëmĳëve.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
- Themelimi i një sistemi për t'u përdorur lehtësisht midis kontakteve shtëpi dhe
shkollë.
- Bëni një intervistë individuale dhe vlerësim të përbashkët për fëmĳën.
- Krĳo marrëveshjet e partneritetit prind-mësues-nxënës për të përcaktuar rolet
dhe përgjegjshmëritë.
Vullnetarizmi
Shkolla ka për qëllim rekrutimin, trajnimin ne proceset organizative për familjet që
mundësojnë për të mbështetur fëmĳët dhe programet shkollore.
Prindërit ndihmojnë dhe mbështesin aktivitetet e shkollës.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
- Anketimi për prindërit , për të vlerësuar aftësitë e tyre, talentet,
interesat dhe nevojat, dhe ti përdorin këto rezultatet për të krĳuar një program
vullnetar.
- Prisni që prindërit të bëhen vullnetarë dhe të ofrojnë opsione.
- Përfshini të gjithë anëtarët e familjes në udhëtime në terren, ne programe të
veçanta dhe aktivitetet shkollore.
Të mësuarit në shtëpi
Prindërit mbështesin dhe përmirësojnë të nxënit në shtëpi.Shkollat sigurojnë që
prindërit të kenë informacionet e nevojshme për të krĳuar mjedise të të mësuarit në
shtëpi.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
- Jepni aktivitete interaktive të detyrave të shtëpisë që te ndikojnë në rritjen e
komunikimit prind-fëmĳë rreth projekteve të shkollës.
- Organizoni së bashku me prindërit një mbledhje ku prindërit marrin një pasqyrë
të asaj që nxënësit do të mësojnë, se si do të vlerësohen, çfarë mund të presin
prindërit dhe si ata mund të ndihmojnë për të bërë diferencën.
- Përdorni fletore shënimesh shkollë- shtëpi për të lehtësuar komunikimin rreth
mënyrave për të inkurajuar të mësuarit e fëmĳëve dhe të rinjve.
Marrja e Vendimeve
Prindërit marrin pjesë në qeverisje dhe në aprovimin e aktiviteteve. Ata marrin
vendime të përbashkëta me mësuesit, duke përfshirë vendimet për praktikat dhe
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politikat.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
- Sigurohuni që zërat e prindërve të dëgjohen kur bëhet fjalë për vendime shkollore
(p.sh., familja përfaqësuese në këshillin e shkollës, ekipe të posaçme që ndikojnë
në përmirësimin e shkollës etj.).
- Zhvilloni ekipin shkollë- familje për të adresuar çështjet që kërkojnë ndërhyrjen
dhe bashkëpunimin e prindërve për një rezultat të suksesshëm.
- Krĳimin e grupeve të prindërve për të rritur kuptueshmërinë e çështjeve kritike
dhe të nevojshme.(p.sh., për të përmirësuar suksesin e nxënësve në testet e
nevojshme).
Bashkëpunimi me Komunitetin
Bashkëpunoni me agjencitë e biznesit dhe të komunitetit në mënyrë që të mbështesin
mësimin e nxënësve.
Shembuj praktikash që duhet të merren në konsiderate nga mësuesit:
- Puna me organizatat lokale me bazë besimin dhe dëshirën për të sponsorizuar
një seminar për të ndihmuar familjet që të ndajnë idetë për ofrimin akademik
dhe përkrahje motivuese për nxënësit.
- Jepni informacion mbi burimet e komunitetit për të adresuar shqetësimet e
prindërve.
- Krĳoni një program ‘Të mbështesim shkollën’, një përpjekje e koordinuar e familjeve
për të siguruar fonde dhe shërbime për shkollat nga bisneset (p.sh., sponsorizim
për aktivitetet të ndryshme pas detyrave shkollore ).
Besimet dhe qëndrimet që nxisin bashkëpunimin dhe partneritetin familjeshkollë
Të punosh së bashku në partneritete bashkëpunuese gjithashtu fiton një sërë
qëndrimesh dhe besimesh që respektojnë kontributet e të gjitha palëve dhe
inkurajojnë barazinë në vendimmarrje.
• Marrëdhëniet familje-shkollë duhet të fokusohen në përparimin dhe suksesin e
nxënësve.
Arsyeja për mësuesit dhe familjet që të bashkëpunojnë është rritja e mundësive
për mësim, përparimin arsimor dhe suksesin shkollor për nxënësit. Prandaj,
ndërveprimet famĳe- shkollë fokusohen në atë që çdo partner mund të bëjë për të
përmirësuar të mësuarit e fëmĳëve dhe të rinjve.
•Familjet janë partnerë të barabartë në arritjen e qëllimeve arsimore të nxënësve.
Mësuesit i shohin familjet dhe marrëdhëniet familje-shkollë si thelbësore për të
mësuarit optimal akademik, social dhe emocional të fëmĳëve.
• Në ecurinë e nxënësve në shkollë ndikojnë si koha që kalojne ne shkolle dhe
koha që kalojnë në familje. Kur përshkruhen shqetësimet e nxënësve, konsiderohet
ndikimi reciprok i familjes dhe i shkollës. Vendimet e marra në shkollë ndikojnë në
shtëpi, dhe anasjelltas.
•Shkëmbimi i informacionit rreth sjelljes së fëmĳëve në shtëpi dhe në shkollë. Secili
partner pranon se ai ose ajo e vëzhgon fëmĳën kryesisht në një mjedis dhe e kupton se
si fëmĳa reagon në mjedisin tjetër. Ndryshime në sjelljen e fëmĳëve janë të pritshme
dhe janë të vlefshme për vlerësimin e planifikimit të ndërhyrjes.
•Bashkëpunimi ka një ndikim pozitiv në të nxënit e nxënësve. Mësuesit besojnë se
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familja dhe shkolla mund të arrĳnë më shumë së bashku se sa familja ose shkolla
mund të arrĳnë vetëm. Ata gjithashtu besojnë në barazi, në gatishmërinë për të
dëgjuar respektuar,dhe mësuar nga njëri-tjetri për shkembimin e njohurive, aftësive
dhe ideve për të rritur rezultatet pozitive të fëmĳëve.
•Familjet duhet të jenë partnerë aktivë në vendimmarrje. Mësuesit besojnë në vlerën
e marrjes së vendimeve me prindërit. Ata shmangin praktika të tilla si marrja e
vendimeve në takime të ndara para takimit me prindërit. Mësuesit i njohin aftësite e
prindërve dhe kërkojnë kontribut nga ata rregullisht. Mësuesit besojnë në përfshirjen
e prindërve kur adresojnë shqetësimet rreth të nxënit të nxënësve.
•Problemet zgjidhen reciprokisht dhe pa fajësuar njëri-tjetrin. Kur nxënësit po
përjetojnë vështirësi në shkollë, personeli shkollor dhe prindërit kuptojnë se është e
nevojshme komunikimi në të dyja drejtimet (familje-shkollë). Familjet dhe personeli
i shkollës kuptojnë se ata e shohin sjelljen e fëmĳëve në mjediset e tyre përkatëse dhe
prandaj analizojnë situatën të dyja palët duke pasur mundësi të japin të dhënat e
tyre. Kështu që faji nuk i atribuohet vetëm familjes apo vetëm shkollës.
•Zgjidhja e problemeve bazohet në një orientim pozitiv. Familjet dhe personeli i
shkollës veprojnë nga një model i pakëndshëm dhe përqendrohen në pikat e forta
të individëve (mësues, prindër, nxënës).Nga personeli i shkollës prindërit shihen
si burime për adresimin e shqetësimeve arsimore. Përpjekjet bashkëpunuese
për zgjidhjen e problemeve ndihmojnë në nxitjen e optimizmit rreth asaj se çfarë
personeli shkollor dhe familjet mund të arrĳnë duke punuar së bashku.
•Marrëdhëniet familje-shkollë kultivohen dhe mbahen të qëndrueshme në
vazhdimësi. Marrëdhëniet familjare janë një proces i vazhdueshëm. Familjet dhe
mësuesit punojnë së bashku gjatë viteve të shkollës për të trajtuar shqetësimet e
ndërsjellta dhe për të siguruar mbështetje reciproke për rritjen e përparimit të të
mësuarit të fëmĳëve.Kështu, mësuesit e kuptojnë se duke punuar si partnerë me
prindërit këtë vit, do të forcojnë edhe më shumë partneritetin në vitet në vĳim.
Qëndrime të caktuara janë gjithashtu në themel të partneriteteve të suksesshme
familje-shkollë. Në të vërtetë, duke punuar si partnerë është një qëndrim - jo vetëm
një aktivitet që duhet zbatuar. Përveç besimeve të lartpërmendura, dy qëndrimet e
mëposhtme janë shumë të rëndësishme për t'u lidhur me prindërit.
•Kuptoni dëshirat dhe qëllimet e prindërve. Marrëdhëniet pozitive të punës
nxiten kur mësuesit i trajtojnë prindërit ashtu si ata do të donin të ishin trajtuar. Në
partneritetet bashkëpunuese, të gjithë supozojnë se çdo lojtar është duke bërë më të
mirën që mundet.
Para se të nxjerrin përfundime, mësuesit duhet të përpiqen të kuptojnë prindërit
perspektivat dhe qëllimet e prindërve per fëmĳët
•Sfidat për Zbatimin e Praktikave Bashkëpunuese
Ekzistojnë sfida në krĳimin e partneriteteve shkollë-familje. Mësuesit duhet të
jenë të ndjeshëm ndaj kërkesave të vendosura mbi familjet dhe familjet duhet të
kuptojnë kërkesat e vendosura mbi mësuesit. Asnjëra palë nuk duhet të kërkojë të
pamundurën, edhe pse kjo mund të ndodhë në ndërveprimet shkollë- familje.
Për të krĳuar dhe mbështetur marrëdhënie pozitive pune, duhet të ketë një
mekanizëm për të identifikuar dhe adresuar sistematikisht barrierat. Barrierat
nuk janë domosdoshmërisht negative. Familjet dhe mësuesit mund të përjetojnë
sfida të caktuara kur punojnë si partnerë për të përmirësuar të nxënit e nxënësve.
Nëse pengesat identifikohen dhe kuptohen, ato mund të zgjidhen me zgjidhjen e
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problemeve.Është e dobishme të mendoni për një pengesë si një sfidë që kërkon
vëmendjen dhe idetë e mësuesve dhe anëtarëve të familjes. Këto çojnë në ndryshime
në praktikat e shkollës për të arritur tek familjet. Ajo gjithashtu mund të çojë në role
dhe përgjegjësi të reja për familjet.
Krĳimi i pikave te kontaktit
Mësuesit janë duke krĳuar një bashkëpunim me prindërit për mbarëvajtjen e të
mësuarit të nxënësve në shkollë,disa nga pikat më të rëndësishme për të patur një
bashkëpunim sa më të efektshëm janë:
•Të krĳosh një klimë positive mirëseardhje në shkollë
Krĳimi i një klime të ngrohtë mirëseardhje rrit besimin midis familjes dhe shkollës.
Kjo është e rëndësishme sidomos kur ekziston një diferencë sociale midis familjes
dhe shkollës ose kur ka një histori të një bashkëpunimi të dobët midis familjes dhe
shkollës p.sh një takim i pakëndshëm apo shumë takime ku janë diskutuar vendime
për disiplinën ndaj femĳëve.
Një klimë mirëseardhje krĳon:
- Mundësi prindërve për të folur me mësuesit
- Krĳon një lidhje positive midis fëmĳës dhe mësuesit.
- Ftesë për tu takuar me personelin e shkollës për të diskutuar problemet
(Drejtorin,psikologen,mësuesit)
- Një ndjesi positive për klasën dhe shkollën e fëmĳëve të tyre. . Një ndjesi positive
midis familjes dhe mësuesve.
- Dëshirë për të marrë pjesë në mbledhje me prindër.
- Praktika të thjeshta mirëseardhje
- Kur një familje hyn në ambientin e shkollës takohet dhe përshëndetet në emër.
Ky takim ofron një mundësi për të ndarë informacione në lidhje me shkollën(p.
sh mjediset,mirembajtjen,bordin) për te mësuar më shumë rreth familjes,për të
vendosur një mënyre kontakti,jepen broshura me informacione për ecurinë e
shkollës.
- Shkëmbimi i informacionit në grup është një teknikë me interes për familjen për
të komunikuar pikëpamjet dhe mendimet e tyre,përshembull prindërit,nxënësit
dhe mësuesit mund të mblidhen së bashku për të ndarë idetë dhe dëshirat e tyre
për ta bërë vitin shkollor më të mirë” se ndonjëherë. Çdo anëtar i grupit shpreh
qëllimet dhe dëshirat e veta dhe çdo vendim merret me konsensus.
•Një klimë e bazuar në besim
Përafrimi i ngushtë me një klimë mirëpritëse është krĳimi i besimit.Ndërtimi i besimit
krĳon kushte që nxisin pjesëmarrjen dhe një partneritet pozitiv pune që promovon
mësimin e nxënësve.Edhe prindërit edhe mësuesit e konsiderojnë besimin një pjesë
shumë të rëndësishme të partneritetit efektiv që përqëndrohet në përmirësimin e të
nxënit të nxënësve.Koha dhe perpjekjet e nevojshme për të ndërtuar besimin mes
familjes dhe shkollës mund të jenë dëmtuar nga nevoja e perceptuar e shkollës për
efikasitet. Shpesh metoda të shpejta dhe eficente për komunikimin dhe përfshirjen e
familjes janë zgjedhur kundrejt proceseve më të gjata bashkëpunimi të krĳuara për
të ndërtuar marrëdhenie të forta dhe të besueshme.Ndoshta nuk është e nevojshme
te ndërtohen praktikat për krĳimin e besimit në rastet kur familjet tashmë i besojnë
shkollës, këto praktika rrisin pjesëmarrjen dhe rezultojnë në bashkëpunim më të
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madh.Praktika të gjata bashkëpunimi duhen ndërtuar për të angazhuar ato familje
që nuk ndajnë vlerat dradicionale të shkollës ose që vĳnë nga prejardhje të ndryshme
kulturore,etnike apo gjuhësore.Për këto familje një takim i vetëm nuk lejon mësuesit
te mësojnë për besimet,praktikat,vlerat ose preferencat dhe nuk krĳojnë mundësi
edhe për familjen të eksplorojnë ndjenjat e tyre rreth shkollës dhe të krĳojnë një
marrëdhënie komforte me mësuesit.Familjes dhe personelit të shkollës u duhet kohë
për të mësuar rreth njëri tjetrit dhe për të krĳuar një besim të qëndrueshëm.
- Shembuj të praktikave të krĳimit të besimit.
. E gjithe shkolla,stafi krĳojnë një mënyre për të mirëpritur familjet,në mënyrë
të vecantë tregohet kujdes për të krĳuar një mjedis mirëprites dhe besues për të
përfshirë në bashkëpunim ato familje që mund të ndihen më pak të lidhura me
arsimin.
. Personeli i shkollës gjithashtu mund të krĳojë besimin duke kërkuar të dhëna
familjare,kjo mund të bëhet përmes praktikave të ndryshme përfshirë vlerësimin e
nevojave,përcaktimin e familjeve që nuk marrin pjesë në veprimtaritë e shkollës me
qëllim që të përdor mënyra të tjera për përfshirje si: vizita në shtëpi,një telefonatë
pozitive,një ftesë personale.
. Prindërit shpesh krĳojnë përshtypjet e tyre të para rreth shkollave nga komuniteti
madje para se të hyjnë në shkollë për të regjistruar fëmĳën e tyre. Shkolla
duhet të sigurojë që gjërat pozitive janë duke u thënë në lidhje me shkollën gjatë
gjithë kohës komunitetit. Kështu, besimi gjithashtu është ndërtuar kur mësuesit
tregojnë në komunitet për efektivitetin e shkollës në mbështetjen e arritjeve të
nxënësve.. Së fundi, për shkak se shumica e nxënësve e ndajnë entuziazmin e tyre,
ose mungesën e tĳ, për mësimin dhe shkollën me prindërit e tyre, një praktikë tjetër,
ka të bëjë me ndërtimin e besimit me nxënësit. Përveç rritjes së të mësuarit, ndërtimi
i besimit me nxënësit mund të ndikojë mbi familjen. Derisa është e rëndësishme të
ndërtohet besimi me të gjithë nxënësit, praktika të tilla mund të jenë veçanërisht të
rëndësishme për ata nxënës që ndihen të përjashtuar.
•Implementimi i strategjive efektive të komunikimit
Nevojitet komunikim i shpeshtë, i rregullt, dyanësh ndërmjet familjes dhe shkollës
për të nxitur të nxënin e nxënësve. Nëse prindërit dhe mësuesit ndajnë informacion
rreth interesave të fëmĳëve, nevojave dhe progresit, dhe janë të informuar për atë që
njëri-tjetri pret në lidhje me sjelljen, arritjet dhe disiplinën e nxënësve, partnerët kanë
një kuptim më të mirë të performancës së nxënësit. Qëllimi është të sigurohet një
mesazh i qëndrueshëm për studentin në lidhje me vlerën e mësimit.
Në kontekstin e ndërtimit të partneriteteve, një objektiv themelor i komunikimit
është të
ofrojë një mesazh të qëndrueshëm për familjet që shkolla dëshiron të bashkëpunojë
në nxitjen e suksesit arsimor të studentëve.
Të gjitha format e komunikimit nga mësuesit tek prindërit duhet të përcjellin këto
tema:
• Dëshira për të zhvilluar një partneritet pune.
• Rëndësia e kontributit familjar në përmirësimin e progresit arsimor të fëmĳëve.
• Rëndësia e një mjedisi të fortë të të mësuarit familjar për suksesin e fëmĳëve në
shkollë.
• Rëndësia e punës së përbashkët për të identifikuar zgjidhje reciprokisht të dobishme
për problemet që ekzistojnë.
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Përveç komunikimit verbal, personeli i shkollës duhet të sigurojë që këto tema të jenë
të përfshira në materialet që u shpërndahen prindërve.
Shembuj te praktikave efektive të komunikimit.
Komunikimi është kompleks, dhe duke pasur parasysh kërkesat e vendosura mbi
familjet dhe mësuesit, praktikat duhet të harmonizohen duke përdorur sistematikisht
dhe individualisht strategjitë e komunikimit. Strategjitë gjithëpërfshirëse si p.sh
krĳimi i një lidhjeje të përbashkët nëpërmjet teknologjisë elektronike ku çdo mësues
të ketë mundësinë të shperndajë informacione për nxënësit si: orari,detyrat e
shtëpisë,kujtesa të ndryshme apo shënime për prindërit.
. Strategjitë individuale theksojnë kontaktin personal me familjet si: vizitat,telefonatat
dhe shënimet personale. Kontakti personal është një nga mënyrat më efektive për
të komunikuar me familjet, sidomos me ato familje që nuk janë të përfshira ose që
ndjehen të pafuqishme.
Përdorimi i telefonatave pozitive,janë shumë të fuqishme për ti bërë familjet
entuziaste për përparimin e të mësuarit të fëmĳëve të tyre.
Për të zbatuar më mirë praktikat e komunikimit duhen patur parasysh këto
këshilla:Komunikimi më i mirë ju detyron të dëgjoni. Komunikimi i mirë nuk
është thjesht dërgimi dhe pranimi apo thjesht një shkëmbim mekanik i të dhënave.
Pavarësisht se sa i rëndësishëm është mesazhi, nëse askush nuk e dëgjon, gjithçka
është e humbur.
Përdorni gjuhën e orientuar drejt zgjidhjes kur komunikoni me familjet për
shqetësime të lidhura me nxënësit. Gjuha e orientuar nga zgjidhja fokusohet në
zgjidhje, jo tek problemet; përdor gjuhë që nuk fajëson (qe i referohet vështirësive
/ shqetësimeve jo problemeve), të bazuara në shqetësimet e shkollës si qëllime
mësimore për nxënësit për të ndërtuar zgjidhje që përshtaten për të dy palët duke
theksuar përmirësimin e nxënësve dhe përparimin drejt qëllimeve.
Shpreh shqetësimin për nxënësin. Është e dobishme të përdoren deklarata që
shprehin shqetësime për studentin dhe jo një listë të problemeve që fëmĳa mund të
ketë. Shumica e familjeve nuk duan të dëgjojnë atë që është e gabuar me fëmĳët e
tyre.
Familjet në përgjithësi vlerësojnë përshkrimet e asaj që fëmĳët e tyre po bëjnë dhe si
mund të mësojnë të përgjigjen më saktë ose në mënyrë të përshtatshme.
Ndihmoni prindërit t'i shohin fëmĳët e tyre si nxënës(që duan të mësojnë).
Rritja e besimit prindëror mund të jetë e dobishme dhe të bëjë ndryshime.Komunikoni
frazën ne mënyre të tillë që të jëtë një mesazh shpresdhënës për prindin.
Mesazhe negative nga shkolla (p.sh., "Fëmĳa juaj po shqetëson," "Fëmĳa juaj nuk
është i motivuar") u tregojnë prindërve se fëmĳët e tyre nuk po ecin mirë dhe mund
t'i inkurajojnë ata të heqin dorë në vend që të përpiqeni ti ndihmoni duke i përfshirë.
Mesazhe optimiste, ndihmojnë prindërit te besojnë që fëmĳët e tyre mund të mësojnë
dhe duan të mësojnë.
Përfshini nxënësit në komunikime sa herë që të jetë e mundur.
Të organizohen konferenca mesues- prinder- nxenes të drejtuara nga nxënësit ku ata
te raportojnë për eksperiencat shkollore dhe akademike dhe performancen e sjelljes.
•Zgjidhja e Konflikteve
Konflikti mund të lindë kur mësuesit dhe familjet kanë mendime të ndryshme. Pak
njerëz - duke përfshirë mësuesit dhe anëtarët e familjes pëlqejnë diskutimet për
zgjidhjen e konflikteve dhe shumë shmangin konfliktin duke mos ndarë shqetësime
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me njëri-tjetrin, një praktikë që mund të pengojë marrjen e ndihmës për një nxënës.
Dallimet në mendime dhe këndvështrime janë të pashmangshme në takimet midis
prindërve dhe personelit shkollor. Anëtarët e familjes dhe mësuesit, në bazë të
marrëdhënieve përkatëse me fëmĳën, kanë këndvështrime të ndryshme.
Për shembull:Anëtarët e familjes reagojnë subjektivisht kur adresojnë shqetësimet
që lidhen me përparimin dhe nevojat individuale të fëmĳës së tyre. Nga ana
tjetër,mesuesit përdorin një qasje më logjike për adresimin e shqetësimeve të
nxënësve,ata i shohin çështjet individuale të nxënësve në kontekstin e të gjithë grupit
të klasës. Këto dallime kontekstuale mund të rezultojnë në vështirësi komunikimi
nëse këndvështrimet e ndryshme nuk diskutohen dhe kuptohen.
Dallimet kontekstuale gjithashtu mund të hyjnë në lojë gjatë zgjidhjes së problemeve.
Mësuesit
dhe familjet e përjetojnë fëmĳën kryesisht në mjedise të ndryshme - në klasë dhe
në shtëpi, respektivisht. Mund të jetë e vështirë të imagjinohet se fëmĳa sillet
ndryshe në mjedise të ndryshme, por shpesh ndodh kështu. Është e rëndësishme
për mësuesit dhe familjet të shqyrtojnë çdo supozim për zgjidhjen e shqetësimeve
që mund të kenë duke mësuar sa më shumë që munden nga njëri-tjetri. Dallimet
nuk janë domosdoshmërisht të dëmshme për marrëdhëniet familje-shkollë.
Në fakt,këndvështrime të ndryshme janë të shëndetshme në marrëdhëniet
bashkëpunuese . Sfida është për të ndarë shqetësimet dhe për të gjetur mënyra për të
arritur rezultate të kënaqshme për të dyja palët.
Shembuj praktikash për zgjidhjen e konflikteve
Konsensus. Zgjidhja e strukturuar e problemeve që synon konsensusin (p.sh. bien
dakord për të provuar planin) kënaq nevojat e prindërve,mësuesve dhe nxënësve
dhe lehtësojnë bashkëpunimin konstruktiv. Megjithëse, detajet e strukturave të
zgjidhjes së konflikteve të bazuara në konsensus mund të ndryshojnë, të gjitha
ndjekin një strukturë të përbërë nga hapat në vĳim.: Identifikohet rezultati apo
qëllimi i dëshiruar, eksplorohen vlerat dhe perspektivat rreth qëllimit, diskutohen
faktorët që rrisin ose pengojnë arritjen e qëllimit,shqyrtohen mundësite për arritjen
e qëllimit, zhvillohet një plan dhe vlerësohet realizimi i tĳ dhe arritja e qëllimit.
Aftësitë e negocimit. Mesuesit përdorin aftësitë e negocimit, të tilla si shikimi i
personit përtej shqetësimit dhe zhvillimi i një perspektive fitimprurëse per te dyja
palet kur zgjidhen konfliktet. Me negocimin, komunikimi është i fokusuar në interesa
të përbashkëta (p.sh., se si të dyja palët mund të punojnë së bashku për të mbështetur
të nxënit e nxënësve.
Ballafaqimi me zemërimin. Kur një anëtar i familjes është i zemëruar, mësuesit duhet
të zbatojnë strategji mbështetëse. Disa shembuj përfshĳnë: Takimin me prindërit
sa më shpejt të jetë e mundur, duke u lejuar prindërve një mundësi për të treguar
historinë e tyre,duke i dëgjuar me empati, duke vepruar si një zgjidhës problemesh
dhe duke u fokusuar në ndërveprimet e tashme dhe të ardhshme.
Ndihma e një ndërmjetësi është një strategji e qëndrueshme nëse situata bëhet
jashtëzakonisht intensive.
Një praktikë përfshin vendosjen e perspektivës(asaj cka duhet të arrihet) përballë
konfliktit.
Kur paraqitet me një konflikt,mesuesit kërkojnë komunikim dy palësh me familjet
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duke pyetur:
• Cila është çështja apo shqetësimi?
• Çfarë duhet të them për këtë çështje dhe e kam shprehur atë në një gjuhë të saktë
dhe të dukshme?
• Çfarë duhet të kuptoj nga familja për këtë çështje?
• Si mund të zhvillojë një plan apo praktikë më të mirë për të adresuar shqetësimin?
•Përfshirja e familjeve në zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje
Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja e përbashkët mbështetet në efektivitetin e
komunikimit midis dy paleve.
Zgjidhja e problemeve me familjet
Zgjidhja e problemeve mundëson familjet dhe mësuesit të punojnë së bashku për të
arritur një klimë pozitive që synon në përmirësimin e të nxënit të nxënësve.
• Duke diagnostikuar shqetësimin, përpiquni të zhvilloni marrëdhënie
bashkëpunuese me prindërit për të përmbushur më së miri nevojat e fëmĳës.
• Përqëndrohuni në pikat e forta të familjeve si pjesëmarrës aktivë dhe domethënës
në
edukimin e fëmĳës.
• Krĳo mbështetje reciproke për ndërhyrje dhe aktivitete për të përmirësuar përvojën
mësimore të nxënësve.
Për zgjidhjen e një problemi në bashkëpunim me prindërit pavarësisht specifikave
mund të ndiqet një model i strukturuar në këto gjashtë hapa:
•Identifikoni dhe përcaktoni problemin ose shqetësimin.
• Analizoni kushtet rreth shqetësimit.
• Diskutoni mënyra të ndryshme zgjidhjeje.
• Zgjidhni zgjidhjen më të përshtatshme dhe zhvilloni një plan.
• Zbatimi i planit.
• Vlerësoni rezultatet.
Përfshirja e familjes në marrjen e vendimeve
Vendimmarrja e përbashkët është më shumë se një zgjidhje problemi, është një
proces në të cilin prindërit kanë një zë, japin të dhëna dhe ndajnë pergjegjësinë.
Vendimmarrja e përbashkët nuk lejon që palë të caktuara të marrin vendime jashtë
takimit.
Në vendimmarrjen e përbashkët per zgjidhjen e problemeve i jepet prioritet
marrëdhënies mes
familjes dhe shkollës . Të dy prindërit dhe mësuesit i kushtojnë vëmendje cilësisë se
marrëdhënies dhe lidhjes midis tyre për të mirën e nxënësve. Kjo lidhje është po aq
e rëndësishme sa vendimi përfundimtar apo plani i ndërhyrjes.
Për të rritur barazinë në vendimarrje duhet të angazhohen në menyrë aktive prindërit
në role zyrtare. Për të arritur një dialog kuptimplotë, profesionistët duhet të sigurojnë
që familjet të përfshihen në mënyrë aktive gjatë gjithë vendimarrjes.
Disa sugjerime për përfshirjen aktive të prindërve janë:
• Vendosni prindërit në një rol kuptimplotë, aktiv gjatë konferencave.
• Inkurajoni profesionistët që të kuptojnë më mirë të dhëna personale nga prindërit
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për fëmĳët e tyre, duke përfshirë përvojat e shumta dhe aspektet kulturore që mund
të ndikojnë në mësimin dhe modelet e sjelljes së fëmĳëve.
• Sinjalizo në mënyrë konkrete që kontributi prind është i nevojshëm dhe i vlerësuar.
• Sigurimi i mundësive për ndarjen e informacionit duke sugjeruar rrjete komunikimi
midis prindërve dhe mësues-prind.
•Rritja e të nxënit në shtëpi
Kompetencat akademike, sociale dhe të sjelljes së nxënësve janë të lidhura ngushtë
me mbështetjen familjare në shtëpi për mësim.
Faktorët familjarë të suksesit në shkollë përfshĳnë:
• Zakonet e punës së familjes.
• Udhëzime dhe mbështetje akademike.
• Stimulimi për të eksploruar dhe diskutuar idetë dhe ngjarjet.
• Mjedisi i gjuhës (mundësitë për shprehitë e mira gjuhësore).
• Aspiratat akademike dhe pritshmëritë.
Shembuj praktikash për rritjen e të nxënit në shtëpi
•Shpërndani informacion.Informoni prindërit për ndikimin e familjes në procesin e
të mësuarit dhe arritjen e rezultateve më të mira në shkollë.
Ofroni fletë tip për prindërit,përmblidhni informacione duke i vënë në dispozicion
të prindit që të ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë zakone pozitive për mësim.
• Vëmendje ndaj nevojave të prindërve.
Gjithnjë e më shumë, familjet po përjetojnë stres që mund të ndërhyjnë në
përfshirjen e tyre në shkolla (p.sh., duke punuar më shumë se një punë,krizat
shëndetësore,emigracioni). Vetëm informacioni mund të jetë i pamjaftueshëm për
mbështetjen e familjeve në rritjen e të mësuarit në shtëpi. Shkollat gjithashtu duhet
të mbështesin familjet duke qenë një burim për prindërit, për shkollimin e fëmĳëve
të tyre. Një qasje e suksesshme është identifikimi i një individi tjetër që mund të
mbështesë të mësuarit e fëmĳës. Ndonjëhere vëllezërit e motrat më të mëdhenj,
gjyshërit dhe fqinjët. Në disa raste,shkolla duhet te fus në lojë edhe punonjësin social
për të krĳuar mbështetje për familjen.
•Mbështetje e vazhdueshme ose shtesë
Disa familje dëshirojnë dhe përfitojnë nga përkrahje shtesë për të përmirësuar të
mësuarit në shtëpi. Personeli shkollor duke diskutuar me grupe prindëror mund të
ofrojnë një mbështetje të tillë.Nga organizimi i këtyre mundësive, është e rëndësishme
që të ofrohet mbështetje reale për
prindërit (p.sh., transportin, ushqimin).
Nxitini prindërit të zgjedhin për diskutim tema që familjeve u interesojnë (p.sh.
vendosja e qëllimeve me fëmĳët, promovimi i sjelljes pozitive të shkollës,rëndësia
e detyrave të shtëpisë, rritja e komunikimit prind-fëmĳë,menaxhimi i zemërimit,
strategjitë e zgjidhjes së problemeve me fëmĳët dhe mësimin në shtëpi).
Shkolla duhet të përdorin marrëveshje partneriteti për të rritur të mësuarit në shtëpi,
një marrëveshje e tillë fton prindërit dhe nxënësit të jenë partnerë, sqaron rolet
dhe përgjegjësitë midis partnerëve, dhe mban një fokus të qartë për qëllimet dhe
progresin e nxënësve. Kontrata të tilla gjithashtu mund të jenë shumë të suksesshme
për një komunikim të vazhdueshëm shkollë-shtëpi rreth mësimit të nxënësit.
Mësuesit mund të shkruajnë kontrata të sjelljes dhe arritjeve për nxënës të vecantë
që kanë vështirësi. Një praktikë tjetër është shtrirja e kësaj praktike për të gjithë
nxënësit para se të vërehet një problem. Në fillim të vitit shkollor mund të krĳohet
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një marrëveshje për partneritet shtëpi-shkollë-nxënës. Kur përdoren marrëveshjet e
partneritetit, është e rëndësishme të përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë e partnerëve
dhe të zhvillohet një sistem për monitorimin e zbatimit. Përdorimi i këtyre
marrëveshjeve ofron një mundësi për të diskutuar kushtet në shtëpi dhe në shkollë
që ndikojnë në përmirësimin e rezultateve të nxënësve.
Përfshirja e familjes në detyrat e shtëpisë është një mënyrë tjetër për të rritur mësimin
e nxënësve.
Për shembull, familjet mund të përmirësojnë mësimin në shtëpi dhe performancën në
shkollë duke vlerësuar, monitoruar dhe ndihmuar me punën e shkollës. Nëse prindërit
nuk mund të ndihmojnë me detyrat e shtëpisë për shkak të vështirësise ose çështjeve të
punës, ndihma e tyre mund të demonstrohet duke ndihmuar në gjetjen e një individi i
cili mund të ndihmojë ose duke diskutuar me nxënësit se çfarë po studiojnë.
•Angazhimi i familjeve të papërfshira
Familjet që nuk marrin pjesë në shkollë, edhe pse personeli i shkollës ka bërë përpjekje
për t'i përfshirë ato, mund të duken si të painteresuara. Megjithatë, ka shumë arsye
për një mungesë vullneti për t'u përfshirë (p.sh., një histori e ndonjë ndërveprimi
negativ, mungesa e besimit se shkolla ka ndonjë gjë që mund të ofrojë per ta bere
përfshirjen me vlerë, bezdi). Edhe në këto kushte, mësuesit ende duhet të vazhdojnë
të ndërtojnë marrëdhënie të respektueshme dhe jogjykuese.
Perfshirja e familjeve është një proces, jo një qëllim në vetvete. Fillon me inkurajimin
e ndjenjës dhe aftësive prindërore (p.sh., prindërit të shohin aftësinë e tyre për
të kontribuar),vazhdon në ofrimin e mundësive për prindërit për të ndërtuar
marrëdhënie me mësuesit ose prindërit e tjerë dhe përfundon me perfshirjen e
prindërve për të ndërmarrë veprime shoqërore (p.sh., marrjen e vendimeve).
Shembuj praktikash për angazhimin e familjeve të papërfshira.
Mësuesit duhet të dallojnë familjet që nuk u përgjigjen veprimtarive të shkollës
dhe duhet të komunikojnë me ta nëpërmjet kontakteve personale (p.sh., telefonata
pozitive,vizitat në shtëpi). Përmbajtja e kontakteve të tilla gjithmonë duhet të theksojë
rëndësinë e përfshirjes se familjes në përmirësimin e suksesit shkollor të fëmĳës.
Këto kontakte gjithashtu mund të përfshĳnë:
• Ndarjen e informacionit (p.sh., performanca e shkollës së fëmĳës, rëndësia e
përfshirjes së familjes).
• Diskutime lidhur me pikëpamjet e familjes për përfshirjen, identifikimin e
pengesave për pjesëmarrje dhe mënyrat se si shkolla mund të mbështesë familjen në
pjesëmarrje.
• Zgjidhjen e problemeve (p.sh., identifikimin e nevojave të nxënësve, gjenerimin e
strategjive të ndërhyrjes).
Praktikat e suksesshme të shkollës i respektojnë qëllimet familjare për edukimin e
fëmĳëve të tyre. Është shumë e dobishme për të kuptuar se çfarë duan familjet që
të përmbush shkolla,për të kuptuar shpresat dhe dëshirat që kanë për fëmĳët e tyre.
Theksi vihet në mbështetjen e familjeve në edukimin e fëmĳëve të tyre në mënyrën
që ata e shohin të arsyeshme.
Megjithatë, familjet gjithashtu duhet të kuptojnë se nëse nuk i japin rëndësine e
duhur arsimit, nuk mund të pritet performanca optimale e nxënësve.
Pjesëmarrja e familjes ka tendencë të jetë më e gjerë dhe e qëndrueshme kur anëtarët
e familjes besojnë se pjesëmarrja e tyre është e lidhur drejtpërdrejt me performancën
e fëmĳëve të tyre.
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Roli Kyç i Pushimit në Shkollë
Morida Boçi
Përkthyese dhe Mësuese
Gjimnazi “ Miti Zoi Zaka”, Divjakë
Abstrakt
Pushimi, është në qendër të një debati të fuqishëm, mbi rolin e shkollave në promovimin e
zhvillimit maksimal të fëmĳës në tërësi. Egzistenca e një prirje në rritje drejt rishpërndarjes
së kohës në shkollë për të nxjerrë në pah lëndët akademike, ka vënë në rrezik këtë aspekt të
rëndësishëm të ditës në shkollë së fëmĳës. Pushimi shërben si ndërprerje e domosdoshme
ndaj sfidave rigoroze, të përqendruara akademike në klasë. Por, po aq i rëndësishëm është
edhe fakti se një pushim i sigurt dhe i mbikëqyrur mirë, ofron përfitime kognitive, sociale,
emocionale dhe fizike që nuk mund të konsiderohen plotësisht, kur merret vendimi për ta
zvogëluar atë. Pushimi është unik dhe plotës i edukimit fizik, dhe jo zëvendësues për të.
Akademia Amerikane e Pediatrisë beson se pushimi është një element thelbësor dhe i
domosdoshëm i zhvillimit të fëmĳës dhe, si i tillë, nuk duhet të përdoret për arsye ndëshkuese
apo akademike.
Fjalë kyçe: luaj, pushim, shkollë.
Shkurtime: AAP - Akademia Amerikane e Pediatrisë.

Përfitimet nga Pushimi për Fëmĳën në Tërësi
Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve e përcaktojnë pushimin si
periudha të rrëgullta, të planifikuara gjatë ditës në shkolla fillore për aktivitet dhe lojë
fizike të lirë. Kohet e fundit eshte rishikuar literatura që shqyrton përfitimet globale
të pushimit për mirëqenien kognitive, emocionale, fizike dhe sociale të fëmĳës.
Sidoqoftë, sondazhet dhe studimet e fundit kanë treguar një tendencë reduktimi të
pushimit për t’i lënë më shumë kohë për lëndët akademike, duke bërë përjashtim
përdorimi i tĳ për arsye ndëshkuese ose të sjelljes. Për më tepër, periudha e caktuar
për pushim zvogëlohet ndërsa fëmĳët rriten, dhe eshtë më e vogël tek fëmĳët me
status më të ulët ekonomik shoqëror dhe në mjedise urbane.
Ashtu si edukimi fizik dhe stërvitja fizike kanë përfitime të njohura mirë tashmë, për
ecurinë personale dhe akademike, edhe pushimi ofron përfitimet e veta unike. Pushimi
përfaqson një shkëputje thelbësore, të planifikuar nga detyrat rigoroze kognitive. Ai
lejon kohë për të pushuar, luajtur, imagjinuar, menduar, lëvizur dhe shoqëruar. Pas
pushimit për fëmĳët, ose pas një kohe ndërprerje të përcaktuar për adoleshentët, ata
janë më të vëmendshëm dhe më të aftë për të venë në praktikë njohuritë. Për më tepër,
pushimi ndihmon fëmĳët e vegjël në zhvillimin e aftësive sociale të cilat përndryshe
nuk do të mund të fitoheshin në një mjedis klase më të strukturuar.
Përfitimet Kognitive dhe Akademike
Fëmĳët zhvillojnë formime intelektuale dhe të të kuptuarin kognitv, nëpërmjet
përvojave manipuluese ndëraktive. Kjo lloj eksperience eksploruese është një tipar
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loje në një mjedis social të pastrukturuar. Përpunimi maksimal kognitiv tek fëmĳa,
kërkon një periudhë ndërprerjeje pas një periudhe mësimi të përqëndruar. Përfitimet
nga këto ndërprerje kanë efekte më të mëdha me pushime të pastrukturuara sesa
thjesht duke u zhvendosur nga një detyrë njohëse në tjetrën, për të zvogëluar streset
dhe shpërqendrimet që ndërhyjnë në procesin kognitiv. Disa studime treguan se
pushimi, qoftë i kryer në ambjente të brendshme ose jashtë, i bëri fëmĳët më të
vëmendshëm dhe më produktiv në klasë. Kjo gjetje ishte e vërtetë edhe pse, në
shumë raste, studentët kalonin shumë nga koha e pushimit të tyre në shoqëri. Në fakt,
aftësia e një studenti për t’u rifokusuar në mënyrë kognitive u tregua se u stimulua
më shumë nga pushimi jashtë ambjentit të klasës sesa nga mënyra e aktivitetit që
ndodhi gjatë atĳ pushimi; çdo lloj aktiviteti në pushim rriste performancën kognitive
më vonë. Megjithëse, koha specifike e caktuar për pushimin zvogëlohet me moshën,
përfitimet nga pushimet periodike në ditë akademike, për të optimizuar përpunimin
kognitiv, janë të njëjtë si tek adoleshentët dhe fëmĳët më të vegjël.
Përfitimet Sociale dhe Emocionale
Pushimi promovon të mësuarit social dhe emocional, dhe zhvillimin tek fëmĳët duke
u ofruar atyre një kohë për t'u angazhuar në bashkëveprimet e bashkëmoshatarëve
në të cilat ata praktikojnë dhe vënë në zbatim aftësi esenciale shoqërore. Ky lloj i
aktivitetit, nën mbikëqyrjen e të rriturve, bënë që mësimdhënia në klasë të rrisë
klimën sociale të shkollës. Përmes lojës në pushim, fëmĳët mësojnë aftësi të vlefshme
komunikimi, që përfshĳnë negocimin, bashkëpunimin, ndarjen dhe zgjidhjen e
problemeve, si dhe aftësitë menaxhuese të tilla si këmbëngulja dhe vetëkontrolli.
Këto aftësi bëhen themelore, armë personale gjatë gjithë jetës. Pushimi i ofron fëmĳës
një mënyrëtë domosdoshme, të strukturuar, sociale për menaxhimin e stresit. Duke
u përshtatur dhe ndryshuar me mjedisin e ndërlikuar shkollor, fëmĳët rrisin dhe
zgjerojnë zhvillimin e tyre kognitiv në klasë.
Përfitimet Fizike
Ekziston një pasuri literature e publikuar mbi nevojën dhe përfitimin e aktivitetit
fizik dhe palestrën, jo vetëm për mirëqënien fizike të fëmĳës, por edhe për maturimin
akademik dhe social. Edhe pse jo të gjithë fëmĳët luajnë fuqishëm në pushim, ai
siguron mundësinë që fëmĳët të jenë aktivë në mënyrën e përzgjedhjes dhe të
praktikojnë lëvizjen dhe aftësitë motorike. Për t’u theksuar është fakti që, pushimi i
siguron fëmĳëve të vegjël aktivitete të lira për vete kënaqësinë që ato mbartin. Edhe
lëvizje të vogla gjatë pushimit, e bëjnë balancimin e kohës sedentare në shkollë dhe në
shtëpi, dhe ndihmon fëmĳën të arrĳë 60 minutat e rekomanduara në ditë të aktivitëtit
nga i lehtë në të vështirë, një standart i mbështetur fuqishëm nga politika e Akademisë
Amerikane e Pediatrisë (AAP), e cila mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të obezitetit.
Siguria dhe Mbikëqyrja
Siguria e një fëmĳe gjatë pushimit është shqetësim për shumë prindër, mësues
dhe administratorë. Megjithatë, disa shkolla kanë zgjedhur të ndalojnë lojërat ose
aktivitetet që konsiderohen të pasigurta, dhe në disa raste të ndërpresin pushimin
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në tërësi, duke marrë në konsideratë shumë çështje që lidhen me sigurinë e fëmĳës.
Ndonëse shkollat duhet të ndalojnë lojërat dhe aktivitetet që janë të pasigurta, ato nuk
duhet të ndërpresin pushimin plotësisht vetëm për shkak të këtyre shqetësimeve të
lidhura me sigurinë e fëmĳëve. Egzistojnë masa që shkollat mund të ndërmarrin për
të adresuar këto shqetësime dhe të mbrojnë fëmĳët, ndërsa ende ruajnë lojën gjatë
pushimit. Pajtueshmëria me Manualin e Sigurisë së Komisionit të Këndit të Lojrave
për Sigurinë e Produkteve të Konsumatorit; (http: // www. cpsc.gov/CPSCPUB/
PUBS/325.pdf, do të ndihmojë në sigurimin e mirëmbajtjes së duhur të pajisjeve të
lojrave që perputhet me të gjitha udhëzimet e aplikueshme federale që vĳojnë:
1. Sigurimi i hapësirave dhe lehtësirave të përshtatshme.
2. Mirëmbajtja e duhur e pajisjeve zhvillimore duke ushtruar inspektime të rregullta.
3. Vendosja dhe forcimi i rregullave të sigurisë.
4. Futja e kurrikulumit të pushimit në orët e edukimit fizik për të mësuar lojërat,
rregullat dhe zgjidhjen e konflikteve.
5. Vendosja e një politike të qartë në mbarë shkollat për të parandaluar bullizmin
ose sjelljen agresive.
6. Sigurimi i një mbikqyerje të mjaftueshme nga të rritur të kualifikuar të cilët mund
të ndërhyjnë në rast se siguria fizike apo emocionale e fëmĳës është në rrezik.
Disa terrene sportive në zonat me rrezikshmëri të lartë dhune, mund të kërkojnë
masa shtesë mbrojtëse për të garantuar sigurinë e fëmĳëve.
Shfaqja e Pushimit të Strukturuar si Problematikë
Pushimi i strukturuar, është një pushim i bazuar në lojën e organizuar, gjatë së
cilit, lojërat dhe aktivitetet fizike mësohen dhe udhëhiqen nga një i rritur i trajnuar
(mësuesit, stafi i shkollës ose vullnetarët). Përkrahësit e pushimit të strukturuar
theksojnë, që fëmĳët shpesh kanë nevojë për ndihmë në zhvillimin e lojrave dhe
kërkojnë sugjerime dhe inkurajim për të marrë pjesë në aktivitete fizike. Kohët e
fundit, hartuesit e politikave dhe organizatat financuese kanë bërë thirrje për më
shumë mundësi për aktivitet të përditshëm, si një mjet për të adresuar obezitetin
fëmĳënor. Këto deklarata e kanë forcuar argumentin për të ruajtur ose rivendosur
pushimin si një komponent integral të ditës në shkollë. Megjithëse ky dimension
i ri në debatin për pushimin ka rritur vëmendjen mbi rolin e tĳ, ai gjithashtu ka
krĳuar tension. Disa kanë promovuar kohën e pushimeve si një zgjidhje për rritjen
e aktivitetit fizik të fëmĳëve dhe luftimin e obezitetit. Nëse pushimi merr një rol
të tillë, atëherë, ashtu si edukimi fizik, duhet të planifikohet dhe drejtohet për të
siguruar që të gjithë fëmĳët të marrin pjesë në aktivitet fizik të moderuar. Megjithatë,
ofruesit e kujdesit shëndetësor pediatrik, prindërit dhe zyrtarët e shkollës, duhet të
jenë të vetëdĳshëm, që në hartimin e një pushimi të strukturuar, ata do të sakrifikojnë
nocionin e pushimit si një ndërprerje të pastrukturuar, por të mbikëqyrur, që i perket
fëmĳës; domethënë, një kohë për fëmĳën që të bëjë një zgjedhje personale midis
opsioneve sedentare, fizike, krĳuese ose sociale. Megjithatë, ka shumë përfitime të
cituara nga pushimet e strukturuara për t’u konsideruar, që përfshĳnë:
• Fëmĳët më të rritur të arsimit fillor mund të përfitojnë nga instruktimi dhe
inkurajimi nga lojrat për përfshirjen e plotë në klasë.
• Fëmĳët mund të trajnohen që të zhvillojnë aftësi ndërpersonale për zgjidhjen e
duhur të konflikteve.
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• Një numër më i madh fëmĳësh mund të marrin pjesë aktivisht në aktivitete të

rregullta, pavarësisht nivelit të aftësive.

• Sipas të thënave, mësuësit kanë raportuar sjellje dhe vëmendje të përmirësuar në

klasë, pas pushimit që përmban aktivitet fizik të strukturuar.
Për të qenë efektiv, pushimi i strukturuar kërkon që personeli i shkollës (ose
vullnetarët) të marrin trajnim adekuat, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të adresojnë
dhe të inkurajojnë nevojat e ndryshme të të gjithë nxënësve. Një aspekt i mbikëqyrjes
duhet të jetë lehtesimi i marrëdhënive shoqërore midis fëmĳëve duke inkurajuar
përfshirjen në lojëra. Problemi lind kur aktivitetet e strukturuara të pushimit,
promovohen si zëvëndësime të kërkesës për edukim fizik të fëmĳës. Zëvëndësimi
i edukimit fizik me pushim, kërcënon mësimin e studentëve dhe përvetësimin
e aftësive të reja motorike, eksplorimin e rregullave të sportit, dhe konceptin për
aktivitet fizik gjatë gjithë jetës.
Ka mënyra për inkurajimin e një pushimi aktiv fizik, pa shtuar domosdoshmërisht
lojëra të strukturuara, planifikuara dhe të drejtuara nga të rriturit, si ofrim pajisjesh
për shesh lojrash tërheqës dhe të sigurta për të stimuluar lojën e lirë; vendosja e lojrave
/ skicave të pikturuar në shesh lojërash; ose udhëzimin e fëmĳëve në lojëra, të tilla si
katër katror ose lojë këmbëçalë. Këto lloje aktivitetesh mund të variojnë nga plotësisht
të strukturuar (nën drejtimin e të rriturve dhe duke kërkuar pjesmarrje), në pjesërisht
të pastrukturuar (me të rriturit që ofrojnë mbikëqyrje dhe udhëzim fillestar), deri tek
i pastrukturuar (mbikëqyrja dhe udhëzimi shoqëror). Në mjedise të strukturuara,
pjesërisht të strukturuara ose të pastrukturuara, nivelet e aktivitetit varen gjerësisht në
bazë të politikave të shkollës, pajisjeve të ofruara, inkurajimit, grupit të moshës, gjinisë
dhe racës. Për rrjedhojë, përfitimet potenciale nga pjesmarrja e detyrueshme e të gjithë
fëmĳëve në një pushim tërsisht të strukturuar, duhet të barazpeshohet me disbalancën
potenciale emocionale dhe shoqërore të përthithjes së limituar të aftësive zhvillimore
të rëndësishme. Pavarsisht nga stili që zgjidhet, pushimi duhet parë si një shtesë e
përthithjes së aftësive motorike në orën e edukimit fizik.
Kohëzgjatja dhe Oraret e Pushimit
Në Shtetet e Bashkuara, kohëzgjatja dhe oraret e pushimeve ndryshojnë sipas
moshës, klasës, rajonit të shkollës dhe ndonjëherë nga ndërtesa. Shumica e shkollave
fillore që ofrojnë pushim dreke, bëjnë atë pasi nxënësit hanë vaktin e drekës. Shumë
nga Këshillat e Mirëqënies Shkollore, kanë miratuar konceptin "Pushimi Para Vaktit
të Drekës", i cili rrjedh nga studimet që shqyrtojnë shpërdorimin e ushqimit nga
nxënësit në lidhje me kohën e pushimit të tyre. Kur nxënësit kanë pushim para vaktit
të drekës, marrin më shumë kohë për atë, dhe më pak ushqim shpërdorohet. Përveç
kësaj, mësuesit dhe hulumtuesit vunë re një përmirësim në sjelljen e studentëve në
kohën e ushqimit, e cila pasqyrohej në klasë pasdite. Qëndrat për Kontrollin dhe
Parandalimin e Sëmundjeve dhe Departamenti Amerikan i Bujqësisë mbështesin
konceptin e planifikimit të pushimit para vaktit të drekës, si pjesë e politikës për
mirëqënien e shkollës.
Hulumtimi tek bashkmoshatarët ka egzaminuar llogaritjen kohore dhe llojin e
aktivitetit gjatë pushimit, dhe ka rregjistruar shumë avantazhe nga pushimet tek
fëmĳët, pa vendosur një kohëzgjatje optimale të kërkuar. Egziston konsensus rreth
nevojës për pushime të planifikuara rregullisht në bazë të udhëzimeve kombëtare,
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edhe pse kohëzgjatja e periudhës së pushimit nuk është vendosur përfundimisht.
Në shkolla, kohëzgjatja e specifikuar për pushim varion gjerësisht, nga 20 në 60
minuta në ditë. Në vende të tjera, të tilla si Japonia, fëmĳët e moshës shkollore kanë
një pushim 10 deri në 15 minuta çdo orë, dhe kjo mendohet të reflektoj faktin se
periudha e vëmendjes fillon të dobësohet pas 40-50 minutave të mësimit intensiv.
Në bazë të kësaj premise, për të maksimizuar përfitimet kognitive, pushimi duhet të
planifikohet në intervale të rregullta, duke u siguruar fëmĳëve kohë të mjaftueshme
për të rimarrë fokusin e tyre përpara se instruksionet të vazhdojnë.
Përfundime
Pjesëmarrja në shkollë paraqet një mundësi unike për të adresuar të ushqyerin dhe
stërvitjen fizike. Çdo ditë, 55 milionë studentë amerikanë ndjekin shkollën, e cila përbën
gati gjysmën e orëve të tyre sy hapur. Duke konsideruar shifrat në rritje të mbipeshës
dhe të obezitetit, shkollat po i nënshtrohen një inspektimi më të madh. Brenda mjedisit
shkollor, ekzistojnë propozime konkurruese për standarde më të rrepta dhe arritje më
të mëdha akademike, si dhe diskutime që shkollat të ofrojnë mundësi më të mëdha
për veprimtarinë e përditshme josedentare. Pavarsisht provave të mjaftueshme për
një përfitim të plotë të fëmĳës nga pushimi, presione të jashtme të rëndësishme, si
testimi i standardizuar kognitiv, lejuar nga reformat arsimore, kanë bërë që disa njerëz
ta shikojnë pushimin si kohë që do të shpenzohej më mirë në lëndë akademikë. Koha
që më parë i kushtohej aktivitetit të përditshëm në shkollë, siç është edukimi fizik dhe
pushimet, po rialokohet për t’i lënë vend mësimdhënies akademike.
Ironikisht, minimizimi ose eliminimi i pushimeve mund të jetë antiproduktive ndaj
arritjeve akademike, pasi një numër gjithnjë në rritje i provave sugjeron që pushimi
promovon jo vetëm shëndetin fizik dhe zhvillimin shoqëror por edhe performancën
kognitive. Megjithëse, si pushimi dhe edukimi fizik promovojnë aktivitetin dhe një
mënyrë jetese të shëndetshme, është vetëm pushimi i mbikëqyrur, por i pastrukturuar,
që u ofron fëmĳëve mundësinë për të luajtur në mënyrë krĳuese. Atëherë, në këtë
këndvështrim, mbështetja e pediatërve për pushimin është një shtrirje e mëtejshme e
deklaratës së politikave të AAP-së duke mbështetur lojen e lirë si një element themelor
i rritjes dhe zhvillimit normal të fëmĳës. Në bazë të një numri të madh studimesh
shkencore, të cilat e përdorin pushimin për arsye ndëshkimi ose për arsye akademike,
duket se janë antiproduktive ndaj rezultateve të synuara dhe mund të kenë pasoja të
paqëllimshme në lidhje me përvetësimin e aftësive të rëndësishme jetësore së një fëmĳe.
Rekomandime
Në rolin e tyre si ekspertë të shëndetit të fëmĳëve, pediatrit e AAP theksojnë
perspektivën e mëposhtme për prindërit, mësuesit, administratorët e shkollave dhe
politikëbërësit:
1. Pushimi është një ndërprerje e domosdoshme gjate ditës për të rritur zhvillimin
social, emocional, fizik dhe kognitiv të fëmĳës. Në thelb, pushimi duhet të
konsiderohet si kohë personale e fëmĳës, dhe nuk duhet të përdoret për arsye
akademike ose ndëshkuese.
2. Përpunimi kognitiv dhe performanca akademike varen nga pushimet sistematike
nga puna e përqëndruar në klasë. Kjo vlen njelloj si për adoleshentët ashtu edhe
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për fëmĳët më të vegjël. Për të qenë efektiv, frekuenca dhe kohëzgjatja e pushimeve
duhet të jenë të mjaftueshme për të lejuar që studenti të lehtesohet mendërisht.
3. Pushimi është një plotës, por jo një zëvendësim për edukimin fizik. Edukimi
fizik është një disiplinë akademike. Ndërsa, të dy kanë potencial për të nxitur
aktivitetin dhe një mënyrë jetesë të shëndetshme, vetëm pushimi (veçanërisht
pushimi i pa strukturuar) ofron përfitime kreative, sociale dhe emocionale prej
lojës.
4. Pushimi mund të shërbejë si kundërpeshë e kohës sedentare, dhe të kontribuojë
në 60 minuta në ditë të rekomanduara të aktivitetit nga i moderuar tek energjik,
një standard i mbështetur fort nga politika e AAP, si një mjet për të zvogëluar
rrezikun e mbipeshës.
5. Ashtu si pushimi i strukturuar apo jo i strukturuar, ai duhet të jetë i sigurt dhe i
mbikëqyrur mirë. Megjithëse shkollave ju duhet të ndalojnë lojërat dhe aktivitetet
që janë të pasigurta, ato nuk duhet të ndërpresin totalisht pushimin, vetëm për
shkak të shqetësimeve të lidhura me sigurinë e fëmĳëve. Kushtet mjedisore,
pajisjet e mirëmbajtura për shesh lojërash si edhe mbikëqyrësit e trajnuar mirë,
janë komponentët kritikë të pushimit të sigurt.
6. Bashkëveprimet e bashkëmoshatarëve gjatë pushimit janë një plotësues me vete në
klasë. Aftësitë që zgjasin gjatë gjithë jetës të fituara për të komunikuar, negociuar,
bashkëpunuar, ndare, zgjidhur probleme dhe menaxhuar nuk janë vetëm baza
për zhvillim të shëndetshëm, por edhe njësi matje themelore të përvojës shkollore.
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Komunikimi virtual, largimi nga realiteti ,sfida për shoqërinë e së ardhmes
Alma Llapashtica
Gjimnazi “Zhani Ciko”Patos
E ardhmja e shoqërisë e komanduar nga komunikimi virtual ,sa vjen dhe rrezikohet më
shumë, kjo është një sfidë për të ardhmen tonë.
Abstrakt
Komunikimi virtual ose ``interneti ``, përdoret nga të gjithë pa asnjë dallim moshe, gjinie,
niveli social apo arsimi.Ai të krĳon mundësinë e marrjes së informacionit, njohurive,
lundrimit pa fund,në çdo skaj të globit. Teknologjia çdo ditë po na mahnit gjithmonë e më
shumë me zhvillimin e saj, lehtëson gjithmonë e më shumë jetën tonë, duke u bërë pjesë
e rëndësishme e të gjitha fushave të zhvillimit të botës e të njerëzimit.. Fëmĳët janë ata që
do ta përdorin më shumë këtë teknologji moderne ,ata që i gëzohen më shumë por kanë
zëvendësuar këtë teknologji me librin edhe lapsin ,lojërat nëpër parqe etj,Komunikimi virtual
mund të jetë i dobishëm për shtimin e njohurive personale, profesionale e intelektuale,na
ndihmon të lidhemi me shumë persona anembanë botës, të njihemi me shumë kultura. Ka
edhe qindra e mĳëra faqe, site apo kanale të tjera, të cilat jo vetëm që janë të dëmshme por
ngandonjëherë janë edhe të rrezikshme për konsumatorët e internetit, kur informacioni është
i pakontrollueshëm dhe pa kriter. Të rrezikshme pasi, mund të dëmtojnë shëndetin mendor
të përdoruesit, komunikimin e tĳ me botën
reale deri në dëmtim të personalitetit të tĳ. Interneti të bën të jesh i huaj ndaj mjedisit lokal, mund
të komprometojë unitetin e jetës familjare, i bën të pasigurt kufijtë mes realitetit dhe prodhimit
fantastik, kufizon seriozisht lojërat spontane, favorizon qëndrimin pasiv, frenon zhvillimin
e aftësisë së përqendrimit dhe këmbënguljes, shpesh propozon modele të diskutueshme të
sjelljes, është një nga shkaqet kryesore të varfërisë gjuhësore për të cilën mësuesit e gjuhës
ankohen me të drejtë.Fëmĳët tanë i përdorin me mjeshtëri lojrat elektronike, telefonat celularë
nga më të sofistikuarit, kompjuterat dhe pajisje të tjera elektronike. Komunikimi virtual shtyn
kuriozitetin e fëmĳëve dhe nxit kompani të ndryshme per të prodhuar programe, lojra për
fëmĳë, e reklama apo produkte. Këto të reja teknologjike, natyrisht, që kanë një kosto për
familjet tona, kosto këto që shpesh herë nuk janë vetëm ekonomike. Fëmĳët duhen mësuar
se si dhe sa duhet ta përdorin internetin, duhen kontrolluar në një farë mënyre dhe duhet
komunikuar me ta për rreziqe.
Fjalë kyçe: Fëmijë, internet, Web-site, informacion, komunikim, teknologji, sfidë.

Hyrje
Interneti është një faktor ndryshimi për shoqërinë.Me të rejat që sjell çdo ditë e
më shumë teknologjia dhe përdorimi i internetit, edhe fëmĳët duhen mësuar se
si dhe sa duhet ta përdorin internetin, duhen kontrolluar në një farë mënyre dhe
duhet komunikuar me ta për rreziqet. Kujdesi dhe komunikimi me fëmĳët duhet
edhe në përdorimin e faqeve të internetit që reklamohen si arritje të mëdha,
si mund të jetë “Facebook”-u i ditëve të sotme. Moskujdesi dhe mosnjohja e
kritereve të përdorimit të këtyre programeve nga fëmĳët mund të sjellë pasoja
të pakëndëshme për ta. Të mos gënjehemi nga e reja dhe e bukura që sjell
komunikimi on-line dhe njohjet pa kufi që mund të bëjmë nëpërmjet rrjetit.
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Prandaj është më e udhës që, për t’i ruajtur fëmĳët nga interneti i tepruar, ashtu si edhe
shumë ekspertë këshillojnë, duhet të bisedojmë me fëmĳët që edhe ata vetë të krĳojnë
vetëdĳen për rrezikun e lundrimit dhe komunikimit pa kufi e të pakontrolluar në
internet, ti mësojmë ata se alternativa tjetër më e mirë për të mësuar e shtuar dituritë
e tyre, për vet moshën që kanë, është ende libri. Është pikërisht ky, qëllimi i këtĳ
vrojtimi pra identifikimi i varësisë që kanë fëmĳët në përgjithësi nga interneti dhe
në veçanti tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare publike dhe private. Studimi gjithashtu
synon të identifikojë edhe disa nga problemet më të mprehta që lidhen direkt ose
indirekt me përdorimin e internetit nga fëmĳët e këtyre moshave dhe masat që mund
të merren nga prindërit apo nga institucionet arsimore për parandalimin e fenomeve
që ndikojnë në edukimin e fëmĳëve, në rezultatet e tyre në shkollë por edhe në
mirërritjen e tyre si e ardhmja e shoqërisë tonë.Lundrimi, për ta, nuk hyn tek aktivitet
gjithëpërfshirëse madje shpesh bëhet i mërzitshëm, që shpesh nënkupton faksin se
interneti nuk përdoret më për të kërkuar argëtim apo informacione specifike, por
konsiderohet gjithashtu si një mjet i aftë për të vënë në komunikim individët. Pra,
kjo liri veprimi e përdoruesit është faktor revolucionar që duhet futur patjetër në
projektim. Në lirinë njohëse për të zgjedhur ose për të mos zgjedhur diçka, përdoruesit,
fëmĳët, i ndërtojnë njohuritë e tyre, i imponojnë shĳet e tyre dhe mësojnë të ndërtojnë
personalitetin e vet. Në mjediset virtuale të ofruara nga interneti, ku fëmĳët mund
të marrin identitete te ndryshme dhe të ndërveprojnë me të huaj, dallimi midis jetës
reale dhe të simuluar, mund të jetë jo gjithmonë e qartë. Në chat, është pothuajse e
pamundur, sidomos për një fëmĳë, ta dalloje nëse po bashkëvepron me një person
real apo një karakter artificial. Disa studime sugjerojnë se zhytja në këto mjedise
virtuale, mund të ketë efekte të fuqishme në zhvillimin psikologjik të fëmĳës, por
për të cilin ende nuk njihet as madhësia e as drejtimi.Për këto dhe shumë arsye të
tjera, është gjithashtu e nevojshme për të studiuar ndërfaqesimet ëeb edhe nga një
këndvështrim psikologjik, në përpjekjen për të krĳuar zona të mbrojtura, ku fëmĳët
mund të rriten dhe të lidhen, me miratimin e moshatareve në një kontekst arsimor.
Interneti është potencialisht revolucionar sepse përveçse eliminon distancat, lejon
dialogun, shkëmbimin, pjesëmarrjen e shumtë.Pra përgjithësisht mund të pohojmë
se, nuk ekziston një projektim specifik për faqet e internetit të fëmĳëve, që merr
parasysh nevojat e tyre, veçoritë, të mënyrës së tyre të menduarit dhe të mësuarit. Në
përgjithësi, aplikohen të njëjtat mjete të botës së të rriturve edhe në botën e fëmĳëve.
Dhe duke hyre në specifikat e adresës së projektuar, kuptohet përdorshmëria e ulët
e adresave, që në shumë raste e ngadalësojnë madje pengojnë edhe nevojshmërinë.
Është shfaqur një mungesa vëmendjeje ndaj funksionalitetit të objekteve, për
fuqinë e tyre të komunikimit që shpesh është nënvlerësuar. Ky është një aspekt i
rëndësishëm. Gabimi qëndron në faktin se, në përgjithësi, një adresë përgatitet duke
hartuar objektet që e përbëjnë, që janë në përputhje me formën grafike, me ngjyrat e
paraqitjes, pa i dhënë vëmendje kuptimit komunikues që transmetohet nga tërësia e
imazheve. Ndërsa, një nga konceptet qëndrore është, rëndësia e pamjes simbolike të
objekteve, të vendndodhjes së tyre, të konfigurimit nën fushën e hapësirë se faqes së
ëeb-it. Tashmë në jetën tonë të përditshme, nëpër klasa, në shkolla, në institucione,
në media, në ambiente publike e private apo edhe në familje, termi “Internet”, për
nga sasia e përdorimit si fjalë, zë një vend aq të rëndësishëm, saqë për të rinj apo
profesionistë përbën pa dyshim “bukën e përditshme” të komunikimit dhe bisedave
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ndërmjet tyre.“Internet” është një fjalë e përbërë që vjen tek ne nga gjuha angleze
si kombinim i dy fjalëve; “Inter”(ndër) që është shkurtim i fjalës “International”
(ndërkombëtar), si dhe “net” që do të thotë “rrjet”. Pra e përkthyer në gjuhën shqipe
ka kuptimin “Rrjet Ndërkombëtar”. Interneti (rrjeti ndërkombëtar i komunikimit)
mundëson shkëmbim informacioni dhe komunikimi nga një kompjuter në tjetrin
(pra nga një person në tjetrin) me një shpejtësi të habitshme (në pak sekonda), në
çdo skaj të botës.Kompjuteri, i cili mundëson internetin, pra shkëmbimin e këtyre
informatave, mund të konsiderohet pa dyshim si kutia më e shpejtë postare që njeriu
mund të përdorë. Ideja e internetit, natyrisht, është e vjetër, por zbatimi praktik i
komunikimit nëpërmjet tĳ përdorej vetëm për qëllime ushtarake dhe zanafillën e
ka nga vitet 1960. Në vitin 1975 nisi realizimi i një rrjeti tjetër për shkëmbimin e
informacioneve midis universiteteve, shkencëtarëve dhe studiuesve të vendeve më të
zhvilluara perëndimore, derisa në fund të vitit 1994 ku për herë të parë u mundësua
për të gjithë, komunikimi On-Line që në ditët tona njihet si “Internet”.
1.Ç fare është komunikimi virtual?
Komunikimi është veprimtaria kryesore e njerëzve, e cila ka evoluar me kalimin
e viteve.Duke nisur që nga letra, e cila ka qenë një ndër format më të vjetra të
komunikimit me të shkruar, duke shkuar drejt humbjes së realitetit nga interneti, e
drejt popullaritetit të rrjeteve sociale. Realiteti thotë që komunikimi modern mposht
atë tradicionalin.
Po a ka marrë vërtetë komunikimi virtual përmasa universale?
Letra është forma e komunikimit tradicional që daton rreth vitit 54 para erës sonë.
Teknologjia jo e zhvilluar, sillte domosdoshmërinë e letrës si mjet komunikimi. Pra
në mungesë të avantazheve të teknologjisë, kishte rrëmujën e ngatërresën e dengjeve
të letrave nëpër posta. Përdorimi i tyre ishte mjaft i gjërë, që nga sekretet politike e
duke prekur temat sociale. E bukura dhe e veçanta e letrave ishte dhe është emocioni
që ato përcjellin, në rast se fjalët që dërgohen janë burim i zemrës. Siç ishin tek i
madhi Shekspir në veprën e dashurisë "Romeo dhe Zhuljeta".Por humbja e vetes
në brendësi të kompjuterit u bë hobi i ri i njerëzve. Përparimi i menjëhershëm I
teknologjive solli pëlqimin dhe përhapjen e tyre brenda një afati të shkurtër kohor.
Çfarë solli ky ndryshim? Humbjen nga realiteti që është një sëmundje psikologjike
që shkakton vetminë, mërzitjen dhe humbjen e sensit të orës, duke humbur kështu
orarin e argëtimit mes shoqërisë. Hipnotizimi nga interneti sjell dhe besimin e
gënjyer nga komunikimi virtual me "miq" në botë. Interneti është burim mjaft i mirë
informacioni me shumë përfitim në jetë, vetëm nëqoftëse dimë ta menaxhojmë atë.
Letrës i është zbehur akoma më shumë vlera që në çastin e popullaritetit të rrjeteve
sociale. Këto website siç janë: Facebook, Twitter apo Myspace kanë ndihmuar shumë
në shpejtësinë e saktësinë e komunikimit edhe pse quhet thjeshtë komunikim joreal,
pa ndjenjë në mes.Krahas këtyre nevojave, njeriu gjithnjë është munduar të gjej një
rrugë e cila do t’i tejkalonte distancat gjeografike, drejt arritjes së një komunikimi
me pjesën tjetër të botës. E kur flasim sot për komunikimin, ai përfshinë këmbimin e
mendimeve dhe të ndjenjave, përveç që është një njoftim, ai mund të kuptohet edhe
si një pjesëmarrje në bashkësi.Është interesante fakti që krahas këtĳ komunikimi
edhe njeriu ka përfituar shumë si nga aspekti i Informatës, por edhe dobive tjera,
me faktin që sot informata është një resurs i pashtershëm pasi që i përket natyrës jomateriale. Andaj, njeriu është gjithmonë në kërkim të risive, në kërkim të informatave
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të reja, dhe nga thithja e këtyre informatave ai është gjithnjë më i pasur me dĳe,
e dĳa e në postmodernizëm konsiderohet “fuqi”.Komunikimi virtual është proces
ose element i tendencës së shquar si “Globalizëm”, ai u fuqizua më shumë kur u
shemb “Muri i Berlinit”, që sipas profesorit të njohur Francis Fukujama, përbënë
fundin e ideologjisë komuniste. Sot, ky komunikim ka bërë që njerëzit jo vetëm të
shkëmbejnë informata, apo atë që quhet “teori e shkëmbimit social”, por edhe të
integrohen më tej, të socializohen, të krĳojnë raporte të ndryshme, të krĳojnë lidhje
sociale, madje në disa raste falë këtĳ komunikimi virtual që ka mundësuar procesi i
globalizmit edhe të martohen.Kështu që, edhe në shoqërinë tona komunikimi virtual
është dominant, ai është bërë një mjet integrimi, socializimi, është bërë një konsum i
nevojshëm për shoqërinë kosovare. Pra, këtu shihet qartë se edhe shoqëria është në
trendin e quajtur “Globalizëm”, madje që sipas disa autorëve gjenarat e sotme njihen
edhe si “Gjenerata e Globalizmit”.
1.1.Fëmĳët dhe interneti
Fëmĳët lundrojnë vetëm, që do të thotë se nuk është gjithmonë e mundur t´i
shoqërosh në eksplorimin e internetit, kështu që, duhet t u japim fëmĳëve mjetet
e nevojshme që ata të mund të dallojnë informacionin dhe të mund të lundrojnë
në mënyrë të pavarur. Përveç kësaj, përmbajtja dhe shërbimet duhen organizuar
duke pasur parasysh këtë parim.fëmĳët mësojnë ndryshe nga të rriturit, pra janë të
tërhequr dhe e perceptojnë informacionin ndryshe nga ne. Prandaj është e nevojshme
një ristrukturim i përmbajtjes në një këndvështrim të ri (për shembull tekstet e gjata
ose përdorimin e grafikëve ose objekteve të forta simbolike). Përveç kësaj ekziston
një dimension akoma e më tepër personal ndaj përdorimit të teknologjive të reja; çdo
fëmĳë/person mëson në mënyra të ndryshme.fëmĳët janë të gatshëm për të pritur
më pak se sa të rriturit, pra, koha e përgjigjes së ndërfaqes duhet të reduktohet.
Çdo vonesë apo fshehtësi e mundshme i largon përdoruesit e mundshëm.fëmĳët e
perceptojnë teknologjinë ndryshe nga të rriturit, dmth që gjërat që ne mund të na
duken interesante ose tërheqëse, mund të rezultojnë pa kuptim për fëmĳët.fëmĳët
nuk duan t´ia dinë për problemet teknologjike të produkteve tona, që dmth se duhet
të shmanget përdorimi i ndërfaqësimeve që potencialisht mund të sjellin probleme
që vetëm një përdorues i rritur mund t´i kontrollojë.fëmĳët përdorin një proçes për
prova dhe gabime, që do të thotë se përballë zgjedhjeve të shumta të cilave nuk ua
dinë kuptimin, thjesht provojnë të gjitha zgjidhjet e mundshme.fëmĳët preferojnë
më shumë të shohin se sa të lexojnë, sidomos përmbajtjet portretizuese dhe pamore
janë më të preferuarat.fëmĳët duan të lënë shenjën e tyre, pra është e rëndësishme
mundësia për t u njohur nërrjet, për të krĳuar ndonjë shenjë të dukshme të kalimit
të tyre. Ky aktivitet është i lidhur drejtpërdrejtë me strukturimin e personalitetit të
fëmĳës. Nga analiza e teksteve të regjistruara të përdorshmërisë, është konstatuar
ende se fëmĳët e konceptojnë mjetin internet si një burim informacionesh për
aktivitetet e tyre, për lojërat, apo interesat e tyre.
1.2.Edukimi i prindërve në përdorimin e internetit nga fëmĳët
Edukimi si qëllim i përmirësimit të marrëdhënieve njerëzore dhe i formimit të
filizave të reja, fëmĳëve që rriten nga këto marrëdhënie, pikë së pari duhet të drejtojë
shikimin nga prindërit. Domosdoshmëria e këtĳ edukimi mund të pranohet nga të
gjithë ne, pasi kronika dhe jeta e përditshme po na informojnë se pasojat e internetit
kanë dalë në skenë, dhe nuk shërohen lehtë, në qoftë se nuk i kurojmë që në shkak.
Kushdo prind që ka një kompjuter të lidhur në internet dhe një fëmĳë në shtëpi, që e
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përdor përditë atë kompjuter, i bën një pyëjte vetes, atë se si të mbrojmë femĳët tanë
nga realiteti “online”.Fëmĳët e ditëve të sotme jetojnë në një botë krejt të ndryshme
nga ajo në të cilën jemi rritur ne. Në fakt prindërit tanë e kanë edhe me të vështirë
për të kuptuar këtë brezin e ri, të nipërve e të mbesave të tyre, të cilët mezi ju kthejnë
përgjigje, pasi i kanë veshët të zënë nga Ipod-i dhe duart e vëmendjen të përqëndruar
tek Interneti, Blog-et, MSN-ja, etj. Kjo, ndonjëherë na bën të dukemi jashtë realitetit.
Ndërsa, fëmĳët tanë po, ata e kuptojnë shumë mirë këtë realitet.Përdorimi i internetit
e ka ndikuar dhe ndryshuar shumë mënyrën sesi fëmĳët e shikojnë, e konceptojnë
dhe ndërveprojnë me botën që i rrethon. Nga njëra anë, përdorimi i internetit ka
krĳuar mundësi dhe avantazhe për ta njohur botën, realitetin, të shkuarën dhe
historinë njerëzore në mënyrën më të shpejtë dhe më të kollajtë të mundshme, që
ka ekzistuar ndonjëherë. Madje, ajo që e bën më interesant dhe joshës përdorimin e
internetit është mundësia e mbledhjes së informacionit pa paguar asgjë.Përdorimi
i internetit ka edhe një anë të rrezikshme dhe negative. Pornografia në internet ka
marrë përmasa gjigande. Dhomat e ----Chat-it janë bërë fole e rehatshme për njerëz
të rrezikshëm. Përdorimi i ëebcams e bën të rrezikshëm mirëqenien e fëmĳëve/të
rinjve dhe shumë prej tyre janë duke rënë nëpër kurthe pa e kuptuar fare.
-Çfarë duhet të dĳë dhe të bëjë një prind? Në duhet të bëjmë gjithçka që fëmĳët
tanë të mund të përfitojnë vetëm me të mirën nga përdorimi i teknologjisë, pa rënë
pre e mashtrimeve dhe abuzimeve.Nuk bëhet fjalë për ta eliminuar plotësisht nga
jeta individuale dhe familjare, por për të shĳuar atë në mënyrat dhe kohërat më të
përshtatshme për temperamentin e moshës së fëmĳëve, për situatat, për rrethanat.
T´i vendosësh kufij përdorimit të internetit do të thotë të përshtatësh rregulla,
mundësisht të “propozuara”, por edhe të “imponuara”, nëse do të ishte e nevojshme.
Rregulli i parë dhe më efektiv është ai i shembullit të mirë të prindërve.
Nëse interneti është një mjet për t u përdorur me masë dhe inteligjencë, është e
volitshme për prindërit (dhe/ose të afërmit) të njohin paraprakisht përmbajtjet
kryesore të rrjeteve të ndryshme, me aq sa munden natyrisht, të bëjnë një përzgjedhje
të kujdesshme të përmbajtjes që të lejojnë apo të këshillojnë shikimin, motivojnë
qartësisht arsyet për zgjedhjet dhe ndalimet, t´i angazhojnë më shumë fëmĳë në
këto zgjedhje kritike.Pjekuria relative e fëmĳës në shumë raste, për disa faqe web-i,
i bën pjesërisht të pakuptueshme apo moralisht të dëmshme, ndaj është mirë që të
rriturit nëse është e mundur t u qëndrojnë pranë para, gjatë dhe pas përfundimit
të navigimit. Logjikisht “ndihma” duhet të jetë e fshehtë, stimuluese, e hapur ndaj
konfrontimit të ideve dhe shĳeve, e cila respekton plotësisht ndërgjegjen e atyre
që janë ende në moshën e zhvillimit.Prania e të rriturit gjithashtu ndihmon në
respektimin e rregullave themelore të qëndrimit para ekranit të kompjuterit. Për
shembull, është e nevojshme të mbash distancën e duhur nga ekrani, të ulesh drejtë,
në vend që të shtrihesh përtokë me kokën ndër duart, të shmangësh dhomën e errët,
të rregullosh volumin e tingujve etj.
1.3.
Shtimi i interesit të fëmĳëve në përdorimin e internetit
Shumë prindër kanë blerë kompjuterë si për interesin e tyre personal ashtu edhe për
fëmĳët madje në shumë raste kanë instaluar edhe internetin për ta përdorur vetë
personalisht apo duke menduar se ky është edhe një ndihmë më shumë për fëmĳët e
tyre. Kjo është e kuptueshme për të gjitha ato arsye që u përmendën më lart dhe po
aq e rëndësishme për tu zbatuar konkretisht
pasi kompjuteri tani konsiderohet dhe padyshim është një mjet i domosdoshëm dhe
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bashkëkohor që u shërben padyshim edhe fëmĳëve, qoftë për detyrat e tyre shkollore,
qoftë edhe për t`u përgatitur për të ardhmen e tyre profesionale që gjithmonë e më
shumë synon të bëhet digjitale.
Shtimi i interesit të internetit nga ana e të rinjve, nga ana tjetër, ka bërë që të lindin
pothuaj kudo
një sërë biznesesh të vogla, të quajtura ndryshe “Internet Caﬀe” në të cilat aksesi
i fëmĳëve është pothuaj i palimitur dhe i pakontrolluar. Në këto vende fëmĳët
kanë mundësi të luajnë ashtu si edhe të vizitojnë site të ndryshme e rrjedhimisht
të shohin, qoftë edhe pa qëllim materiale të dhunshme apo pornografike. Shikimi
i pamjeve të tilla nga ana e fëmĳëve, në ndonjë rast bëhet nga kurioziteti apo edhe
pse në shtëpi druhen se i “zbulojnë” prindërit.Gjithsesi psikologët, në shumë artikuj
që hasen si në revista të psikologjisë, ashtu edhe në median e shkruar, këshillojnë se
fëmĳët parashkollor, ata të shkollës fillore, si dhe komplet cikli shkollor i detyruar,
për sa i përket internetit është mirë të luajnë dhe navigojnë në kompjuter vetëm nën
mbikëqyrjen e një adulti, pra të prindërit, mësuesit apo kujdestarit.Në shkolla ka
ndodhur që fëmĳë të dhënë shumë pas internetit dhe video-game-ve për shkak të asaj
që shohin kanë sjellje agresive ndaj shokëve, janë të prirur ta përdorin dhunën për më
të voglën arsye duke imituar kështu “lojën” në kompjuter.Të gjithë jemi dëshmitarë
se sa të aftë janë fëmĳët tanë për të përdorur lojrat elektronike, telefonat celularë nga
më të sofistikuarit, kompjuterat dhe paisje të tjera elektronike. Por akoma më të aftë
janë ata që prodhojnë programe, lojra për fëmĳë, e reklama apo produkte, të cilat
shtojnë kuriozitetin dhe vullnetin e fëmĳëve për t’i njohur e përdorur ato më tej.
Këto të reja teknologjike, natyrisht, që kanë një kosto për familjet tona, kosto këto
që shpesh herë nuk janë vetëm ekonomike. Me të rejat që sjell çdo ditë e më shumë
teknologjia dhe përdorimi i internetit, edhe fëmĳët duhen mësuar se si dhe sa duhet
ta përdorininternetin, duhen kontrolluar në një farë mënyre dhe duhet komunikuar
me ta për rreziqet. Të mos gënjehemi nga e reja dhe e bukura që sjell komunikimi
on-line dhe njohjet pa kufi që mund të bëjmë nëpërmjet rrjetit.
1.4.Përdorimi i tepërt i internetit, pasojat tek personaliteti i fëmĳëve
Kujdesi dhe komunikimi me fëmĳët duhet edhe në përdorimin e faqeve të internetit
që reklamohen si arritje të mëdha, si mund të jetë “Facebook”-u i ditëve të sotme.
Moskujdesi dhe mosnjohja e kritereve të përdorimit të këtyre programeve nga
fëmĳët mund të sjellë pasoja të pakëndëshme për ta, pasi në rrjet ka edhe shumë
“mashtrues” që së pari dëshirojnë ta njohin fëmĳën përmes internetit (kur ky i fundit
ka një adresë e-mail ose është i regjistruar në Facebook), sillen e komunikojnë si të
ishin me të vërtetë moshatarë, e më vonë arrĳnë të depërtojnë në sekretet e fëmĳës
derisa të marrin takim me të jashtë shtëpisë. Normalisht që emocioni për këtë “njohje
të re” nga ana e fëmĳës bën që ky i fundit ndonjëherë të mos u tregoj prindërve dhe
pasojat mund të jenë të pakorrigjueshme. Ç rregullimet e karakterit, pagjumësia apo
dhimbjet e syve e të kokës, zakonisht janë më të përhapura tek fëmĳët që frekuentojnë
internetin pa kufi.Nuk mund të lihen pa renditur edhe rreziqet e forta dhe intensive,
që vĳnë si pasojë e komunikimit virtual, siç janë imazhet e dhunshme, apo edhe
pornografike, fjalët e pahĳshme dhe të papërshtatshme për moshën minore, që mund
të traumatizojnë një fëmĳë, duke e lënduar thellë në psikikë. Ky fakt është i provuar
në shumë familje, të cilat shumë herë nuk arrĳnë ta kuptojnë plagën shpirtërore që
ka marrë fëmĳa, pasi kjo lloj plage, jo gjithmonë, mund të shihet.Dhuna fizike dhe
psikologjike mbi fëmĳët, është një shqetësim global, por një studim i fundit i kryer
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në Angli tregon se si rreziqet që u kanosen të vegjëlve, tashmë po vĳnë nga drejtime
krejtësisht të ndryshme nga ata të mëparshmet. Madje, nëse nuk jemi të përgatitur
përballë kësaj epoke të ndryshimeve të mëdha, mund të jetë më e rrezikshme të luajë
me telefonin brënda në shtëpi se sa të shkojë vetëm tek parku i lodrave.
1.5.
Komunikimin virtual, rrezik i largimit nga realiteti
Rreziku i keqpërdorimit të internetit, në komunikimin virtual me të panjohurit, në
përdorimin e përditshëm të tĳ, bëhet rreziku më i keq, dhe për më tepër, bëhet rrezik,
brenda mureve të shtëpisë. Ndërkohë që vite më parë në fëmĳëritë tona, prindërit
na porosisnin, dhe ky është një fakt tradicional dhe i njohur në vendin tonë, të ishim
të kujdesshëm dhe të ruheshim nga dhuratat dhe bisedat e gjata me të panjohurit,
sot rreziku nuk shpërndan më karamele dhe as rrëmben më fëmĳë, por i kap në
internet, në chat apo në smartphone, duke u shtirur si një bashkëmoshatar tjetër, që
ka të njëjtat probleme, apo të ngjashme si të fëmĳës, që bie pre e këtĳ bashkëbisedimi.
Konstatime të kësaj natyre janë hasur në median shqiptare, ku kronika, edhe ajo e
zezë në ndonjë rast, ka treguar që fëmĳë apo adoleshentë kanë rënë pre e takimeve
me të rritur, të cilat i kishin lënë nëpërmjet rrjetit, në vend të bashkëmoshatarit
të shtirur në chat.Rreziku tjetër që njëherë e një kohë i priste fëmĳët jashtë derës
së shkollës, i famshmi “bul” që ndonjëherë i kapte edhe me shkelma, nuk ka më
nevojë të veprojë më në mënyrën e vjetër, por e sulmon fëmĳën përmes internetit.
Përsëri duke ju referuar kronikës shqiptare apo evropiane të këtyre viteve të fundit,
vjedhja e imazheve dhe fotografive të profileve të fëmĳëve dhe adoloeshentëve, dhe
përdorimi i tyre nga të panjohur, për qëllime poshtërimi, diskriminimi apo edhe
shantazhimi përkundrejt personave të vjedhur, ka sjellë pasoja të paparashikuara
nga fëmĳa në momentin e hapjes së një profili Facebook-u.Si pasojë e kësaj, vazhdimi
i komunikimit, në të shumtën e rasteve i paditur nga prindërit apo shokët, midis të
miturit dhe keqbërësit në anën tjerët, e fut fëmĳën në një botë shumë të panjohur
dhe madje shumë të rrezikshme, ashtu edhe siç kanë treguar episodet tragjike të
vetëvrasjes së disa të miturve, të cilët pasi janë dhunuar nëpërmjet internetit dhe
botës virtuale të Facebook-ut,Nevoja për të zgjidhur problemin e kujdesit ndaj
fëmĳëve kur edhe nëna punon jashtë shtëpisë, është arsyeja kryesore për praninë
gjithnjë e më të madhe të gjyshërve brënda familjeve “të reja”. Kjo prani mund të
jetë pozitive nëse përgjegjësia kryesore për edukimin u ngelet prindërve, në qoftë se
ka marrëveshje të konsiderueshme edukuese mes të moshës së dytë dhe të moshës
së tretë. Në fakt, gjyshërit janë shumë të disponueshëm ndaj nipërve dhe mbesave,
bisedojnë më shumë dëshirë me ta, janë spektatorë apo shokë të lojërave të tyre,
mund të edukojnë në gëzimin e moderuar dhe kritik të Interneti.
2.
Familja si ambjent kryesor edukues i fëmĳës
Familja nuk themelohet nga fakti i të qëndruarit prej zakonit pranë të tjerëve, por
nga dëshira dhe gëzimi i të jetuarit bashkë, në aftësinë rritëse për të bashkëpunuar
me dashuri. Ajo është një grup, ose një realitet psikologjik, themeli e së cilës është
integrimi i ndërsjelltë i individëve, ku në të cilën bëjnë pjesë dhe ndërveprimet mes
anëtarëve. Familja është momenti i kalimit nga natyra tek kultura, pa të cilën nuk
ekziston shoqëria e duhur njerëzore; familja është pika e kryqëzimit midis publikes
dhe privates, e nevojshme për diferencën jo anonime dhe jo tjetërsuese të jetës
shoqërore. Familja nuk është një mbledhje e thjeshtë individësh, është një numër
i ri cilësish, është një entitet specifik shoqëror, pronare të drejtave dhe detyrave të
ngjashme me ato të individëve: të drejta që duhet të mbrohen.
238

detyrën e vështirë të përkujdesjes së fëmĳëve, e konsiderojnë atë si një kalim kohe
të padëmshëm ose një “qetësues” të përshtatshëm, një mjet për parandalimin e
zënkave të shpeshta në lojrat në grup ose për t i shpërblyer apo dënuar.Fëmĳët,
duke qënë se kanë një njohje shumë të kufizuar të botës fizike dhe sociale, shpesh
keqkuptojnë apo keqinterpretojnë përmbajtjen e një faqeje ëeb-i, pranojnë si të
vërtetë atë që është e rreme ose të paktën e dyshimtë, apo nuk janë në gjëndje të
kuptojnë arsyet dhe qëllimet e vërteta të një informacioni të caktuar. Nëse prindërit
do të ndërgjegjësoheshin për këtë fakt, “vetmia përpara kompjuterit” e fëmĳëve do
të reduktohej ndjeshëm dhe edukimi familjar do ishte më efektiv.
Synimi është të arrĳmë një ekuilibër mes përdorimit të internetit dhe një internet
të sigurtë për fëmĳët. Shërbimi i internetit, që ofrohet në shkolla ka filtrim dhe
menaxhim të përmbajtjes nëpërmjet një paneli qëndror, në bazë të kërkesave të
shkollës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Integrim i ITK në mësimdhënie
tani fillon që në klasën e parë. Në klasat e fillores mësuesit përdorin module, mes të
cilëve edhe e- safety. Synohet që nxënësi të përgatitet me njohuri dhe aftësi digjitale të
domosdoshme për shekullin e 21-të, të standardeve evropiane dhe ndërkombëtare,
ku një nga standardet është edhe “digital citizenship”. Me modulin e- safety do te
bëhet trajnimi i të gjithë mësuesve të klasave fillore”.
Arsimi ka detyrën e edukimit të fëmĳëve, dhe kjo gjë tashmë trajtohet edhe në nivel
kurrikule, pasi arsimi është rezultat i faktorëve subjektivë (trashëgimi gjenetike,
temperament dhe impenjim individual) dhe i ndikimeve mjedisore. Nga faktorët
e parë varet kryesisht zhvillimi fizik, aftësitë shqisore; nga të dytët janë fortësisht
të kufizuar gjuha e folur, mendimi dhe drejtimi, drejtim në kuptimin e orientimit,
dhe orientimi kritik ndaj përdorimit të internetit në shkollë është thelbësore dhe
e pazëvendësushme.T i edukosh fëmĳët në përdorimin kritik të internetit është
detyrë kryesore e prindërve. Prindërit kanë të drejtën dhe detyrën për të përshkruar
dhe parandaluar, por vetëm sipas atyre kritereve të racionalitetit dhe të ekuilibrit
që mund përballen në ndërgjegjen morale e që formohen dalëngadalë tek fëmĳët.
Autoriteti vërtet e liron fëmĳën nga impulsiviteti, kontradikta, nga konformizmi,
nga varësia ndaj internetit, pra prodhon lirinë morale, e kuptuar si pëlqim i
brendshëm ndaj vlerave universale, si zotërim zakonor ndaj vetes, si pavarësi ndaj
kushtëzimeve socio-kulturore.Mjedisi, pra realiteti në të cilin jemi të zhytur dhe
në cilin maturohemi, mund të dallohet në profilin pedagogjik në “sferat e arsimit”
(familja, shkolla, institucionet fetare, shoqatat arsimore, qendrat kulturore etj) dhe
në “sferat jashtëshkollore” si (lagja, traditat lokale, hapësirat publike të argëtimit,
dhe sidomos interneti). Teorikisht duhet të mbizotërojë influenca e sferave arsimore,
por në fakt shumë shpesh ato jashtëshkolloret, janë më të forta.
Ajo që e formon fëmĳën në familje, nuk është aq shumë mësimi verbal, se sa
atmosfera që ai thith, prania dhe sjellja e prindërve, vëllezërve dhe motrave, i
gjyshërve etj. Veprimi i tërthortë por i vazhdueshëm i jetës shtëpiake, rregullon
impulset e fëmĳëve dhe edukon personalitetin në një harmoni dhe integrim të plotë,
nëse familja është e strukturuar fortësisht dhe e shëndetshme moralisht; përndryshe,
kur ajo nuk është e bashkuar dhe i mungon etika sociale, fëmĳët rriten emocionalisht
të paqëndrueshëm, të paaftë për të fituar një karakter të fortë dhe të futen në mënyrë
prodhuese në shoqëri.Edukimi ndaj internetit duhet të jetë pozitiv. Duke i vënë
fëmĳët përballë asaj që është e shkëlqyer estetikisht dhe moralisht, ata ndihmohen
të zhvillojnë opinionin e vet, maturinë dhe aftësinë për të arsyetuar. Dhe këtu, është
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e rëndësishme që të njohin vlerën themelore të shembullit prindëror dhe avantazhet
e prezantimit të të rinjve me klasikët e letërsisë për fëmĳë, me artet e bukura dhe
të muzikës së përshtatëshme bashkëkohore.Bukuria, një lloj pasqyre e hyjnores,
frymëzon dhe gjallëron zemrat dhe mendjet, ndërsa shëmtia dhe vulgariteti kanë
një impakt të dëshpëruar ndaj qëndrimeve dhe sjelljeve. Me pak fjalë: ilaçi më i
mirë ndaj “Internetit të keq” është takimi i rregullt, i sugjeruar dhe i udhëhequr më
së miri, prej së vërtetës dhe të bukurës. Sepse, për fat të keq sferat jashtëshkollore
shpesh ndikojnë më shumë, dhe negativisht, se sa sfera e arsimit. Midis tyre, në
vend të marrëdhënieve krahasuese dhe integruese, ka konkurrencë dhe përplasje,
në dëm, veçanërisht të fëmĳëve. “sfida për arsimim”, i referohet një masë të madhe
edhe internetit. Kjo dëshirë e thekshme e prindërve dhe e mësuesve për t i edukuar
fëmĳët në rrugën e së vërtetës, dhe të mirës mund të mbështetet nga interneti vetëm
në atë masë që ajo promovon dinjitetin themelor të qenies njerëzore, vlerën e vërtetë
të jetës familjare dhe shoqërore, arritjet pozitive dhe pikësynimet e njerëzimit. Çdo
prirje për të prodhuar faqe të reja web-i, përfshirë këtu filmat e animuar dhe videolojërat e cila në emër të argëtimit lartëson dhunën, pasqyron sjellje antishoqërore.
Rekomandime
Institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria
në përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë e më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për
sigurinë e fëmĳëve, nëpërmjet edhe takimeve të posaçme, organizimit të seminareve
me prindër e të rritur, si dhe komunikimit të përgjegjshëm në çdo klasë, me nxënësit
e arsimit bazë.
Nga ana tjetër, një detyrë jo më pak e rëndësishme i lihet institucioneve
shtetërorepërkatëse, që qëndrat e internetit apo internet-kafetë, të detyrohen me
ligj të vendosonin filtra apo programe sigurie në kompjuterat që frekunetohen
nga minorenët dhe adoleshentët. Kjo gjë aktualisht nuk ndodh, dhe drejtuesit apo
menaxherët e këtyre qendrave, për vetë faktin e interesit për fitime më të mëdha
në biznesin e tyre, e lojrave e kompjuterëve, por vetë ata nuk mbajnë as edhe një
përgjegjësi se ç`bëjnë fëmĳët kur përdorin këto kompjutera.Një tjetër rekomandim,
i ri për nga përvoja, por i domosdoshëm për nga konteksti që jetojmë, duhet të jetë
ngritja e qëndrave të këshillimit për fëmĳët të cilët kanë qënë preh e drejtpërdrejtë
e abuzimeve gjatë përdorimit të internetit ose ndërthurja e punës këshilluese e
psikologëve apo punonjësve socialë që zhvillojnë aktivitetin e tyre pranë këtyre
shkollave, për të sensibilizuar edhe më tepër këta adoleshentë ndaj rreziqeve që sjell
internet i pakontrolluar.Rekomandim për familjet është që në ambientet familjare,
aksesi në internet të sigurohet në ambientet e përbashkëta, në mënyrë që fëmĳët
të jenë lehtësisht të kontrollueshëm, gjatë kohës së navigimit në internet, ose duke
instaluar filtrat e sigurisë.Krĳimi i mardhënieve sa më miqësore me fëmĳët, duke
patur parasysh që adoleshenca është moshë tepër delikate, jo vetëm në një kontroll
rigoroz dhe aspak armiqësor ndaj tyre, por edhe për të dëgjuar shqetësimet e tyre
që mund të lidhen drejtpërdrejtë apo jo me aksesin në internet, do të ulte rreziqet e
mundëshme të pasojave të dëmshme.
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Përfundime
Mund të themi me bindje të plotë se interneti sot përfaqëson kufirin e fundit
të edukimit të brezit të ri. Fuqia e tĳ është ende e pazbuluar plotësisht, ashtu siç
edhe efektet që po sjell në stilin tonë të jetës. Ky burim teknologjik, nuk duhet
kuptuar thjesht si një objekt fizik, dhe as më pak si një vend gjeografik.Interneti
duhet konceptuar si një hapësirë psikologjike ku shfrytëzuesi, individi, përdoruesi
transportohet, pranohet, udhëhiqet në një seri ambientesh; ku mund të takosh vlera
të tjera, të ndash momente, situata, të jesh i mbytur dhe i zhytur në informacione
ngjyra, gjallër:Për sa i përket interesit që kanë fëmĳët në përdorimin e internetit,
u konstatua se më së shumti interes dhe përdorim më të madh, kanë nxënësit e
klasave më të larta, por nuk përjashtohen edhe grup-moshat më të ulëta si 10-11
vjeç.Mungesa e informacionit nga ana e prindërve si dhe hapja e shumë qëndrave
të internet-kafe në zonat e banimit, sidomos në periferi të qytetit, përfshirë këtu
edhe mungesën e aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive, rrit mundësinë e
pranisë së fëmĳëve dhe adoleshentëve në këto ambiente, duke bërë që këta të fundit
të përdorin internetin shpesh në mënyrë të pakontrolluar.Ngacmimet, vjedhja e të
dhënave personale apo biseda (Chat-imi) me persona vulgarë dhe të panjohur, po
bëhet shqetësim gjithnjë dhe më i dukshem për adoleshentët e moshës 10-15 vjeç, ky
konstatim vjen jo vetëm nga studimi, por edhe nga prindërit dhe mësuesit gjatë kohës
së qëndrimit në ambientet e shkollës.Edukimi dhe shkolla janë aktorët që duhet të
fillojnë sa më shpejt reflektimin e dukurive negative që vĳnë si pasojë e ndryshimeve
teknologjike dhe të informacionit, ato duhet të përmirësojnë kurrikulat shkollore
lidhur me teknologjinë e informacionit, internetin etj, si dhe personeli përkatës i
kësaj lënde të jetë i kualifikuar.Rritja e fushatës së ndërgjegjësimit për rreziqet që sjell
një përdorim i pakontrolluar i internetit jo vetëm në ditë të caktuara por në mënyrë
permanente dhe jo vetëm në ambientet e shkollës por edhe në median vizive, dhe
formave të tjera të komunikimit.
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Ndikimi i diskriminimit gjinor tek fëmĳët. Dallimet gjinore në të gjitha
etapat e jetës.
Desenta Veliu
Gjimnazi “Zhani Ciko”Patos
Është e trishtë kur burrëria buron nga vetëmohimi i femrës. kë të mëshirosh më parë,?S'di
ç'të mendosh... kaq e vështirë qënka të lulëzojë fisnikëria e shpirtit në varfëri?.......
Abstrakt
“Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet e në të drejta. Ata kanë arsye
dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njeri –tjetrit me frymë vëllazërimi”.Këto fjalë me
vlerë universale të sanksionuara për herë të parë në një dispozitë juridike ndërkombëtare, në
aktin historik të Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave të Njëriut, shprehin idealin të cilit
popujt dhe kombet në mënyrë të pakushtëzuar duhet t’i përmbahen, si dhe pohojnë besimin
e thellë tek të Drejtat dhe Liritë themelore të Njëriut, njëkohësisht themele të drejtësisë dhe
paqes në botë.Mirëpo respektimi dhe zbatimi me përpikmëri i këtyre të drejtave dhe lirive
të njëriut e ka gjenezën e saj në një nga parimet universale më të rëndësishme të botës së lirë
demokratike, në Parimin e Barazisë dhe Mosdiskriminimit. Duke filluar që nga Deklarata e
Kombeve të Bashkuara, Konventa Europiane për të Drejtat e Njëriut, Karta Sociale Europiane
e duke vazhduar me një varg aktesh të tjera universale e rajonale, standarte ndërkombëtare,
konventa e pakte, ku në themel qëndron Parimi i Barazisë, vihet në pah rëndësia dhe
ndjeshmëria për problematikën e diskriminimit dhe mbrojtjen nga të gjitha format ne te
cilat shfaqet.Diskriminimi është një “fenomen” i hershëm i njërëzimit, një sëmundje sociale
e shfaqur që në fillesat e zhvillimit dhe organizimit kolektiv të njëriut. Edhe zbërthimi
etimologjik në gjuhën e vjetër Latine prej nga rrjedh fjala “diskriminim” ( që do të thotë; të
ndash, të bësh dallim ) tregon për një problem që i ka rrënjët thellë në mendësinë e njëriut
në tërësi.Megjithatë, trajtimi në një plan juridik i çështjes ,që ka të bëjë me diskriminimin i
ka dhënë dimensione të tjera zgjidhjes së këtĳ problemi sensitiv. Sanksionimi si një parim
themelor për funksionimin dhe organizimin e shtetit, në Kushtetutat e të gjithë vendeve
të lira e demokratike, është tregues i qartë i reflektimit dhe vullnetit për të eliminuar çdo
lloj forme të diferencimit, përjashtimit, dallimit të bazuar në shkaqe si: gjinia, raca, ngjyra,
etnia, bindjet politike ose filozofike, gjëndja sociale, orientimi seksual .Edhe në Kushtetuten e
Republike se Shqiperise ky vullnet pasqyrohet në Kreun I të të Drejtave dhe Lirive themelore,
në nenin 18, ku sanksionohet barazia përpara ligjit dhe mbrojtja nga diskriminimi.Marrja e
masave konkrete për forcimin e Parimit të Barazisë, veçanërisht midis burrave dhe grave,
si dhe zbatimi efikas i politikave antidiskriminim është një prioritet kyç i vendit tonë, kjo
edhe në kuadër të integrimit europian te Shqipërisë, për aq kohë sa barazia gjinore është
një e drejtë themelore dhe vlerë e përbashkët e vendeve Europiane.Shqipëria ka ratifikuar
pjesën më të madhe të instrumenteve për të drejtat e njëriut, të cilat janë pjesë e sistemit
tonë të brendshëm gjyqësor dhe janë drejtpërdrejtë të zbatueshme.Konventa Evropiane per
Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive Themelore te Njeriut (dhe Protokollet e saj shtese),në nenin
14, parashikon “ndalimin e diskriminimit” duke sanksionuar se “Gezimi i te drejtave dhe i
lirive të njohura në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të
tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja etj.
Fjalë kyçe: Barazia gjinore; Edukimi gjinor; Niveli arsimor; Integrimi gjinor;Politika gjinore;
Stereotipe gjinore; Të drejtat e grave; Të drejtat e njeriut.
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Hyrje
1.Ç` kuptojmë me përkatësi gjinore
Në jetën e përditshme fjala gjini i referohet ndryshimeve të organeve gjenitale
dhe ndryshimeve të tjera të lidhura me to. Por ndryshe nga ky kuptim përkatësi
gjinore do të thotë pritshmëri e shoqërisë për rolet që duhet të marrë burri dhe
gruaja. Përkatësia gjinore ndryshon nga koha në kohë dhe në vende të ndryshme.
Ajo përcakton cilësitë mashkullore dhe femërore që duhet të ketë burri dhe gruaja,
përcakton modelet e sjelljes, rolet dhe përgjegjësitë e tyre.Shoqëria gjykon nëse
burrat dhe gratë janë mashkullore dhe femërore apo jo. Formimi i këtyre cilësive
imponohet që në vitet e para të lindjes së njëriut. Femrat mund të lindin fëmĳë dhe
kjo detyrë është vetëm e femrave, por detyrat e tjera riprodhuese ,si kujdesja për
fëmĳën nuk është detyrë që s `mund të kryhet dhe nga burrat. Caktimi i këtyre
detyrave vetëm për femrat shikohet si padrejtësi nga feministët dhe si e imponuar
nga shoqëria. Feministët shprehen se natyra e grave dhe burrave vjen si pasojë e
procesit të gjinizimit ,që ushtrohet që në vitet e para të fëmĳërisë. Djemtë inkurajohen
të jenë të ashpër e të hedhur, kurse femrave u thuhet të jenë të matura e me mendjen
tek shtëpia.Fakti se rolet dhe përgjegjësitë e meshkujve dhe femrave kanë ndryshuar
kohë pas kohe do të thotë se këto nuk janë informacione gjenetike pra të varura nga
biologjia e trupit të femrës a mashkullit. Po kështu edhe statusi më inferior i grave
është pasojë e shoqërisë ,e kulturës që vë norma të padrejta për femrat. Sipas këtyre
normave vajzat duhet të vishen ndryshe nga djemtë. Ato duhet të jenë të buta dhe të
bindura, ndërsa djemtë të fortë dhe me vetëbesim. Burrat duhet të jenë kreu i shtëpisë,
pronarë dhe menaxhues të pasurisë, aktivë në politikë, fe, biznes dhe profesione më
të specializuara. Kurse gratë duhet të kujdesen për fëmĳët, për gatimin dhe punët e
shtëpise. Këto norma janë krĳuar dhe pranuar nga shoqëria dhe ajo dënon këdo që
del jashtë këtyre normave. Ashtu sic ndikojnë lodrat për zhvillimin e dimensioneve
të fëmĳëve dhe interesave të tyre ndikojnë edhe të tjera gjëra. Në rolet gjinore ndikon
edhe gjuha e folur. Fëmĳët duke mësuar të flasin u ekspozohen edhe disa mesazheve
të dallueshme gjinore Ajo synon të krĳojë femra dhe meshkuj me karakteristika të
vecanta. Vajzat ,,psh synon ti bëjë krĳesa emocionale, trupore, subjektive, private.
Kurse një mashkull është trunor, me kulturë, me arsye të fortë, objektiv dhe racional,
person publik etj. Duke qenë se mendja është superiore mbi trupin, arsyeja dominon
emocionet, kultura rregullon natyrën, atëherë meshkujt konsiderohen më superiore
se femrat. Ata janë njërëz të veprimit, me kulturë dhe racional.
1.1.
Koncepti ,diskriminim dhe diskriminimi gjinor në familje
Diskriminimi (lat. Discriminatio në kuptimin nënvendosje), dhënia pa ndërgjegje e
përparësisë në sjellje.
Në sociologji, me diskriminimi nënkuptojnë zhvlerësimin e një grupi të huaj, e
në veçanti të një minoriteti shoqëror brenda një shoqërie të ngritur mbi parimet e
barazisë, parimit të ndalimit të dallimeve racore, fetare, politike. Diskriminimi merr
edhe veti të etnocentrizmit që rrjedh nga motive të pa reflektueshme (paragjykime)
apo edhe si mjet i caktuar lufte i ideologjive politike.Edhe në shekullin XXI femrat
po hyjnë si viktima të diskriminimit ,bashkë me këto edhe femrat shqiptare. Duket
qartë se kanuni vazhdon të ndikojë në mentalitetin social të popullit shqiptar. Kjo
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duhet pranuar. Ku ka shtypës ka edhe të shtypur. Dhe shtypja e mashkullit shqiptar
sikur është shtuar edhe më shumë me rënien e sistemeve totalitare dhe me ardhjen
e demokracisë. Është e vërtetë se femrat sot dalin lirisht nëpër kafene, punojnë dhe
kontribuojnë në degë të zhvilluara ekonomike, pĳnë cigare, ngasin makinën etj. Por
keto fakte nuk mjaftojnë për tu qetësuar. Sepse nesër një baba i ndershëm do të vrase
vajzën e tĳ ne lule të rinisë, se mungoi një natë në shtëpi,. Bashkeshorti do të vrasë
gruan e tĳ ,sepse dyshon mos e tradhëton. Shumë vende të thella do ta trajtojnë një
femër, vajzën e tyre si kontratë fejese, mall doganor ,që mund të importohet apo
eksportohet. Eshte nje kërcënim i fshehur , që nënshtron dhe poshtëron njëlloj sikurë
kjo dhunë të ushtrohej përditë.Statusi i mashkullit është shume dominant si në
familje dhe në shoqëri. Kurse gruaja konsiderohet si pronë ekskluzive e burrit. Dhe
nga kjo konsideratë asaj i lindin detyra specifike në familje që ngjasojnë me ato të
skllavit në kohërat e lashta. Dhe çështë më e keqja punët e gruas në shtëpi nuk njihen
si kontribut në familje, sepse nuk bien ne sy. Megjithë faktin që izolimi vetëm tek
këto punë është diskriminim, si gatimi, pastrimi, ushqyerja me gji e femĳes, kujdesja
per fëmĳën, të gjitha punët shtëpiake nuk llogariten fare si pune.Kjo mund të vĳë
edhe nga supozimet e mentalitetit që pretendon se femrat nga natyra janë të atilla
,duhe të kryejne vetëm punët e shtëpisë dhe të rrisin fëmĳët, si dhe duhet të jenë
vetëm burim ngrohtësie brenda familjes, ndonëse gratë kanë edhe kompetenca të
tjera, të cilat zakonisht injorohen nga burrat e tyre. Megjithëse gruaja i bën të gjitha
këto, ajo nënvlerësohet dhe përsëri duhet të jetë e varur ekonomikisht nga mashkulli.
Gruaja konsiderohet si diçka shtëpiake, që duhet mbajtur dhe cdo gjë që ka nevojë.
Keto mendime patriarkale bëhen gjithmone burim diskriminimi. Nderi i femrave të
familjes është pikë delikate e krenarisë së meshkujve shqiptarë. Nga kjo lind një e
drejtë e pa shkruar për të ushtruar dhune edhe në mes të rrugës gruan, të dashurën,
apo edhe motrën.. Kështu nga një diskriminim gjinor , çështja transformohet në
përmasa të reja, në dhunë akoma më të rëndë fizike e psikologjike në familje, në
diskriminim akoma më të thellë në familje.. Përvec këtyre në shoqërinë tonë ka edhe
shumë keqkuptime dogmatike ,të cilat rrisin diskriminimin gjinor. Shumë persona
kritikojnë veshjet e zbërthyera, të hapura e të holla, grimimin e fytyrës, fundin e
shkurtër etj.. Megjithatë këto keqkuptime mjafton për të përforcuar diskriminimin
dhe kontrollin ndaj femrave të familjes.. Por pronësia e vertetë, pronësia sociale është
e meshkujve të familjes.. Kjo pronësi hipotekohet nga babai ose vëllai i saj, xhaxhai
etj, për tek burri kur ajo martohet. Këto ideologjira e kanë bërë gjithmonë femrën ti
nënshtrohet dominimit mashkullor. Por këto ideologjira patriarkale nuk janë arsyet
e vetme pse femrat kanë një status më të ulet në familje. Arsimimi jo i mjaftueshem
i femrave, apo ambicjet e pakta bëjnë, që ato të mbeten të varura ekonomikisht prej
burrit. Në zona të thella shumë baballarë nuk duan të cojnë në shkollë vajzat e tyre.
Ky mentalitet dhe këto pretendime nuk ka se ku të të cojnë tjetër veçse në skllaveri.
Të gjitha këto duke u bërë të zakonshme fillojnë të miratohen nga shoqëria dhe gratë
gradualisht izolohen drejt okupimeve shtepiake, edhe pse sot jane me më shumë të
drejta të barabarta.
1.2.Çfarë mësohet në shkollë për rolet gjinore?
Analiza e teksteve shkollore nga perspektiva gjinore ka qenë dhe mbetet një ndër
preokupimet e shumë studiuesve dhe instituteve që merren me studime gjinore.
Deri ku është arritur me reforma? Sa është përfshirë perspektiva gjinore në plan244

program? A janë librat shkollorë me përmbajtje që reflektojnë qasje më të ndjeshme
nga aspekti gjinor? Sa ka ndryshuar gjendja në aspektin e tejkalimit të paragjykimeve
në baza gjinore në procesin mësimor? Sa janë arsimtarët, drejtorët dhe menaxherët
të ndjeshëm në aspektin gjinor në punën e tyre të përditshme? Raportet që janë
përpiluar nga institute të ndryshme që janë marrë me analizën gjinore në tekste
shkollore, nxjerrin në pah praninë e stereotipave gjinorë në tekste. Madje, ka raste
kur këto tekste përpos të stereotipizuara, paraqesin edhe përkufizime të pabaza
dhe jo të sakta.Stereotipat njihen kryesisht si vlerësime negative që emërtojnë
paragjykimin, të cilat mund të dalin nga lidhje të caktuara emocionale, nga nevoja
për të argumentuar sjelljen, nga besime dhe veçori të caktuara të një grupi njerëzish.
Pjesë e sterotipizimit të roleve gjinore në këtë rast janë edhe tekstet shkollore, më së
shumti të pranishme në përshkrimin e roleve sociale brenda familjes, ku kryesisht
autoriteti që gratë gëzojnë është i përqendruar brenda shtëpisë. Në shumicën e
rasteve, gruaja paraqitet në pozitën dytësore, pozitë kjo që cilësohet si pasive.Në
përgjithësi, profesionet dhe pozitat më të identifikuara në tekstet shkollore për burrat
dhe djemtë janë: mjekë, historianë, filozofë, matematikanë, shkrimtarë, punëtorë
krahu, policë komunikacioni, shoferë, zjarrfikës, ushtarë etj. Përderisa, profesionet
në të cilat paraqiten gratë dhe vajzat janë ato të mësueses, balerinës, mjekes,
pastrueses, këngëtares etj. Vërehet se të rinjtë edukohen në role të ndara për të dy
gjinitë, që rrjedhimisht i kontribuon një doze të segregacionit shoqëror.Roli shoqëror
kuptohet si normë që përcakton se si duhet të sillet njeriu në momente të caktuara
dhe në mjedise të caktuara. Prandaj, roli social superior dhe inferior brendësohet dhe
orienton sjelljet e ardhshme të vetë individit, ndërkaq procesi i arsimit dhe raporti
i fëmĳëve me sistemin shkollor ndihmon në formimin e identitetit gjinor si dhe në
perceptimin e roleve gjinore. Stereotipizimet në librat shkollorë në mund të krĳojnë
sisteme normative të të menduarit dhe në mungesë të alternativave sfiduese të këtyre
përmbajtjeve shkollore bëhen mënyrë e të menduarit. Rrjedhimisht, çfarë shohim dhe
lexojmë në shkollë natyrisht se ndikon në mënyrën se si e shohim botën.Ilustrimet
gjithashtu përbëjnë një pjesë të rëndësishme në tekstet shkollore. Kur fëmĳët janë në
fillim të të mësuarit të shkronjave, një rol shumë të madh të interpretimit të ambientit
dhe jetës së tyre paraqesin edhe ilustrimet. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen
e aftësisë së komunikimit ndër fëmĳë dhe u ndihmojnë atyre ta perceptojnë edhe
paraqitjen e gjinisë së tyre. Në shumicën e teksteve shkollore vërehet se ka pasur dhe
ka një diferencim në numër dhe paraqitje ndërmjet burrave dhe grave në ilustrime
dhe tekste të librave shkollorë. Pra, edhe aspekti vizual i teksteve shkollore lë shumë
për të dëshiruar.Kërkimet shkencore kanë argumentuar se stereotipat gjinorë e
zvogëlojnë vetëbesimin te vajzat dhe i kufizojnë djemtë dhe vajzat në disa sjellje
të caktuara, duke i kufizuar ata në realizimin e plotë të potencialit të tyre. Këtë e
vërtetojnë edhe hulumtimet nga Qendra për Arsim ku për pohimet si: Femrat duhet
të qëndrojnë jashtë politikës; Meshkujt duket të kenë më shumë të drejtë të hyjnë në
punë sesa femrat, kur vendet e punës janë të pakta; Meshkujt janë më të kualifikuar
sesa femrat, për të qenë udhëheqës politikë, një përqindje e lartë e respodentëve
(fëmĳë 15-vjeç) janë pajtuar plotësisht se i konsiderojnë si të sakta, në mesin e tyre
shumica vetë vajza.Krĳimi i roleve gjinore sociale fillon në familje, kopshti dhe
shkolla nëntëvjeçare e vazhdojnë këtë proces, duke luajtur një rol të rëndësishëm në
ndërtimin e përkatësisë gjinore përmes mënyrave të organizimit dhe praktikave të
tyre. Këto procese dhe praktika vazhdojnë edhe në sistemin arsimor të mesëm dhe të
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lartë, ndoshta në mënyrë të ndryshme nga dy të parët. Prandaj, përdorimi i librave
me karaktere seksualisht të barabarta dhe në role jotradicionale mund të rezultojë
me një nivel më të ulët tipizimi seksual te nxënësit e të gjitha moshave.Është më se e
besueshme, se një ndër faktorët më të rëndësishëm, që do të ketë edhe në të ardhmen
implikime të fuqishme në gjendjen e pavolitshme të gruas, është edhe sistemi i arsimit
dhe struktura konceptuale e teksteve mësimore në të gjitha lëndët mësimore, të cilat
janë në përdorim nga nxënësit. Pavarësisht kritikave dhe hulumtimeve të shumta të
cilat nxjerrin në pah ekzistimin e stereotipave dhe paragjykimeve në baza gjinore në
tekste shkollore, shumë pak përmirësim është bërë në këtë aspekt. Tekstet e njëjta
shkollore vazhdojnë të botohen, me po të njëjtat gabime, nga po të njëjtit autorë.
Integrimi gjinor në arsim është tregues kryesor i zhvillimit social dhe ekonomik të
një vendi. Gjithashtu, niveli arsimor, është një tregues që flet për statusin e grave dhe
vajzave. Arsimimi i tyre redukton trasmetimin e varfërise nga brezi në brez dhe rrit
kapacitetin dhe potencialet e tyre për të kontribuar në aspektet sociale, ekonomike
dhe politike të zhvillimit kombëtar. Arsimi gjithashtu është e drejtë themelore e cdo
individi dhe një mjet thelbësor për arritjen e barazisë gjinore, zhvillimit dhe paqes.
Barazia në hyrje dhe në arritjen e kualifikimeve arsimore është më thelbësore, aq më
tepër nëse gratë do arrĳnë të realizohen e të bëhen agjente të ndryshimit. Arsimimi dhe
lufta kundër analfabetizmit të grave dhe vajzave është një element i rëndësishëm për
përmirësimin e shëndetit, të ushqyerit dhe edukimit në familje si dhe në fuqizimin e
grave për të marrë pjesë ne procesin e vendimarrjes në shoqëri. Investimi në arsimin
formal dhe jo-formal si dhe në kualifikimin e grave dhe vajzave, me një përfitim të
lartë ekonomik dhe social, ka vërtetuar të jetë një nga mjetet më të mira për arritjen
e zhvillimit dhe rritjes ekonomike konstante dhe të qëndrueshme. Raliteti tregon se
në sektorin e arsimit, dhe jo vetëm, ekzistojnë pabarazi të konsiderueshme gjinore.
Por është pikërisht nëpërmjet pjesmarrjes sa më të gjerë të grave dhe të vajzave në
arsimim ,që mund të arrihet minimizimi i pabarazisë midis burrave dhe grave edhe
shoqëri. Mbi barazinë gjinore dhe në Shqiperi ashtu si dhe ne shume vende te tjera,
arsimi me aspektet e tĳ të shumta si kornizat kurrikurale, arritjet akademike në
shkollë frekuentimi i shkollës, trajnimi i mësuesve, mjedisi instituzional, etj., luan
një rol të rëndësishëm në promovimin apo trasmetimin e barazive gjinore.. Edukimi
duhet të kalojë nëpërmjet vajzave dhe djemve për të arritur drejtpërdrejtë te familja.
Ajo është baza e cdo shoqërie dhe luan rolin e edukimit të brezave përkrah shkollës,
ndaj edukimi i familjes me konceptet e barazisë gjinore ndihmon në forcimin dhe
zhvillimin e saj.
1.3. Dhuna në familje rezultat i diskriminimit gjinor
Dhuna në familje shihet nga një pjesë e mirë e popullsisë si një gjë normale e cila është
pjesë e jetës së përditshme .Nuk ka cicëronë e orator që ta argumentojë mirëdashjen
kur dhunuesi zbraz gjithë zëmërimin e tĳ në grushta, shqelma dhe goditje më cfarë
ti kapë dora. Këtu jo mirëdashje që nuk ka, por nuk ka as mëndje të shëndetshmë
e gjykim normal. Ka vec një vëtëdĳe të sëmurë të një supërioriteti iluzor. Realisht
gruaja mund të jetë ajo që profesionalisht dhe intelektualisht mund të jetë më e aftë
së burri. Mentaliteti i tyre patriarkal dhe paragjykimi gjinor që ata kanë i bën të
bësojnë së kanë të drejtë të ushtrojnë dhunën. Viktimë është e gjithë familja. Gruaja
e dhunuar dëmtohet psikologjikisht, vëtëvlerësimi ulet dëri në pikë të fundit. Vetë
familja përkufizohet nga sociologët si grup individësh i lidhur nga gjaku ose nga
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martesa, që jetojnë bashkë, bashkëpunojnë ekonomikisht dhe ndajnë përgjegjësitë
për të rritur fëmĳët e përbashkët. Familja është gjithashtu një grupim privat
individësh, marrëdhëniet dhe sjelljët e të cilëvë janë të padukshme për të tjerët, një
organizim social kompleks që konsiston në shumëllojshmëri rolesh dhë statusesh.
Dhe së fundmi marrëdhëniet ndërmjët anëtarëvë të një familje janë më intimë, më
emocionale dhe më të ndjeshmë.Janë hapur fjalë se familja është vendi më I qetë
për gratë dhe fëmĳët. Është vendi ku ata kanë më shumë siguri. Por këtë qetësi dhe
siguri e kërcënojnë gjithmonë sjelljët devĳante,dhuna, konfliktet për hicgjë, braktisja
etj.Dhuna në familje ushtrohet në disa forma. Forma më trashanike është dhuna
fizike ku përfshihën shtyrjet, goditjet, gërvishtjet, kërcënimet me thikë apo me armë,
refuzim për ta ndihmuar gruan kur ajo është shtatzënë ose e sëmurë, tentativë për
vrasje apo vrasje. Po këtu futen edhe kontrolli i tepërt për lëvizjet e gruas. Viktima
të formave më ekstremeve të dhunës shpesh janë ato gra që dyshohen se nuk janë
korrekte në marrëdhëniet bashkëshortore. Me këto gra dhuna arrin deri aty sa i fiken
cigare në trup, tërhiqen zvarrë, lidhen me litar dhe rrihen. Kuptohet se dhunuesit
janë testues të mirë të artit të tyre primitivë. Ata fillojnë më forma të lëhta të dhunës
dhe e rrisin atë gradualisht nëse gruaja nuk e kundërshton prërë. Ata herë bëjnë rolin
e dhunuesit, hërë bëjnë rolin e të penduarit duke përdorur justifikime të ndryshme.
Shpesh është vetë dhuna që bëhet shkak për dhunë në familjët e ardhshme. Djemtë
që bëhën dëshmitarë të kësaj dhune janë më të prirur të mendojnë së kanë të drëjtën e
tyre absolute të rrahin gratë e tyre kur të martohen. Dhe vajzat dëshmitare të dhunës
u jepet mesazh nga nëna e tyre se burrat duhen duruar dukë bërë kështu që edhe
vajzat e tyre të bëhen viktima të dhunës në të ardhmen.Forma të tjëra të dhunës janë
dhe dhuna psikologjike/emocionale që përfshin talljet, kërcënimet, ndjekjet.Dhuna
ekonomike përfshin kontrollin ëe parave që mos ti lihet gruas mundësia për të marrë
vendime për cështje ekonomike.Të gjitha këto forma ushtrohen shpesh në shoqërinë
tonë dhe kudo. Disa prej këtyrë formave janë bërë të zakonshme tek të gjithë. Kjo
tregon se të drejtat e njëriut janë shkruar mirë e bukur nëpër ligje ,por askush nuk i
respekton ato.Kjo dhunë është gjithashtu një tregues shumë i mirë i paragjykimeve
gjinore që has gruaja në familje, ku tradicionalisht burri ka të drejtën e tĳ që të ketë
epërsi ndaj gruas. Kjo traditë patriarkale bën që shoqëria të nga mëshkujt dhë femrat
të kenë gjithmonë të drejta dytësore. Shumë njerëz nuk pranojnë as teorikisht se
gratë kanë të drejta të barabarta me burrat. Kjo epërsi e burravë në familje shihet si
vlerë familjare, dhe aty ku prishet ky kod zakonor thuhet së familja ka degjeneruar.
Dhuna në familje mund të parandalohet vetëm nësë do tu tregohen burrave rastet
kur bëjnë shkelje ndaj të drejtave të grave.Grave ska shumë nevojë tu predikohet se e
dinë kur dhunohen, cfarë pasojash ka kjo dhunë tek ajo dhe tek familja. Mbi të gjitha
parandalimi duhet të bëhet që në bankat e shkollës.
Karta e të drejtave të njëriut thotë:
“Të gjitha qëniet njërëzorë lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta”.
Neni 18 thotë:
1. “Të gjithë janë të barabartë para ligjit”.
2. “Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqë të tilla si gjinia, rraca,
feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetarë a filozofike, gjëndja ekonomike, arsimore,
sociale, ose përkatësia gjinore. Në kodin civil nuk bëhet asnjë dallim në të drëjten
trashëgimore për shkak seksi.
Diskriminimet e lartëpërmendura dënohen sipas Nenit 40 dhe të Nenit 253 të kodit
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penal me gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.Por sa të forta janë këto ligje përballë
ligjeve zakonore .Duket qartë se ato ligje të hartuara nuk kanë asnjë pushtet në
mentalitetin e njërëzve. Nuk mund ta godasin ate mentalitet diskriminues që është
shkak i sa e sa krimeve në familjee, i sa e sa tmerreve dhe vuajtjevëe. Prandaj nuk
mjafton vetëm që të njihën të drejtat e njëriut. Thelbësore është ndërgjegjësimi i
burravë dhe grave për pasojat e dhunës dhe diskriminimit dhe njohja e aftësive reale
te femrave. Duke bërë kështu ndërrimin e mentalitetit frenues në një mentalitet të
dobishëm.Kjo është e rëndësishme duke qënë se faktori kryësor i shtimit të dhunës
në familje është diskriminimi gjinor. Pabarazia gjinore bën që dhuna të shihet si
gjë normalë. Në botimin “ Gratë viktima të shumë abuzimevë” thuhet: “ Dhuna
në familje favorizohet nga funksioni patriarkal i shoqërisë”. Pra favorizohët prëj
mëndësisë së supërioritëtit mashkullor, vlëravë kulturorë që tolërojnë dhunën ndaj
gruas, mungesa e respektit dhe vlerësimit për gratë. Por edhe mungesa e kuadrit
ligjor mbi këtë problem. Kjo vlën sidomos për vëndin tonë ku ëdhë dhuna ndaj
gruas konsidërohët komplët cështjë privatë ë cila nuk ka asnjë arsyë psë të dalë
jashtë dyërvë të shtëpisë. Jo vëtëm kaq por ëdhë kur ndodh ajo është gjithmonë ë
justifikuëshmë dhë nuk përfundon në dënimin ë dhunuësit. Kjo natyrisht bën që
burrat të mos kenë frikë të kryejnë as xheste makabre kundër grave të tyre, sepse
e dinë që nuk do të mbajnë përgjegjësi për këtë.Ligji shqiptar është i pafuqishëm
përballë këtyrë situatave jo për shkak se mungojnë Nenet, por sepse asnjë institucion
nuk ja ka konceptin dhunës në familje dhe nuk e merr seriozisht atë. Në vënd të kësaj
gjykatat marrin seriozisht justifikimet e dhunuesit. Baballarë që vrasin vajzën e tyrë
16 vjeçare, sepse u vonua në mbrëmje për të ardhur në shtëpi. Këta dënohen vetëm 1
ose 2 vjet burg sepse babai thotë se ka qënë shumë i tronditur nga xhesti i vajzës së tĳ
dhe kjo e ka bere qe të humbë kontrollin vetvetes. Megjithë dobësinë e kësaj arsyeje
për të justifikuar një veprim si vrasja, përsëri ajo u mor parasysh dhe përfundimisht
dënimi i tĳ u ul në një dënim simbolik. Pra të parandalohet tek fëmĳët rënia në rrjetën
e mentalitetit patriarkal duke u treguar nxënësve vlerën dhe rëndësinë e femrës në
familje dhe në edukimin e fëmĳëvë,ta kuptojnë këtë.
Mentaliteti duhet të shkojë deri aty sa të eliminohet diskriminimi gjinor, të lejohen
role dhe statuse të barabarta si për gratë dhe burrat, të mos shikohen me natyrshmëri
inferioriteti i pozicionit të gruas në familje. Kështu do të eliminohet edhe dhuna.
Cdo veprim sulmues ndaj grave i ka rrënjët në bindjen se ajo nuk është e barabartë
me burrin. Vetëm më pas kalohet në dhunë fizikë. Mungesa e diskriminimit do të
thotë paqe dhe qetësi në familje. Nëse do të respektohen të drejtat dhe vlerat reale të
femrave nuk ka asnjë arsye pse burri të dhunojë gruan.
Standardet ligjore ndërkombëtare ndalojnë qartë dhunën në familje, si dhunim i të
drejtave njërezore kryesore dhe lirive themelore të mëposhtme, të garantuara nga
Deklarata Universale e të Drejtave të Njëriut për të gjithë individët:
-E drejta për barazi (neni 1).
-Liria nga diskriminimi (neni 2).
-E drejta e jetës, lirisë dhe sigurisë personale (neni 3).
-Liria nga tortura dhe trajtimet mizore, jonjërëzore ose poshtëruese (neni 5).
-E drejta e njohjes si një person para ligjit (neni 6).
-E drejta për barazi përpara ligjit (neni 7).
-E drejta për mjete juridike nga gjykata kompetente (neni 8).
-E drejta për barazi në familje (neni 16).
248

-E drejta për standard më të lartë të arritshëm, për shëndetin fizik dhe mendor (neni
25).
Rolin kryesor për respektimin e këtyre të drejtave e ka shteti. Ai i bën një ndarje në
publike dhe private të problemeve që trajton. Nëse një grua sulmohet ne rrugë atëherë
ajo gëzon akses të akuzojë dhunuesin, por nëse ajo rrihet në shtëpi atëherë shteti nuk
ndërhyn ,sepse respekton të drejtën e privatësisë së burrit. Mirëpo njohurive për
pasojat e dhunës familjare një tolerim i tillë mund të krĳojë nesër dhunues të rinj që
sulmojnë edhe rrugës. Pra në këtë mënyrë dhuna duke qënë brënda në familje më e
pranishme se kudo ajo bëhet burim i të gjitha formave të dhunës në të gjitha vendet
edhe në publik. Mosveprimi i shtetit sigurisht është faj njëlloj si i atyre që dhunojnë.
Nëse shteti vepron kundër diskriminimit dhuna nuk do të jetë e pranishme me në
familje.
Fakti që dhuna në familja është një problem shumë i madh në Shqipëri, tërthorazi
pohohet edhe nga numri i grave ,që kanë kryer krime ndaj bashkëshortit. Përballë
dhunës së vazhdueshme të ushtruar nga bashkëshortët e tyre, ato nuk janë përmbajtur
dhe i kanë vrarë ata, edhe pse krimi është i pajustifikueshem.
Në botimin “Monitorimi i shtypit mbi dhunën në familje, 2001-2002”, autorët
paraqesin një shifër prej 90 për qind të grave të cilat vuajnë dënimin në burgun 313
në Tiranë, për arsye se kanë vrarë bashkëshortët e tyre, pasi për vite me radhë kanë
qenë pre e dhunës fizike dhe seksuale.
Në një studim të realizuar nga Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare në vitin 2004, në 9
rrethe të Shqipërisë u plotësuan 1895 pyetësorë dhe 85.17 për qind e të anketuarve kanë
pohuar ekzistencën e dhunës në familje . Janë realizuar studime në bazë intervistash
edhe në rrethe të veçanta, p.sh., në Shkodër, në vitin 2002, dhe ka rezultuar se 94.8
për qind e të intervistuarve kanë pohuar se gratë dhunohen në familje.
Në një vlerësim të dukurisë së dhunës, të kryer nga Qëndra e Këshillimit për Gra dhe
Vajza në Durrës, në vitin 2003, rezulton se33.6 për qind e kanë pranuar ekzistencën e
dhunës në familje në qytetin/komunën ku banojnë:27.9 per qind dhunen fizike,39.7
per qind dhunën psikologjike dhe 10.6 për qind dhunën seksuale.Të gjitha këto shifra
flasin qartë për përmasat e shtrirjes së dhunës në familje në Shqipëri..
Kjo dukuri nuk kishte si të kufizohej, përderisa migrimi i brendshëm ka prekur të
gjithë vendin. Nga përzierja e popullsisë, problemet socialekonomike dhe përplasja
e nënkulturave të ndryshme i nxorën më me forcë në sipërfaqe problemet e dhunës.
1.4.Ndikimi negativ i diskriminimit gjinor tek fëmĳët
Diskriminimi gjinor nuk sulmon vetëm gratë të cilat janë viktima të drejtëpërdrejta,
por edhe fëmĳët. Në vendin tonë ka egzistuar zakoni që kur lindte një vajzë,
prindërit hidhëroheshin, sepse djali për ta përfaqësonte trashëgiminë e tyre. Djalin
ata e prisnin me gëzim dhe festime. Vajzën me hidhërim. Të tjerët e ngushëllojnë me
shprehjen: " Me një djalë herën tjetër". Nëna e cila është diskriminuar vazhdimisht
nga burri i saj kurrë nuk ka protestuar ndaj kësaj çështjeje. Me këtë ajo i jep mesazhin
vajzës së saj se burrat duhen duruar. Kurse djemtë marrin mesazhin se kanë të drejtë
të ushtrojnë superioritet dhe pushtet vetëm sepse janë meshkuj. Pra fëmĳët do të
rriten me keto ide në kokë dhe vajzat me shumë mundësi do të bëhen viktima të
diskriminimit si nëna e tyre. Kurse djemtë dhunues dhe pa respekt për dinjitetin
e femrave. Ata si baballarët e tyre do të diskriminojnë femrat dhe gruan e tyre. Do
të duan që gruaja e tyre të jetë e ndershme kur të martohen, përndryshe nuk e
pranojnë. Të jetë e bindur, e nënshtruar, të lindë vetëm djem, të bëjë vetëm punët
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e shtëpisë dhe jo punë publike. Fëmĳët do të jenë gjithmonë viktima në familjet ku
gruaja diskriminohet, sepse kjo familje me shumë mundësi do të jetë më e varfër për
shkak se mamasë nuk i lejohet të bëjë punë të tjera përveç atyre të kuzhinës. Kështu
varfëria do të bëjë që femĳet të rriten pa mbështetjen e duhur, pa arsimin e duhur.
Femra gjithmonë mundohet të kontribuojë në familje. Të mos harrojmë se është ajo
,që i bën sakrificat më të mëdha në familje.Ka dhe meshkuj, që nuk i lejojnë gratë
të punojnë, se i tremb liria dhe pavarësia që do gezojë femra. Ka frikë se do i bjeri
vlera para gruas, megjithese gruaja kurrë nuk e shikon me ate sy. E ka të vështirë ta
pranojë konkurrencën me femrën.
1.5.Pasojat e dhunës brënda familjes në edukimin e fëmĳëve
Nga një interviste me Rudinën po citoj :( Rudina 36 vec nga Berati, e divorcuar, nënë
e tre fëmĳëve, e papunë).
Ai abuzonte edhe me fëmĳët. Mua nuk më bëhej vonë në më donte apo jo. E vetmja
gjë që doja prej tĳ ishte që të paktën të donte fëmĳët e vetë. Ai nuk e donte djalin
tonë të madh,sepse njëëezit thonin se ai më ngjante mua. Fëmĳët duhet të gëzohen
dhe jo të kenë frikë kur vjen babai në shtëpi. Fëmĳët e mi e kishin frike të atin. Kur
vinte ai ata rrinin urtë. Një ditë, kur im shoq po më rrihte, djali im i madh rrëmbeu
thikën dhe donte ta vriste, por unë munda që ta ndaloj atë në kohë. Im bir më thoshte
shpesh, më mirë të vdes.
Nëse një fëmĳë do ta urrejë të atin vetem, sepse rri gjithmonë turi varur, imagjino
se ç`neveri do të ndjejë ai për një baba, që gjithë kohës i bërtet mamase se tyre dhe
vete atyre. Por ndikimi i dhunës nuk është vetëm urrejtje apo neveri. Një fëmĳë
që bëhet dëshmitar i i goditjeve të nënës , të sjelljeve komplet të papërgjegjshme
të babait të tyre, përjetojnë ngjarjë, që nuk mund të përballohen nga mosha e tyre.
Prandaj shkaktojnë trauma ,jo vetëm tek gruaja që e rrahin apo i bërtasin, por edhe
tek fëmĳët ,të cilët janë të pafuqishëm për të gjykuar apo ndaluar veprimet e të atit.
Dhuna mizore shpesh drejtohet edhe drejt fëmĳës, i cili tromakset nga babai dhe
i jep një efekt të tillë tmerri, sa edhe kur është në gjumë shqetësohet, dridhet nga
ankthi dhe urinon. Po këto babai I tĳ as nuk di ti vlërësojë se çfarë pasoja mund ti
japin personalitetit të fëmĳës. E si mund të besojë tek bota fëmĳa i gjorë kur as tek
babai nuk ka besim. Nëse babai nuk i shfaq as shenjën më të vogël të mirëdashjes ,të
mirëkuptimit, si mund të ketë mirësjellje me të tjerët?. Kështu fëmĳa rritet i tërhequr
nga shoqëria në dëm të tĳ,duke shfaqur agresivitet në shoqëri dhe një mungesë
kompetence sociale. Të vetmet që e venë re me shqetësim këtë sjellje janë nënat e tyre.
Ato mundohen ti konpensojnë këto efekte negative të fëmĳëve të tyre. Mundohen të
mos shfaqin dhimbjen e tyre për të mos shkaktuar pasoja tek fëmĳët. Ato përpiqen
të kenë më shumë vetëkontroll në marrëdhënie me fëmĳët. Pavarësisht se goditjet
dhe ofendimet ja bëjnë shumë të vështirë këtë.Mundohen të mos qajnë kur i shoqi
I rreh vetëm ,që fëmĳët mos ti degjojë dhe të mërziten .Në një shtëpi ku ka dhunë
ndaj gruas,ka edhe abuzim ndaj fëmĳës. Fëmĳët janë gjithmonë të frikësuar apo në
gjëndje bezdie e të padurueshme kur babai është në shtëpi. Ditët kur babai është më
i qetë dhe nuk e hap gojën, i duken si të bekuara nga zoti. Megjithatë shumë fëmĳë
priren të imitojnë babanë e tyre më vonë. Ata mund të bëhen viktima të dhunës
ose dhunues. Nëse të tjerët nuk i japin atë që duan, atëherë ata këmbëngulin me
forcë dhe bërtasin sic ka bere babai i tyre. Bëhen shumë kokëfortë në familje dhe me
shokët. Priren të jenë ngacmues te bashkëmoshataret. Janë shumë të pabindur si në
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shtëpi edhe në shkollë. Rezultatet në shkollë janë shumë të dobta, sepse dhuna që
shohin në shtëpi i dobëson shpirtërisht dhe i trishton, i con në plogështi shpirtërore,
apati. Këta fëmĳë nuk pelqejnë të luajnë, nuk duan lëvizjen, nuk duan të rrinë me
shokët, të shoqërohen me ta. Pëlqejnë të rrĳnë në shtëpi dhe të mos dalin. Duken
gjithnjë të ndryshëm nga fëmĳët e tjerë Ata kanë gjithmonë ndjesinë se dicka e keqe
do tu ndodhë dhe ky ankth i torturon vazhdimisht ,sidomos kur janë në prani të
babait të tyre. Shpesh ata janë të mërzitur dhe kalojnë çaste depresioni për cdo gjë të
vogël që u ndodh. Gjatë gjithë kohës nuk kanë dëshirë të flasin, i sheh gjithmone të
heshtur. Ata ndjehen fajtorë dhe të turpëruar nga dhuna ,që ushtrohet mbi ta. Kjo i
shton problemet e tyre emocionale dhe të sjelljes. Fillojnë të shfaqin sjellje të tilla si
gënjeshtra,zënka,ngacmime. Përveç këtyre fëmĳët,që bëhen dëshmitarë të dhunës në
familje shfaqin edhe probleme psikosomatike ,si dhimbja e kokës, e barkut, probleme
me gjumin etj. Ata rebelohen vazhdimisht, edhe kundër babait për të mbrojtur nënën
e tyre, shumë nga këta bëhen persona pa respekt për dinjitetin e të tjerëve..
Nje nënë 43 vjeçare me dy fëmĳë thotë: "Fëmĳët e mi janë zënë shpesh me të atin. Me
thënë të vërtetën ata e kanë ndaluar atë në shumicën e rasteve duke u përpjekur të
më ndihmojnë". Egziston rreziku,që fëmĳët, të bëhen edhe vetë të dhunshëm ,si në
shembullin e mëposhtem: " Për fëmĳët është shumë e vështirë,që ti shohin prindërit
e tyre duke u zënë. Për fëmĳët e mi ishte shumë e vështirë të më shikonin në të tilla
kushte për shkak të babait të tyre. Ata e urrenin atë kur shikonin fytyërën time me
gjak. Djali im donte ta rrihte të atin për të më mbrojtur. Unë futesha në mes të tyre.
Unë ndjehesha keq,që im bir donte të godiste të atin,sepse ai më kishte abuzuar në
mënyrë të tmerrshme".
Një ndikim tjetër shumë negativ i dhunës në familje është shthurja e fëmĳëve kur
rriten. Shumë fëmĳë bëhen pre e alkolit dhe drogës,duke shfaqur varësi të forta ndaj
tyre. Me këtë rritet ndjenja e tyre e padobishmërisë dhe e pamjaftueshmërisë duke e
bërë një qënie rebele, të depresionuar dhe me vetëvlerësim zero.
Njërëzit pyesin me cudi: Pse ka kaq fëmĳë të dhunshëm rrugëve të Shqipërise? Pse
ka kaq shumë fëmĳë ,që nuk duan as të shohin me sy derën e shkollës, por rrinë
gjithë ditën vërdallë duke pire cigare dhe drogë? Sepse familja është e dhunshme,
sepse më të mëdhenjtë dhunojnë. Ja pse rritet numri i këtyre. Fëmĳët nuk lindin të
dhunshëm, por ata bëhen të tillë. Ky fakt është plotësisht i vërtetë. Nëse cdo sjellje
tjetër, që vërehet tek fëmĳët është marrë nga më të rriturit atëherë edhe dhuna nga
ata është mësuar. Si shpjegohen simpatitë apo antipatitë, që një individ ka për një
sjellje te caktuar? Mos e ka gjë të lindur personi antipatinë për vjedhjen? Jo, por e
mëson nga shoqëria se është dicka e keqe. Kështu fëmĳa kopjon tamam simpatinë
apo antipatinë ndaj dhunës. Pra është vetë dhuna shkak i një personaliteti agresiv.
Konfliktet janë të pranishme në çdo vend apo familje. Është naivitet të thuash se
duhet ti shmangesh konflikteve apo të bësh që ato të mos lindin. Ato do të ndodhin
në cdo kohë apo vend dhe nuk mund ti shmangesh. E vetmja gjë që mund të bëjë
njëriu është ti zgjidhë ato. Dhe ti zgjidhë me mënyra pozitive pa u përqëndruar jashtë
rrethit të tĳ të ndikimit ,ku nuk mund të ndryshojë apo të mos bëjë asgjë. Njërëzit
mundohen ti zgjdhin konfliktet familjare me dhunë, agresivitet në sy të fëmĳëve. Janë
po këta fëmĳë, pak me fytyrë më të zhvilluar tashmë, që po planifikojnë të vjedhin
një shtëpi, po sulmojnë kot një person, po përdhunojnë një vajzë, po vrasin një njëri
. Nuk është problem as burgu as vdekja për këta, se jetën kot e kot po e kalojnë, janë
asgjë, i është mërzitur jeta. Prandaj përveç dënimeve me burg e te tjera, shoqëria jonë
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duhet të përqëndrohet më shumë në eliminimin e dhunës në familje.
Studimet psikologjike tregojnë se fëmĳët e keqtrajtuar nga prindërit e tyre bëhen me
vonë prindër keqtrajtues për fëmĳët e tyre. Fëmĳët,që braktisin shtëpinë,që futen në
banda kriminale, kanë mosmarreveshje me familjen e tyre. Këto mosmarreveshje
rrisin gjithmonë frikën e tyre. Ata nuk dinë me se ç`është e drejtë dhe ç`është e
gabuar. Kjo pasiguri i torturon gjithmonë e më shume. Këto krĳojnë turbullime tek
fëmĳa, sepse ai beson se prindërit nuk mund ta mbrojnë atë. Prandaj ata kërkojnë
mbrojtje tek grupet e bashkëmoshatarëve dhe jo më tek prindërit e tyre. Është
e vërtetë se prindërit kanë shumë preokupime dhe nuk kanë menduar apo nuk
dinë të vlerësojnë mënyrën e komunikimit te tyre te cilen e transmetojne edhe tek
femĳet. Por ka shumë mënyra për ti ndërgjegjësuar ata. Një pjesë nga shoqëria jonë
mund të ndikojë mbi pjesën tjetër duke e transformuar atë në një shoqëri,që di të
sillet në mënyrë korrekte. Kjo pjesë mund tja dalë edhe pse është shumë e pakët
në numër. Shumë filma ose emisione televizive sot janë thjesht një histori e bukur
dhe emocionuese. Por shumë mirë këto mund të kthehen në edukative pa e humbur
pjesën e tyre tërheqëse. Kështu do të mund të informojnë mendjen dhe të argëtojnë.
Fëmĳët sic mësojnë cdo ditë dicka të re, ashtu edhe bëjnë shumë gabime...
Prindërit si krĳues të brezit të ardhshem kanë edhe përgjegjësinë kryesore ti japin
fëmĳëve formim të rregullt dhe të mos krĳojnë personalitete agresive dhe boshe, të
padobishëm dhe të dëmshëm për veten e tyre dhe për shoqërinë. Por nëse prindi
fëmĳës së tĳ pas cdo gabimi i shpjegon si ndodhi dhe përse nuk duhet të përsëritet
më, atëherë dhe fëmĳa do të mësojë komunikimin e lirë dhe të përgjegjshëm.
1.6. Pabarazia gjinore brenda familjes i kushton edukimit të mbarë shoqërisë
Prej shumë kohësh marrëdhëniet,që i krĳojmë në familje i kemi të fshehura nga pjesa
tjetër e botës. Bota nuk ka pse të dĳë se çfarë raportesh krĳohen brenda shtëpisë. Në
këtë mënyrë edhe dhuna, që ushtrohet atje është parë dhe shihet si çështje private
dhe si punë, që të tjerët nuk kanë pse të fusin hundët. Me këtë pikëpamje njërëzit nuk
duan të njohin shtetin si autoritet për të ndërhyrë në marrëdhëniet familjare. Dhuna
në familje është një fenomen,që studiohet dhe ka tërhequr vëmendje të madhe edhe
në Shqipëri. Eksperte të kësaj çështjeje tregojnë se varfëria në Shqipëri ka fytyrën e
femrës. Në vitet e fundit është ulur varfëria në shumë vende, por në vëndet ku gruaja
diskriminohet dhe ka një status më të ulët social dhe ekonomik vihet re, që varfëria
është ulur me ritme më të ngadalta. Dhe në disa vende ku problemet gjinore janë më
të theksuara varfëria është thelluar edhe më. Por nëse këto vënde do të respektonin
barazinë gjinore dhe do të fuqizonin statusin e grave, atëherë gjëndja e familjeve
shqiptare në përgjithësi nuk do të ishte aq e mjerueshme. Kështu, shumë studime
në të gjithë botën kanë treguar se dhuna ndaj grave ndikon ,që ato të humbasin më
shpesh vendin e punës si dhe të kenë të ardhura ekonomike më të ulëta. Kjo bën që
shumë gra të dhunuara të marrin asistencë ekonomike nga shteti për të përballuar
një jetesë minimale. Si rrjedhojë, përveç efekteve shëndetësore, dhuna ndaj grave
mbart edhe një kosto të lartë ekonomike dhe sociale. Abuzimi fizik, seksual, apo
psikologjik ndaj grave çon në humbje të mëdha të investimit në kapitalin njërëzor.
Prandaj, kostoja socio-ekonomike e këtĳ problemi është shumë më e lartë se ajo
çfarë dokumentohet sot në të gjitha vëndet e botës. Gjithashtu, ka edhe kosto të tjera
të lidhura me sistemin e drejtësisë si dhe me institucione të tjera, si: Shpenzimet e
lidhura me proceset gjyqësore ndaj abuzuesve, kostoja e organizatave të mirëqënies
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sociale për investigimin e rasteve të abuzimit ndaj fëmĳëve, kostoja e lidhur me
shërbimet rehabilituese, kostoja e lidhur me sistemin e arsimimit për fëmĳët, kostoja
e sektorit të punësimit si rezultat i uljes apo i humbjes së përhershme të aftësisë për
punë të fëmĳëve të abuzuar. Shumë shpenzime janë edhe të shtetit, pra të gjithë
shoqërisë dhe jo vetëm të individit të abuzuar.Në shkallë botërore është raportuar se
kostoja totale e akteve të dhunës në tërësi përbën rreth 5% të GNP-së së vendeve të
zhvilluara, dhe rreth 14% të GNP-së së vendeve në zhvillim. Vëndet do të ishin më të
zhvilluara ekonomikisht pa dhunë në familje, por do të kishte edhe shtetas më fisnike
dhe jeta do të ishte më e qetë dhe cilësore. Nuk do të rritej numri i kriminelëve, që
deri tani prindërit i kanë bërë ata që janë per shkak të injorancës apo moskujdesit.
Familja ështe qelizë e shoqërise dhe nëse ajo helmohet, shoqëria ndalon së egzistuari
dhe bëhet thjesht një anarki me hiena me buzët të lyera me gjak. Sigurisht është
shumë e lehtë ti vihen zinxhiret këtyre hienave kur pushojnë pas ndonjë sulmi, por
ajo që duhet bërë është zvogëlimi i numrit të këtyre në dobi të shumëanshme për
gjithë njërëzimin. Gjithashtu duhet ulur diskriminimi, dallimet gjinore në mënyrë
,që gratë të kenë pjesën e tyre në këtë botë dhe të ndjejnë rezultatet që mundën të
arrĳnë me aftësitë e tyre.
Rekomandime
Shkolla është ai institucion që u ofron nxënësve një edukim, mësimdhënie dhe
mësimnxënie të ndjeshme dhe vetëvlerësuese, ku duhet të ndjehet më shumë se kudo
tjetër barazia gjinore. Ajo duhet te ketë një mjedis sa më fleksibël dhe demokratik,
sepse këtu duhet të fillojë edhe zhvillimi i shprehive dhe aftësive të diskutimit të
çeshtjeve të pabarazise gjinore.Përgjithësisht tekstet tona duhet të përdorin shembuj
të shumtë rreth tolerancës e mirëkuptimit dhe të luftojnë ndaj intolerances dhe
dhunës verbale dhe fizike, që aktualisht mbetet problem shqetësues për shoqërinë
e sotme shqiptare. Nxënësit e grupmoshave të vogla nuk kanë pse t’i orientojne në
profesionet,që do të zgjedhin në të ardhmen që në kopëht si dhe rolin,që do të ketë
fëmĳa në familje e shoqërinë e nesërme shqiptare..Mbetet primare që në tekste të
veprojë ekuilibri gjinor në përcaktimin e autorëve të përfshirë në tekste, duke i dhënë
hapësirën e duhur të dyja gjinive për të shprehur mendësitë dhe perspektiven e tyre
edukuese.Degët e fakulteteve të mesuesise në universitetet tona duhet të përfshĳnë
në programet e tyre çështje të barazise gjinore si dhe steriotipet dhe diferencat gjinore
në përgatitjen e mësuesve të ardhshem.. Më të ndërgjegjësuar apo të ndjeshëm ndaj
këtyre çështjeve të barazisë gjinore mbeten mësuesit, të cilët mund t’u japin hapësira
trajtimit ëe këtyre çështjeve, duke zhvilluar diskutime dhe debate.Një nga detyrat e
mësuesit është të baraspeshojë nevojën e çdo nxënësi për të përvetësuar programin
mësimor me predispozicionin e tyre për të vendosur marrëdhënie të shëndosha
midis moshatareve pa dallim gjinor.Shoqëria shqiptare kërkon qytetarë me koncepte
e mentalitet perëndimor, që të vënë mbi baza të shëndosha pabarazinë gjinore, por
edhe të jenë aktiv në komunitet si qytetarë, prindër, punonjës socialë, udhëheqës,
duke luajtur rol model për fëmĳët. Shkolla, si institucion i specializuar në fushën e
mësimit dhe të edukimit, shpresojmë të bëhet gjithnjë institucioni më i rëndësishëm
dhe parësor i shoqërisë në krĳimin e raporteve të pranueshme në barazinë gjinore.
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Konkluzione
Përkatësia gjinore ndryshon nga koha në kohë, nga vendi në vend. Ajo është
pritshmëria, që ka shoqëria për cilësitë, sjellet, rolet,që duhet të kenë meshkujt dhe
femrat. Fakti që këto sjellje janë të ndryshme nga vendi në vend, nga kultura në
kulturë, do të thotë se baza e tyre nuk është tek biologjia e femrës, por tek përkatësia
gjinore. Fëmĳët lindin femra ose meshkuj, por për tu bërë burra dhe gra ndikojnë
shumë faktorë të tjerë,vajzat që në fëmĳëri trajtohen ndryshe nga meshkujt. Në
familje femrat diskriminohen prej gjinisë. Ato trajtohen keq, si jo me të drejta të
barabarta, si pronë e burrit. Shkaku i diskriminimit gjinor është mentaliteti patriarkal
,që egziston kudo në botë. Dhuna në familje është një problem serioz, akoma më e
shpeshtë në vëndin tonë. Dhuna shkakton pasoja të rënda psikologjike dhe fizike tek
gratë. Burrat dhunojnë gratë e tyre me arsyen kryesore, që besojnë se kanë të drejtën
e tyre ta bëjnë këtë. Këto paragjykime gjinore e bëjnë burrin, që ta detyrojë gruan ti
nënshtrohet dominimit të tĳ maskilist. Dhuna mund të zhbëhet vetëm duke i treguar
brezit të ri vlerat dhe rëndësine e femrave.Fëmĳët vuajnë pasojat e diskriminimit
gjinor dhe të dhunës në familje. Fëmĳë të tillë janë kandidatqë për të qënë vrasës,
dhunues, narkotike. Ata rriten në një mjedis, që pohon se të qënit mashkull i bën
automatikisht më superior, prandaj kur të rriten ata do të diskriminojne gratë e tyre.
Dhuna shpesh bie mbi vetë fëmĳët edhe me forma psikologjike dhe me ato fizike.
Në vendin tonë besohet se nëse fëmĳa nuk mëson apo nuk sillet mirë atëherë çdo
gjë mund të zgjidhet duke i bërtitur dhe duke e rrahur. U thuhet dhe u bërtitet se
janë dembelë, të paaftë, se nuk dinë të sillen, të punojnë siç duhet. Por këto veprime
nuk do ta bëjnë kurrë fëmĳën të ulet në karrige për të mësuar, ose të sillet në mënyrë
korrekte. Përkundrazi, këta fëmĳe do ti besojnë fjalëve të tyre ,që ata janë të paaftë
për të mësuar, për t`u sjellë në mënyrë të hĳshme. Kështu ata do të vazhdojnë të
bëhen dembelë të paaftë. - Njërëzit mendojne se kur dhunojnë dikë nga familjarët
është çështje private, që i takon vetëm atyre, prandaj shumë raste dhune mbetën të
padenoncuara dhe të pastudiuara. Por gjithmonë dhuna i kalon caqet e mureve të
shtëpisë duke dëmtuar gjithë shoqërinë. Prandaj për këtë problem kërkohet vëmendje
e veçantë nga e gjithë shoqëria. Kostot e dhunës janë shumë të mëdha në shoqëri, si
nga ana sociale dhe ajo financiare. Pabarazia gjinore e bën një shtet apo familje më të
varfer dhe një terren të papërshtatshëm për gratë dhe fëmĳët për shumë arsye. Por
nëse prindërit nuk vazhdojne me këto forma, që janë provë e papjekurisë dhe anës
feminore të tyre, dhe në vënd të këtyre i tregojnë ,se çvlera dhe aftësi kanë, atëherë do
të shohin si do të lulëzojnë. Fëmĳët socializohen me rolet stereotipike që i përcakton
familja. Një nga problemet më shqetësuese,është edhe pasqyrimi në tekste i barazisë
gjinore. Parë nga ky këndvështrim,kryesisht ato të ciklit të ulët të shkollës 9-vjeçare
dhe rolin,që mund të luajnë ato në edukimin e një shoqërie me mendësi të barabarta
gjinore në vendin tonë. Këtë vit mësimor, nga vëzhgimi i disa teksteve shkollore të
po këtĳ cikli, rezulton se nuk ka ndryshime përsa i përket paraqitjes së steriotipeve
gjinore,sidomos në lëndët qytetari për të gjitha ciklet e arsimit parauniversitarë.
Më konkretisht, duhet theksuar se imazhet,që marrin nxënësit nga këto tekste, janë
steriotipe të dëmshme dhe të rëndomta. Në pamjet figurative të këtyre teksteve
shihen gra me fëmĳe të vegjël në krah, shtëpiake,që përgatisin ushqimin në familje,
femra që punojnë në fushë, femra në profesione të ndryshme, si: infermiere apo
mësuese. Në të njëjtën kohë, burrat shfaqen në pamje vizive zakonisht si ushtarë,
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sportistë, mjekë, shoferë e deri dhe udhëheqës, Pra, bartës punësh të rënda. Mesazhi
që transmetohet në këto tekste dhe që arrin tek fëmĳët e mbetet në mendjen e tyre
është se të përgatiturit për ushtarë dhe të mbajturit e armëve është më i rëndësishëm
se të lindurit e një fëmĳe e të kujdesurit për rritjen dhe edukimin e tĳ. Shikon në libra
vajzat, që ndihmojnë prindrit në punët e shtëpisë, ndërsa djemtë shumë pak tregohen
në role të tilla.Ka mundësi ,që nxënësit duke marrë modele të tilla, në përmbajtje
negative, të marrin edukatë të disa dukurive negative ,që po ndodhin aktualisht në
disa familje shqiptare. Kushdo që ka punuar dhe vazhdon të punojë në mësuesi,
natyrshëm shqetësohet, që këto steriotipe gjinore, pasqyruar në tekstet tona, ndikojnë
dukshëm në psikikën emotive të fëmĳëve dhe duke i mesuar ata performojnë një set
me sjellje të paracaktuara në bazë të diskriminimit gjinor. Dukuri të tilla negative na
vënë para detyrave të reja..Shpesh herë mesazhet dhe ilustrimet e një teksti paraqesin
steriotipe gjinore tradicionale, kur dihet se ka ardhur koha,që të përjetojmë vizione të
një shoqërie, të mundësive dhe shanseve të barabarta.Shqetësimi ka të bëjë me rolin,që
duhet të luajnë tekstet shkollore si instrumenta të edukimit të një brezi të ri,që përgatitet
për të ardhmen. Shikojmë se fëmĳët po mësojnë dhe edukohen edhe rreth ndarjes
gjinore të punës në shkollë e keto njohuri dhe veprime reflektohen më vonë edhe në
jetë, kur atyre u jepet mundësia të zgjedhin një profesion. Një shkollë,që u ofron të
rinjve një kurikulum dhe një mësimdhënie të njeanshme gjinore, që përfshin ato në
analiza dhe veprime mbresëlënëse do t’i inkurajojë djemtë dhe vajzat për të arritur
maksimumin e potencialit të tyre. Në tekste duhet të përdoren shembuj figurativ dhe
të shkruar, të cilet nuk percjellin mesazhe të dëmshme dhe nuk ndikojnë negativisht
në edukim.Burrat mund të paraqiten duke punuar në shtëpi, ashtu si edhe gratë mund
të tregohen duke dhënë kontributin e tyre edhe në profesione të tilla, si: inxhiniere,
mjeke, juriste, gjeologe etj. Hartuesit e teksteve si dhe mësuesit duhet të synojnë,që
përmes procesit të mësimit dhe edukimit të pajisin me njohuri dhe shprehi për jetën.
Mësuesit/et duhet të ndërgjegjësohen për steriotipet gjinore,që ende ekzistojnë në
shoqërinë e sotme shqiptare, duke përdorur hapësira në tekste, duke zhvilluar madje
edhe biseda, tema, seminare, takime dhe diskutime për këto problematika. Arsimi nuk
ka të bëjë vetëm me sigurimin dhe funksionimin e mjaftueshëm të shkollave, sigurimin
teksteve dhe mësuesve të kualifikuar. Ai lidhet me një kontekst të caktuar social,
arsimi duhet të shihet si një e drejtë e të gjithëve, ku individët, gra apo burra, vajza apo
djem, kanë mundësi të përmirësojnë mirëqënien e tyre sociale dhe ekonomike si dhe të
marrin pjesë aktive në jetën publike.etj.Psikologët e sotëm të edukimit shqetësohen se
steriotipet gjinore ndikojnë tek fëmĳet, duke i mësuar edhe ata të përforcojnë një sjellje
të parapërcaktuar dhe bazë të diskriminimit gjinor. Arsimi me të gjithë përbërësit
e tĳ, duhet të përmbushë detyra të emancipimit shpirtëror dhe zhvillimit social të
individit. Eliminimi i stereotipeve në tekstet shkollore dhe akademike ndihmon në
zhvillimin e një shoqërie të barabartë, ku të rinjtë nuk identifikojnë njëri tjetrin në bazë
të diferencave gjinore, kulturore apo ekonomike. Respektimi i të drejtave të barabarta
dhe promovimi i tyre në tekste ndihmon në një emancipim të shoqërisë dhe klimës
paqësore në të.
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Metodologjite ne mesimin e gjuhes angleze
Blerina Bego
Metoda e mesimdhenies perfshin principet dhe metodat qe perdoren nga mesuesit per te
aftesuar nxenesit per te mesuar. Keto strategji jane percaktuar pjeserisht ne ceshtjen e subjektit
qe do mesohet dhe pjeserisht ne natyren e nxenesve. Qe nje metode e mesim dhenies te jete
e pershtatshme dhe efikase duhet te jete ne lidhje me karakteristikat e nxenesve dhe llojit te
te mesuarit qe do te sjelli. Sugjerime te ndryshme kane dizenjuar dhe perzgjedhur metoda te
ndryshme te mesimdhenies. Ne shkollat e sotme i jepet rendesi dhe inkurajim kreativitetit.
Eshte nje fakt tashme I njohur se perparimet e njeriut vĳne permes arsyetimit,argumentimit.
Ky gjykim dhe mendimet origjinale rrisin krĳimtarine. Cilat jane disa nga metoda ne
mesimdhenien e gjuhes angleze.
Fjalet kyce : metoda, sugjerime, mesimdhenie,gjuhe e huaj.

Metoda direkte
Ne kete metode mesimi behet teresisht ne gjuhen qe synohet te mesohet. Nxenesit
nuk i lejohet te perdore gjuhen e tĳ/saj native. Rregullat gramatikore shmangen dhe
theksi vendoset me shume ne shqiptimin e mire. Ne pergjithesi mesimi fokusohet ne
zhvillimin e aftesive te te folurit. Tiparet karakteristike te kesaj metode jane:
1.
Mesimi i koncepteve dhe fjalorit permes shpjegimit me ane te gjesteve,
objekteve te jetes reale si edhe materialeve te tjera vizive.
2.
Mesimi i gramatikes duke perdorur metoden induktive.
3.
Ve ndosja ne qender e gjuhes se folur.
4.
Fokusimi ne modele pyetje-pergjigje.
5.
Metoda e perkthimit dhe gramatikes
Ne kete metode nxenesit mesojne rregullat gramatikore dhe me pas i perdorin keto
rregulla duke perkthyer fjalite nga gjuha qe po mesohet ne gjuhen native. Nxenesve
te avancuar mund t’iu kerkohet per te perkthyer te gjithe tekstin fjale me fjale. Metoda
ka dy qellime kryesore : te aftesoje nxenesit te lexojne dhe perkthejne literaturen e
shkruar dhe te coje me tej zhvillimin e pergjithshem intelektual te nxenesve. Ajo e
ka origjinen nga praktikat e mesimit te Latinishtes. Ne vitet 1500 nxenesit e mesonin
Latinishten per te komunikuar por kur ajo nuk u perdor me u studiua sin je disipline
akademike.
Metoda audio gjuhesore
Teoria e kesaj metode konsiston me mesimin e nje gjuhe si pervetesim i zakoneve.
Ajo ka me teper praktike te dialogeve te situatave te perditeshme. Gjuha e re ne
fillim degjohet dhe ushtrohet gjeresisht para se te shikohet ne formen e saj te shkruar.
Kjo metode e mesimit te gjuhes ,eshte e ngjashme me metoden direkte, dhe si ajo
metoda audio –gjuhesore keshillon qe nxenesve duhet tu mesohet gjuha direkt pa
perkthimin ne gjuhen e lindur per te shpjeguar fjale e gramatika te gjuhes se re.
Mesuesi duhet te paraqese modelin e sakte te fjalise dhe nxenesi duhet ta perserise
ate. Ne kete metode nuk ka shpjegim te rregullave gramatikore. Cdo gje mesohet
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dhe memorizohet.
Metoda strukturore
Kjo metode e sheh gjuhen si nje kompleks i rregullave gramatikore te cilat duhen
te mesohen nje nga nje ne kohe sipas nje rregulli te caktuar. Keshtu psh , folja “jam”
eshte prezantuar dhe praktikuar perpara kohes se tashme te vazhdueshme, e cila e
perdor foljen “jam”si folje ndihmese.
Sugjestopidia
Eshte nje metode e zhvilluar nga psikoterapisti bullgar Georgi Lozanov. Ajo perdoret
me teper ne mesimin e gjuheve te huaja. Atmosfera e krĳuar ne klase eshte faktor i
rendesishem per te siguruar qe nxenesit jane te qete dhe te sigurt. Teknika te tjera
te ndryshme perfshĳne artin e muziken. Mesuesit nuk veprojne ne menyre direkte
,megjithese kjo metode ka ne qender mesuesin.Psh. mesuesit duhet te veprojne si
partner me nxenesit duke marre pjese ne aktivitetet si lojrat apo kenget.
Metoda e pergjigjes fizike totale
Kjo metode funksionon duke pasur pergjigjen e nxenesve me komandat e thjeshta
psh,”Cohu ne kembe”, “Mbylle librin”, “Shko te dritarja dhe hape ate”. Metoda
thekson rendesine e mesimit te veshit me gjuhen e re.
Metoda e mesimit me ane te komunikimit
Rendesia e kesaj metode konsiston ne me aftesimin e nxenesvete komunikoje ne
menyre efektive dhe te pershtatshme ne situate te ndryshme. Permbajtja e kesaj
metode jane funksione te tilla si ftesat, sugjerimet, ankesat dhe nocionet si shprehje
te kohes ,sasia, vendodhja.
Menyra e heshtur
Quhet keshtu sepse qellimi i saj eshte qe mesuesi te thoje sa me pak qe te jete e
mundur ne menyre qe nxenesi mund te kontrolloje cfare ai do qe te thoje. Nuk duhet
te perdoret gjuha e lindur.
Menyra e te perbashketave
Ne kete metode jane bere perpjekje per te ndertuar lidhje personale midis mesuesit
dhe nxenesit keshtu qe mos te kete pengesa ne te mesuar. Ka shume bisedim ne
gjuhen e nenes e cila perkthehet nga mesuesi dhe perseritet nga nxenesit.
Metoda natyrale
Kjo metode thekson ngjashmerine midis gjuhes se pare dhe te dyte. Nuk ka korrigjim
te gabimeve. Te mesuarit zhvillohet me nxenesit te cilet e kuptojne gjuhen ose u
behet e kuptueshme.
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Klasifikimi modern

i

gjallesave
Lindita Koxha

Të bësh klasifikim do të thotë të vësh rregull, t’I gruposh objektet së bashku
duke u bazuar në ngjashmërite që ato kanë. Dega e biologjise që merret me
klasifikimin e gjallesave quhet sistematike për grupimin dhe klasifikimin e
gjallesave merren në konsideratë tiparet e ngjashme që ato kanë . Tipari është
një vecori që ka objekti ose gjallesa. Biologet I klasifikojnë gjallesat në grupe te
caktuara ne baze të tipareve të ngjashme . Keshtu studimi I tyre behet më I lehtë.
filozofi dhe zoologu grek Aristoteli studio beten shtazore , Teofrati studio boten
bimore Aristoteli I grupoi kafshët në bazë të mjedisit ku jetonin ndërsa Teofrati
I grupoi bimet sipas strukturës së kërcellit por zbulimi I mikroskopit nxori
mangësite e shumta të këtĳ klasifikimi .Themeluesi I sistematikës modern është
Karl Lineu I cili përdori klasifikimin sipas një hierarkie me disa nivele dhe futi
konceptin e llojit dhe emërtimin shkencor të gjallesave . Kështu në sistemin
hierarkik të klasifikimit biologjik llojet e përafërta grupohen në gjini, gjinitë e
përafërta grupohen në familje, familjet e përafërta grupohen në rende, rendet e
përafërta grupohen në klasa, klasat e përafërta grupohen në tipe ose filiume,
tipat e përafërt grupohen në grupe të mëdha që quhen mbretëri. Mbretëritë
grupohen në domene ose sferë.
Sipas lidhjeve gjinore dhe prejardhjes secili nga grupet e përmendura si ; lloji,
gjini, familje , rend , klasë, tip, mbretëri, domen tregon një njësi sistematike ne
hierarki dhe quhen njësitë bazë të klasifikimit shkencor . Kur një njësi përfshin
numër të madh gjallesash dhe me ndryshime të vogla midis tyre njësia mund
të ndahet në nënnjësi dhe mbi njësi si psh Një gjini ndahet në disa nëngjini
, një rend në disa nënrende etj . gjithashtu ndahen dhe në mbinjësi, psh
mbiklase mbirend etj, të cilat bëjnë një përcaktim më të saktë të vendit që zë
çdo gjallesë në universin e gjallë. Kohët e fundit si njësia sistematike më e
lartë ose më e madhe konsiderohet DOMENI ndërsa njësia më e vogël është
lloji ose specia.
Domeni, mbretëria, tipi ose filiumi, klasa, rendi , familja , gjinia , lloji.
Filiumi përdoret në klasifikimin e gjallesave bimore . më poshtë po japim në një
pamje renditjen e njësive sistematike sipas radhës .
Taksonomia është fusha e cila studion marrëdhëniet e grupeve të ndryshme
biologjike dhe i kategorizon ato në bazë të ngjashmërive ose ndryshimeve që shfaqin.
Tradicionalisht qeniet e gjalla janë ndarë në pesë mbretëri: Monera, Protista, Fungi,
Plantae dhe Animalia. Sidoqoftë shumë shkencëtare me zbulimin e gjallesave të
reja e konsiderojnë sistemin e pesë mbretërive të paplotësuar duke preferuar në
vend të tĳ një klasifikim, që fillon me 3 sfera kryesore ose domene si:
1Arkaea (archeobakteret)
2Bakteria (eubakteret )
3Eukariotët (ku përfshihen protistët, kërpudhat, bimët dhe kafshët) i cili
bazohet në faktin nëse qelizat e gjallesave kanë bërthamë qelizore apo jo si dhe në
ndryshimet në përbërjet kimike të pjesëve të jashtme të qelizave. Më pas, çdo sferë
e mbretëri zbërthehet më tej derisa çdo specie të jetë klasifikuar në bazë të rendit:
259

Sfere ose Domen, Mbretëri, Filumeose tipe , Klase, Rend, Familje, Gjini, Lloj duke
përfunduar me një gjallesë me një emër shkencor të përbërë nga gjinia dhe lloji i
tĳ. Për shembull njerëzit listohen si Homo sapiens. Homo është gjinia dhe sapiens
lloji. Viruset, viruidet, prionet dhe satelitet janë jashtë këtyre kategorive të cilësuar
si "në cep të jetës" në kuptimin që shumë shkencëtare nuk i klasifikojnë këto qenie si
tamam të gjalla për shkak të mungesës se një ose më shumë karakteristikave jetësore.
Klasifikimi shkencor bëhet në bazë të kritereve :
1-kriteri morfologjik
2 –kriteri fiziologjik
3- kriteri bio-kimik konkretisht
Tipi I qelizes: prokaryote (nuk kanë bërthamë) ose eukaryote (kanë bërthamë
të dallueshme)
Numri I qelizave: Një qelizor ose shumqelizor.
Mënyra e të ushqyerit: vetëushqyese ose jeterushqyese
Riprodhimi: vegjetativ, seksual dhe joseksual.
Për çdo gjallesë përdorët emërtimi shkencor që përbëhet nga dy emra në gjuhën
latine sepse në kohën kur Lineu bëri klasifikimin e gjallesave përdorej më
shumë gjuha latine.
Emri I parë tregon gjininë dhe fillon me shkronë të madhe dhe emri I dytë
tregon llojin dhe fillon me shkronjë të vogël. P .sh
Homo sapiens homo
tregon gjininë dhe sapiens tregon llojin. Në klasifikimin e gjallesave me lloji ose
specie përkufizohet një grupgjallesash me tipare të ngjashme, bashkësine më të
thjeshtë të gjallesave do ta quajmë specie ose lloj. Lloji përfshin grupe gjallesash
të ngjashme të afta për tu kryqëzuar ndërmjet tyr edhe për të dhënë pasardhës
pjellorë. Lloji është kategoria themelore e klasifikimit të gjallesave.
Shkencëtarët përdorën emrin shkencor për këto arsye :
1-Kur përdoret emri shkencor nuk ekziston mundësia për të gabuar në
përshkrimin e tipareve të një gjallese , dy gjallesa të ndryshme nuk mund të kene
të njëjtin emer shkencor .
2-Emrat shkencor ndërrohen rrallë.
3-Emrat shkencor përdoren me të njëjtën gjuhë në te gjithë botën në gjuhën
latine në gjuhën që përdori K. Lineu. Në gjuhë të ndryshme të botës gjallesa të
caktuara emërtohen me emra të ndryshëm.
Marrim si shembull klasifikimin dhe emërtimin e njeriut,
Sistemi I ri I klasifikimit të gjallesave I klasifikon gjallesat në
pesë mbretëri

tre domene dhe

1- Monera 2- Protista 3- Kerpudha 4- Bime 5- Kafshe .
Specia është njësia themelore
Specia është bashkeëi e individëve me karakteristika mjaft të ngjashme që
duke u kryqëzuar trashëgojnë pasardhës të ngjashëm me prindërit dhe pjellorë
d.m.th të aftë të trashëgojnë pasardhës . p.sh. gomari dhe pela janë dy specie
të ndryshme sepse trashëgojnë një specie tjetër sterile që është mushka , pra
mushka nuk lë pasadhës.
Gjinia. Në gjini grupohen specie të ngjashme midis tyre . P .sh qeni dhe ujku
bëjnë pjesë në gjininë Canis.
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Familja. Ne familje bëjnë pjesë gjini te ngjashme midis tyre p.sh dhelpra qeni
dhe ujku grupohen ne familjen canidae.
Rendi. Në një rend futen famĳle të ngjshme midis tyre psh qeni luani tigri
grupohen në rendin e karnivorëve .
Klasa. në një klasë futen rende te ngjashme midis tyre . psh kafshët qe lindin të
vegjel dhe I ushqejnë me qumesht dhe kane lekuren të mbuluar me qime futen
ne klasën mammifera.
Filium ose tipi. në një tip ose filium futen kalsa që kane ngjashmeri me njëra
tjetrën.
Termi filium përdoret vetëm në klasifikimin e bimëve.
Mbretëria është njësia që përfshin tipa të ngjashëm. Mbretëritë e gjallesave janë
pesë: monere protiste kërpudha bimë dhe kafshë .
Domeni është njësia që përfshin mbretëri në skemën e mësipërme .
Domeni archea është një mbindarje sistematike themelore në nivelin më të ulët
të jetës qelizore. Pra janë prokariotët më të vjetër. Mund të konsiderohen mbretëri
ose domen sipas skemës së klasifikimit por tregojnë strukturë kimike të tillë
që duhen konsideruar si një degë kryesore e ndarë nga format e tjera jetësore.
Nga përbërja molekulare mund të quhet si një nga mbretërite e organizmave
prokaryote por meqë origjina e grupit archea nuk është e sigurtë themi që
archeaa, eubaktetret dhe eukariotet janë tre grupe themelore të gjallesave . dhe
deri më sot meqë përbëhen nga qeliza të vetme dhe pa bërthamë klasifikohen
si prokaryote ose monere. Archea
u studiua më 1977 nga Cloese dhe Fox
të cilët bazuar në ARN ribozomike e quajtën , archeobakteria sepse
këto
ngjajnë me bakteret nga morfologjia por ndryshojnë nga gjenet dhe metabolizmi
. Ato mund të jetojnë në kufijtë e temperaturës më të lartë dhë më të ulët
të biosferës.
Archeobakteret ndahen në filiume : euryarcheota, crenarcheota,
nanoarcheota, korarcheota.
Moneret janë organizma mikroskopike njëqelizore , prokaryote ku bëjnë pjesë të
gjithë tipet e baktereve .
Protistet janë një grup organizmash njëqelizore me karakteristika të ngjashme
ushqyese të ngjashme me të bimëve qe jane protistet autotrofe si algat e kuqe
dhe te gjelberta, ato që ngjajë me kerpudha t dhe kafshet që janë protistët
heterotrofë si amebat foramniferët etj
Protistët janë organizma eukaryote bërthama e të cilave I bën të dallueshëm
nga monerët.
Kërpudhat jane organizma eukaryote njëqelizore si ; majate dhe shumëqelizoretë
përbërë nga fije të holla që quhen hife të cilat gërshetohen per të formuar
trupin e kerpudhes të quajtur micelë.
Bimët janë organizma eukaryote shumëqelizore autotrofe.
Kafshët janë organizma eukaryote shumëqelizore heterotrofe.

Viruset
Përveç pesë mbretërive të mirëfillta kemi dhe një grup gjallesash që zënë një pozicion
të ndërmjetëm midis jo të gjallës dhe të gjallës , që janë viruset. Në latinisht virus
do yë thotë helm.
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Dega e bilogjise që merret me studimin e viruseve quhet virologji.
Një virus është një thërmĳë organizimi I sëcilës është I lidhur tërësisht me
proceset bio-kimike krejt të ndryshme nga ato të së gjallës , e paaftë për jetë
të pavarur . Kur kjo thermĳë gjendet në brendesi të një qelize të gjallë silet si
qenie e gjallë.
Viruset nuk kanë structure qelizore nuk kanë bërthamë , as citoplazmë , as
membranë prandaj mendohet se organizimi I tyre është nënqelizor. Jane më të
mëdha se molekulat biologjike dhe më të vogla se qelizat me përmasa më të
vogla.
Viruset janë të padukshme në mikroskopoptik por të dallueshme në mikroskop
elektronik
Viruset kanë forma të larmishme : gjatësore, sferike, kubike, tulle, me koke ovale
apo shumëkëndore dhe bisht të hollë.përmasat shkojne nga 10-20 mμ deri në
200-300mμ
Viruset ndërtohen nga:
-kapsidi (mbështjellje e jashtme proteinike)
-njëmolekulë acid nukleik në brendësi (AND ose ARN)
Në viruse më të nderlikuara mund të jenë të pranishme lyra, karbohidrate etj
Vetitë e viruseve
Një virus mund të bëhet aktiv nëse lidhet drejtperdrejt me një qelizë pritëse. Me
t’u hequr nga qeliza ai nderpret cdo aktivitet jetësore.
Në ndryshim nga qeliza që vetëriprodhohet me ndarje viruset nuk mund të
vetëriprodhohen duhet të depertoje në brendesi të një qelize dhe të marrë
kontrollin e proceseve metaboloke
Viruset përdorin substance dhe mekanizma qelizorper të formuar thërmĳa të
tjera virale dhe pengojne në këtë mënyrë formimin e përbërësve qelizor normal.
Mendohet se viruset paraqesin një gjen ose grup gjenesh “ të pastreha”derisa
pushtojnë një qelizë të gjallë.
Virust shfaqin tipare të ndryshme në varësi të llojit të qelizes pritëse. Natyra
kimike dhe aktiviteti I qelizes pritëse ndërrojnë strukturën e virusit . Janë vëzhguar
mutacione të përhershme të strukturës së viruseve .
Riprodhimi i viruseve
Kur një virus infekton një qelizë ai infekton brenda saj acidin nukleik ose futet I
tëri në qelizë . Pas futjes në qelizë ai mund të riprodhohet menjëherë ose mund
të ketë një periudhe inkubacioni dhe pastaj të aktivizohet për tu riprodhuar. Ne
një kohë të dyte materiali I tĳ gjenetik mund të lidhet me ate të qelizes bujtëse.
Viruset mund të infektojne qelizat bakteriale dhe organizmat eukaryote
.Viruset që infektojnë bakteret quhen bakteriofage.ose shkurt fage.
Shumimi në qelizat bakteriale zgjat shumë pak minuta .viruset e reja ushtrojne
trysni mbi membranën qelizore deri në çarjen e saj,pra shkatërrimin e qelizes
bakteriale , dhe infektimin e qelizave të tjera.Kjo dukuri quhet LIZE.Cikli I ketyre
proceseve quhet cikel litik. Fagu vetë quhet fag virulent.
Fazat e ciklit litik janë : -Nis me një bakter normal
Fagu fiksohet mbi murin bacterial dhe me anë të enzimave tretnë këtë
pjesë membranën bakteriale
Injekton Brenda qelizes molekulën e tĳ të AND-se
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Mjaftojnë pak minuta që AND e fagut ti afrohet AND se bakterit që
kontrollon formimin e citoplazmes dhe të filloje të sintetizojë AND të rejadhe
molekula të reja proteinike të fagut duke perdorur mekanizma qelizore bacterial.
Bakteri trnsformohet në një fabrikë fagesh.
Faget grumbullohen Brenda bakterit në një nr rreth 300
Më në fund qeliza shkatërrohet pra peson lizisdhe bakteriofagët e lirë
mund të sulmojnë qeliza të reja bakteriale.
Në disa raste AND e fagut e future në qelizën bakteriale nuk përcakton
formimin e fageve të reja . mbase citoplazma bakteriale ka një farë imuniteti
ose restencë që e ndalon fagun të jetë virulent . AND efagut I ngjitet AND- se së
bakterit. Kjo forme e bakteriofagut quhet profag. Kur bakteri shumohet bashke
me të shumohet edhe profagu. Pra ADN e fagut dyfishohet dhe kalon në një
qelizë bĳë, kështu AND e fagut transmetohet në qelizat e reja brez pas brezi
edhe pse nuk bën dëm të menjëhershëm është gjithmonë një “farë shkatërrimi”.
Në fakt në një moment të caktuar mund të ndodhë një mutacion dhe fagu
të bëhet I pandjeshëm ndaj veprimit frenues të citoplazmes bakteriale ose rrezet
ultravjollcë mund ta shkaterrojne imunitetin citoplazmik dhe atëhere pavarësisht
në mënyrën me të cilën fagu kthehet në virulentai nis cilkin litik duke formuar
thërmĳa të reja.
Klasifikimi I viruseve : Si kritere të klasifikimit të viruseve merren
Morfologjia e virusit
Acidi nukleik
Semundja që shkakton
Lioji I gjalleses që infekton
Njësia më e lartë e klasifikimit të viruseve është rendi viridae familjet
pikornaviridae, Herpesviridae, parvoviridae, retroviridae. Nenfamĳe , gjini ,
nengjini dhe lloji.
Mbretëria monera
Bakteret janë gjallesa njëqelizore prokaryote, bëjnë pjesë bakteret dhe
cionobakteret ose algat blu të gjelbërta.
Ndërtimi qeliza e tyre është e thjeshtë dhe ndërtohet nga këto pjesë:
Kapsula - shtresë mbeshtjellëse që e mbron nga kushte jot ë përshtatshme të
mjedisit
Muri qelizor – I jep formën bakterit
Membrana plazmatike – cipe e hollë dhe elastike që kufizon citoplazmen në
formë kokrrizore dhe të pasur me ARN, nuk kane bërthamë por në qendër
perqëndrohet një kromozom I vetëm rrethor që përmban AND.
Riprodhimi
Riprodhimi është seksual dhe joseksual. Riprodhimi joseksual realizohet me ane
të ndarjes qelizore , duke u formuar dy qeliza bĳe të njëjta .
Riprodhimi seksual realizohet nepërmjet konjugimit , tek disa baktere ndodhet
një factor pjellorie F+ qeliza që e mban quhet qelizë mashkullore, te tjerave u
mungon ky factor dhe shënohen me F- këto quhen qeliza femerore . nëpërmjet
një ure citoplazmike që vendoset ndermjet dy baktereve , F+ kalon drejt qelizes
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femerore dhe e pasuron ate me materialin e ri gjenetike cila më pas ndahet dhe
jep dy qeliza bĳa .
Mjedisi ku jetojne
Bakteret jetojne ne te gjitha mjediset , jane gjallesa anaerobe dhe aerobe te cilat
mund të ndahen ne
- aerobe te detyruara - që jetojne vetem në prani të oksigjenit dhe
-aerobe facultative - jetojne perkohesisht ne mungesë të oksigjenit
-anaerobe te detyruara - që jetojne vetem në mungesë të oksigjenit
-anaerobe facultative që jetojne perkohesisht mund të jetojnë në prani të
oksigjenit
Bakteret që ushqehen me organizma te vdekur ose me lëndë organike që gjenden
në mjedise jo te gjalla quhen baktere saprofite. Bakteret që pushtojne inde të
organizmave të gjalla quhen parazite. Bakteret që shkaktojne semundje të ndryshmë
te gjallesat quhen patogjene.
Disa
baktere jane të afta të sintetizojnë lenden organike nga lende inorganike pra
jane autotrofe, ato quhen baktere kimio-sintetike
pasi si burim energjie
përdorin substanat e tjera inorganike ,të tilla janë : ferrobakteret , sulfobakteret
, nitrobakteret etj.
Disa baktere kane bakterioklorofilen një pigment kimikisht I ndryshëm nga klorofila
e bimeve dhe jo e organizuar në kloroplaste . Keto jane cianobakteret ose algat
blu te blerta, pra jane organizma fotosintetike njëqelizorë ose forma koloniale.
Algat blu të blerta (cianobakteret) konsiderohen si “ bimet” më të vjetra në
tokë qe kryejnë fotosintezën .ato ndertohen nga : muri qelizor me shumë
shtresa I përbërë nga substance si pektina , hemiceluloza , celuloza dhe mureini.
Muri q karoten , fikociani I kalter elizor mbështjellë citoplazmën e cila ndahet në
dy pjesë, pjesa periferike dhe pjesa qëndrore. Pjesa periferike eshtë e ngjyrosur
nga pigmente të shumta si klorofile AdheB fikociani I kaltër , fikoeritrina e
kuqe prandaj dhe quhet kromatoplazëm.
Pjesa qëndrore njihet si
qendroplazmë dhe përmban ADN ARN dhe ribosome. Te shumica a e ketyre
algave shumimi eshtë vegjetativ dhe joseksual ( me spore) shumimi vegjetativ
tek format njëqelizore behet me ndarje qelizore te thjeshtë ndersa në format
shumëqelizore behet ndarja e trupit ne segmente , ku segmentet igjenerohen në
alga të reja.
Eubakteret dhe arkeobakteret përfshĳnë baktere autotrofe dhe heterotrofe .
Jetojnë në vende të vafrëra si toka të kripura , mjedise të pasura me squfur , në
ujra acide etj.
Bakteret kanë koto forma :
1sferike ( koke)
2shkpthore ose cilindrike
3Spirale
4penjëzore
5kleçke
Grupi I kokëve ndahet në:
-baktere që përbëhen nga një qelize e vetme që quhen koke, ose mikrokoke
-nga qeliza të grupuara dy nga dy që quhen diplokoke,
-nga qeliza të organizuara në formë zinxhiri ose vargje të gjata ose të shkurtra
që quhen streptokoke.
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-Si grumbuj në formë vile rrushi që quhen stafilokoke . Ato mund të gjenden
në lëkurën e trupit tonë dhe të kafshëve, në goje , stomak , në zorrë . shumohen
me oksigjen dhe pa oksigjen ky proces quhet fermentim.
Mbretëria

protista

Në këtë mbretëri bejnë pjesë gjallesa njëqelizore dhe shumëqelizore eukaryote
dhe janë gjallesa autotrofe , heterotrofe dhe takohen dhe forma të dyfishta
auto dhe heterotrofe.
Jetojnë në ujra të kripura dhe të embla ose në trupin e njeriut dhe të kafshëve
si parazite dhe ndahen në 1- protozore 2- alga.
Protozoaret jane gjallesa heterotrofe ose jeërushqyese.
Ndërtimi qelizor I protozoarëve
Qeliza e protistëve përbëhët nga protoplazma e mbështjelle nga membrana
dhe në brendësi ka të paktën një bërthamë. Pjesa e jashtme e protoplazmës
është më e dendur dhe quhet aktoplazmë , kurse pjesa e brendshme eshte
më e hollë dhe quhet endoplazmë,Disa protozoarë nuk kanë membranë kjo I
ndihmon të ndryshojnë formën vazhdimisht.Mbulesa e trupit te këto ështe cipë
e hollë plazmatike pas se cilës kane dhe membranë të hollë elastike që quhet
pelikulë .shumica e protisteve n e siperfaqe te trupit tajojnë guaske, po ashtu jane
te vecuara organelat qelizore , organela per tretjen e ushqimit - vakuola tretëse,
organela per që rregullon sasinë e ujit Brenda qelizes - vakuola tkurrese si dhe
organelat për lëvizje pseudopodet , ciliet dhe kamxhiket, ne citoplazem ndodhen
dhe disa struktura që quhen trikociste që sherbejnë për sulm dhe mbrojtje,Ato
regojnë ndaj dritës , prekjes , ngacmimeve , lendëve kimke etj euglenat kane si
vecori një shqisë ndaj dritës që quhet stigma apo njollat e syrit . protozoarët
shumohen në dy mënyra - në mënyrë joseksuale dhe seksuale
Shumimi joseksual bëhet në disa mënyra:
1me ndarje binare
2me ndarje multiple apo të shumefishtë te protozoaret njëqelizore kjo
ndarje quhet shizogonia
3me ndarje multiple te protozoaret shumëqelizore kjo ndarje quhet
plazmotonia
4me bulëzim.
Bazuar në mënyrën e lëvizjes protozoarët I ndajmë në
pese grupe:
1- mastigoforet ose kamxhikoret ku bëjnë pjesë 1500 lloje jane të pajisur me
kamxhik janë forma të lira parazitare e patogjene perfaqësues kryesore eshte
trypanozoma gambiense që shkakton sëmundjen e gjumit.
2- sarkodinat ose pseudopodet ( këmbërremët) ku bejnë pjesë 11500 lloje te gjalla
dhe 33000 forma fosile. Lëvizin me pseudopode që jane zgjatime citoplazmike
që gjallesa I ben sipas kushteve të mjedisit dhe nevojave të saj biologjike me të
cilat dhe ushqehet e mbrohet.perfaqesues kryesore është ameba dhe foramniferet
që vishen me guaske me ngjyra të forta.
3- ciliatet ose qerpikorët në këtë grup njihen rreth 8000 llloje , perfaqësues
kryesorë është parameci.
4-opalinidët Ku futen rreth 400 lloje parazite të aparatit tretës të amfibëve ,
zvarranikëve dhe peshqëve.
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5- Sporozoarët - ku futen rreth 5000 lloje parazite . vecori e tyre është se u
mungon aparati lëvizës. Perfaqësues kryesore është plasmodium virax.
Algat
Në këtë grup të protistevë bëjnë pjesë alga një dhe shumëqelizore autotrofe që
përmbajnë klorofilë ose pigmente të tjera me anën e të cilave kryejnë procesin
e fotosintezës. Jetojnë n ë ujra të ëmbla dhe të kripura . tërësia e protistëvë
fotosintetikë quhet fitoplankton .

Algat Njëqelizore
Algat njëqelizore jetojnë në siperfaqe të detit , liqenit , oqeaneve ku ka ndricim
të mjaftueshëm . Algat njeqelizore ndahen në:
1euglenoidet ( euglenophyta),
2diatometë (chrizophyta)
3Dinoflagjelatët( dinoflagelata)
1- Euglenoidet perfaqësues kryesore euglena e gjelbert, Ne drite është autotrofe
leviz me kamxhik , e pajisur me fotoreceptor m e ngjyre të kuqe e ndjeshm e
ndaj dritës dhe shërben për ta orientuar organizmin drejt zonave të ndricuara,
nese ambjenti nuk ka dritë të mjaftueshme ajo kthehet n e heterotrofe , pra ka
një kombinim të strukturave bimore dhe shtazore , dhe futet ne format me
natyrë të dyfishtë.
2- Diatometë jane njëqelizorë të ujrave të ëmbla dhe të kripura , muri qelizorë
përbëhet ng a celuloze dhe kristale silica si dhe lyra që sherbejnë jo vetëm si
lëndë reservë por e ndihmojnë për të notuar më mirë.
3- Dinoflagjelatët janë njëqelizorë me flagjel , muri qelizorë përmban celulozë
dhe lëndë rezervë si amidon dhe lipide.
Shumimi seksual kryhet në këto mënyra:
1-kopulimi ose singamia ku nga një protozoare dalin gamete mashkullore dhe
nga një tjetër gamete femërore dhe me bashkimin e tyre formohet zigota.
2-Konjugimi ku dy kapucëza bashkohen në pjesët gojore të tyredhe në këtë
vend formohet ura protoplazmatike ku bëhët shkëmbimi I materialit gjenetik .pas
ketĳ procesi individet largohen nga njëri –tjetri dhe pasojnë ndarjet e mëtejshmë
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në dysh.
Algat Shumëqelizore
Jetojnë në ujra ceketa pergjate brigjeve pasi ato janë të pasura me lëndë ushqimore.
Shumohen me rrugë joseksuale dhe seksuale .Trypi ndërtohet nga dy pjesë që
janë pjesa siperfaqësore e cila është e lakueshme dhe e gjerë sherben per të kryer
fotosintezën . dhe pjesa nënujore është e egjatë dhe shërben për tu fiksuar në
substrat.
Algat shumëqelizore ndahen në:
1-Algat e gjelbërt (chlorophyta)
2- Algat e murrme (pheophyta)
3-Algat e kuqe (rodophyta)
Algat e gjelbërta janë njëqelizore , shumëqelizore dhe koloniale që jetojnë në
ujra të ëmbla, të kripura , toka me lagështirë dhe trungje pemësh. Llojet më
të përhapura janë : protococus njëqelizore dhe koloniale ,chlorella njëqelizore,
spiragyrae ujrave të ëmbla jeton në pellgje. Ulotrix, volvoks, ulva etj.
Algat e murrme ( të erëta) janë shumëqelizore dhe marrin ngjyrë gështenjë deri
në të zeze.Fukoksantina u lejon të shfrytëzojnë dritën blu-vjollcë. Permasat e tyre
arrĳne deri në 100mgjatësi.perfaqësues kryesor është gjinia fukuse cila zhytet
tërësisht në ujë gjatë baticës.
Algat e kuqe janë një dhe shumëqelizoreme ngjyra nga e kuqe –verdhe –vjollcë.
Në muret qelizore depozitohen kripra të kalciumit. Jetojnë deri në 250 m
thellësi.pigmenti fikoeritrinë u lejon te thithin dritën blu të gjelbër.Më e njohur
është gjinia : Chondrus, gjinia Gelidium nga e cila nxirret një lëndë që përdoret
në loborator dhe quhet agar-agar, gjinia Corallina , Lithothanium etj.
Mbretëria e kërpudhave
Në këtë mbretëri futen organizma njëqelizore dhe shumë qelizore . Kërpudhat
nuk janë bimë, nuk kanë klorofile kanë një mur qelizore të përbërë prej kitine.
Kërpudhat shumëqelizore kanë formën e një ombrelle të vogël që nuk ben lule
e fara por shumohet me spore . Rriten në livadhe e pyje ne vende me hĳe dhe
lageshtirë . kerpudha eshtë zakonisht nje organizem parazit qe trupin e një
gjallese ose ne ushqime. Ato jane heterotrofe. Ato sipas mënyrës së të ushqyerit
ndahen në:
Saprofite që e sigurojne ushqimin nga shperberja e lendeve organike
Parazite që e marrin ushqimin tq ë gatshem nga gjallesat e tjera.
Kërpudhat ushqehen dhe në mënyrë heterotrofe ato jetojnë në simbiozë me algat
duke formuar një grup gjallesash që janë likenet. Trupi I kërpudhes përbëhet
nga fije të holla që quhen hife , hifet gërshetohen duke formuar një structurë
komplekse që quhet micelë. Fĳet shërbejnë për të thithur ujin dhe kriprat
minerale . Kërpudhat përbëjnë një mbretëri të veçantë që dallohen nga disa veçori
si nga bimët ashtu dhe nga kafshët.
–
Muri qelizor perbëhet nga kitinë që ngjan me kafshëtdhe rralle nga
celuloza e ngjashme me bimët.
–
trupi I tyre quhet tal , mund të jetë një dhë shumeqelizor që kane një
apo shumë bërthama.
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–
–

miceli eshte I degëzuar ose I padegëzuar.
Bërthamat e hifeve janë haploide.
Shumimi

Kërpudhat shumohen në disa mënyra: vegjetative, joseksuale dhe seksuale
shumimi vegjetativ te format njeqelizore bëhet me ndarje qelizore dhe me
bulëzim .
shumimi joseksual behet me spore
ato që jetojnë në ujë me zoospore . në kushte të caktuara kerpudhat krĳojnë
spore të qëndrueshme si sklerocie, klamidospore, teleutospore etj. Shumimi
seksual bëhet me gamete mashkullore e femërore ose nga bashkimi I dy qelizave
të padiferencuara në gamete , çdo hif është I pajisur me gametangje . Hifet
me bërthama aploide të individeve te ndryshëm shënohen me + dhe - të cilat
përmbajnë gamete mashkullore + dhe femërore -.Kur gametangjet e dy hifeve
bashkohen bërthama haploide shkrihet dhe formon bërthamë diploide që
quhet zigotë e cila shnderrohet në një strukturë me mure të trasha që quhet
zigosporang. Pas një farë kohe bërthama ndahet me mejozë dhe jep spor e
haploid, sporet në kushte të përshtatshme japin hife të reja.
Kërpudhat janë shumë të përhapura në natyrë , jetojnë në ujra të ëmbla e të
njelmëta por shumica jetojnë në tokë, në kushte të ndryshme temperature ,
lageshtre e drite, shumica e kerpudhave jetojne ne 20-30 0C, një numër I vogel
jetojnë deri në T= 60 0C
Klasifikimi I kërpudhave
Mykofita përfshin më se 100.000 lloje ne bazë të strukturës së tyre ndahen në dy
nënndarje
1- kërpudhat jargore (myxomycotina)
2- kërpudhat e vërteta (Eumycotina)
Kërpudhat jargore janë primitive , trupi I tyre përbëhët nga një masë protoplazmike
ameboidale cila quhet plasmodium që përbëhet nga bashkimi I shumë qelizave
.Këto qeliza mund të ruajne individualitetin dhe te formojne plazmodin -agregatpseudoplasmodinose kur bashkohen e humbin individualitetin dhe ndërtojnë
plasmodin e vërtetë - fuzione. Kërpudhat lëvizin në saj të një proteine specifike
Miksomiozinit që gjendet në citoplazmën e plasmdit.Lëvizjet bëhen në formë
valësh duke lënë pas gjurmë jargore.Plasmodi mund të ketë ngjyra të ndryshme
si , të bardhë , të verdhë , të kuqe etj.
Kërpudhat e vërteta . mund të kenë trup një qelizor dhe shumëqelizor në këtë
ndarje dallojmë klasat :
Zigomicete
Askomicete
Deuteromicete
Bazidiomicete
Në klasën zigomicete futen rreth 600 lloje , janë organizma saprofite, nga stolonet
e tyre dalin disa zgjatime që quhen rizoide. Riprodhohen në rrugë joseksuale dhe
seksuale, ndër përfaqësuesit kryesor kemi : Rhizopus nigricans , saprolegnia,
perenospora etj.
Në klasën askomicete përfshihen rreth 30.000 lloje janë një dhe shumë qelizore,
bëjnë pjesë majatë dhe ndryshqet. Riprodhimi bëhet me konide. Janë saprofite
268

dhe parazite.përfaqësues kryesor përmendim : clavicepse . Kërpudhat me kapele
saprofite te ngrënshme jetojnë në trungje ose mbi substance organike në
shpërbërje . Janë të pranishme në toka të pasura me humus.
Në klasën e deuteromiceteve futen kërpudha saprofite dhe parazite që shumica
e tyre riprodhihen vetëm me rrrugë seksuale.
Në klasën e bazidiomiceteve përfshihen kërpudhat e zakonshme me këmbë e
kapele te cilat janë saprofite dhe parazite , të ngrënëshme dhe helmuese. Kapelja
perfaqeson trupin frutor kurse kërpudha e vërtetë e përberë prej hifesh gjendet
në tokë.Nën kapelë ndodhen bazidet cdo bazid perbehet nga kater bzidiosporete
cilat shperndahen me anë të erës. Ndër gjinitë më të njohura përmendim ;
Clvaria , hyanum , amanita etj.
Përveç kërpudhave kemi dhe forma simbiotike të tyre që janë Likenet dhe
Mikorizat
Bashkëjetesa me përfitim reciprok ndermjet dy gjallesave te llojeve te ndryshme
quhet simbiozë.
Mikorizat janë forma simbiotike ndërmjet rrënjëve të bimëve dhe kërpudhave
, miceli vendset pjesërisht në terren dhe pjesërisht në sipërfaqet e rrënjëve duke
formuar frytësi ose degezime .domethënia biologjike e kësaj simbioze qëndron
në faktin se , kërpudha ndihmon rrënjët e bimëve të thithin më shumë ujë dhe
kipra minerale sidomos kriprat e azotit , fosforit dhe bima furnizon kerpudhen
me lende ushquese organike( glukoze).
Likenet janë bashkëjetese e një alge me kërpudhat kërpudha siguron
për vete dhe për algën ujë dhe kripra minerale ndërsa alga me anë të
fotosintezës siguron lëndën organike për vete dhe për kërpudhën duke bëëe
një grup gjallesash të thjeshta por të përhapura në vende dhe ku gjallesat
veç e veç nuk mund të jetonin , pra dhe në vende shumë të varfëra .
Jetojneë në vende me lagështirë , në trungje dhe degë të pemëve , mure etj
.
Mbretëria bimore
Bimët janë organizma të gjallë që I përkasin mbretërisë Plantae.Ato përfshĳnë
organizma pë njohur s: pemët, perimet , shkurret, barishtet, vreshtat dhe algat
jeshile.bimët I kemi të shumëllojshme, artificial, kuruese , natyrore bimët janë
shumë të dobishme për njerëzimin . janë gjallesa që e sigurojnë vetë ushqimin
me ane të fotosintezës . ato janë shumëqelizore dhe kanë qeliza eukaryote . Ato
ndahen në llloje dhe forma të ndryshme.
Ndërtimi qelizor
Qeliza eukaryote, te këto qeliza bërthama rrethohet nga dy membrana . Muri
qelizor - shumica e qelizave bimore dhe e kerpudhave janë të rrethuara
nga muri qelizor,gje që I dallon nga qelizat shtazore . protoplasti qshtë pjesa
relativisht e gjallë q qelizes eukaryote , perbëhët nga membrane qelizore , e cila
rrethon citoplazmen . Në citoplazem ndodhen organelat qelizore te mëposhtmë:
1rrjeti endoplazmatik
2aparati I Golxhit
3mikrotubthat
4sferozomet (oleozomet)
5citoskeleti
6ribozomet
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7mitokondrite
8plastidet
9berthama
10vakuola
Secili nga organelat kryen një funksion të caktuar duke plotësuar keshtu proceset
jetesore të bimes.
Klasifikimi i bimëve
Me klasifikimin e shumëllojshmërise së madhe të bimëvedhe studimin e krahasuar
të grupeve të ndryshme merret dega e biologjise që quhet sistematike e bimëve
. klasifikimet më të hershme primitive janë klasifikimet që I ndanin bimët në dy
grupe: ne bime të dobishme për njeriun dhe bimë të dëmshme për njeriun
.në një farë mase keto klasifikime praktike nuk e kanë humbur rëndësinë e
tyre dhe në ditët tona .Ne shumë raste përmenden grupet bimore : të bimeve
të kultivuara , të bimëve të egra, të bimëve të ngrenshme, të bimëve të helmëta
, të bimëve mjaltëse, të bimëve mjekesore etj.Gjithë keto sistema klasifikimi të
bazuara a në kritere praktike që nuk merrnin parasysh prejardhjen dhe lidhjet
gjinore midis gjallesave njihen si sisteme klasifikimi artificiale.Sipas sistemit të
klasifikimit artificial shpesh bashkohen në një grupgjalllesa që kanë dallime të
mëdha njëra nga tjetra.
Sistemi I klasifikimit natyror
Me sistemet artificiale të klasifikimit që bazoheshin në një tipar cfardo sigurisht
nuk u arrit të klasifikoheshin të gjitha gjallesat Kjo vështirësi u kapercye pas
daljes së teorisë së Darvinit mbi evolucionin natyror të gjallesave . Duke u bazuar
në teorine e Darvinit klasifikimi I tyre filloi te bazohej në një tipar : në lidhjen
gjinore , në prejardhjen e tyre.Ky system klasifikimi u quajt sistemi I klasifikimit
natyror në ndryshim nga sistemet e shumta artificiale eshtë I vetem.
Njesia më e vogël e hierarkise sëklasifikimit të bimeve sikurse dhe për gjallesat e
tjera është Lloji ose specia. Bimët ndahen në tre grupe të mëdha:
1-Bimë joenëzore ku bejnë pjesë filiumet: myshqet (briofitet), hepaticophytet, dhe
anthocerophytet.
2-Bimët enezore pa farë ku beĳe pjese filiumet: psilofitet, lycophytet, sphenophytet
dhe pteridophytet.
3-Bimë enëzore me farë ku bejne pjese filiumet: Coniferophytet, cycadophytet,
ginkgophytet, gnetophytet dhe anthophytet.
Bimët joenëzore
1-Filiumi hepaticophyta e ka marrë këtë emër sepse bimët që bejne pjesë në
këtë filium kan e formen e melcisë .disa autore e emërtojnë këtë filium me
emrin marchantiophyta duke u bazuar në përfaqësuesin më të zakonshëm të
këtĳ filiumi që quhet Marchantia polimorpha. Ne këtë filium perfshihen rreth
8000 lloje bimësh joenëzore. Disa nga lllojet më të zakonshme te tyre e kanë
trupin tal të shty[ur pa gjethe . Shumë lloje të tjera kanë pamje gjethore te
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shtypur të ngjashme me myshqet . Bimët e këtĳ filiumi janë të vogla , rreth 10
cm të gjata , dhe jetojne ne mjedise me shumë lagështi.
2-Filiumi Anthocerophyta( anthocerota) përfshin bimë joenëzoreqë kanë formë
të stërgjatur si bri.jane të përhapura kryesisht në mjedise me shume lageshti.
Njihen rreth 100 lloje dhe të tjea janë duke u zbuluar. Keto lloje kategorizohen ne
familje e gjini te ndryshme.
3-Filiumi Bryophyta( myshqet) perfshin rreth 12 000 lloje të grupuara në 700 gjini.
Këto nuk kanë enë përcuese , as gjethe të mëdha dhe as boceose lule që bien
në sy megjithatë janë një grup I rëndësishëm bimor në natyrë që ndikojnë se
tepërmi në pakësimin e erozionit përgjate rrjedhave me uje .
1- Filiumi Psilophyta ne këtë filium futen pak lloje bimore që kane ene përcuese
por u mungojnë rrenjët dhe gjethet e vërteta. Ato grupohen në dy gjini
kryesore : gjinia psilotumdhe gjinia Tmesipteris.
2- Filiumi Lycophyta ( lycopodiophyta )përfaqëson një grup të llojeve bimore që
kanë enë përcuese , dallohen për gjethe të mëdha sikurse janë fieret dhe bimët
me farë licopodet kanë dhe gjethe të vogla të pajisura vetëm më një nervurë ,
këtu futen rreth 1200 lloje që kategorizohen në disa klasa e rende të ndryshme.
3- Filiumi Sphenophyta ( Equisetophyta). Janë bimë që kanë enë përcuese ,
equisetet ose keputjet jetojnë kryesisht në toka mocalore , kercilli I tyre është I
nyjëzuar , në cdo nyje të kërcëllit dalin gjetheza në formë luspash . stukturat me
spore te tyre janë të vendosura në maje të disa kërcejvë pjellore trupi I ketyre
bimëve ka permbajtje të larte silica.
4- Filiumi Pteridophyta eshtë filiumi më I madh I bimëve enezore pa farë , ketu
bejnë pjesë fiernat nga të cilat mbi 2/3 e llojeve jane kryesisht tropikale . Fieret
kanë gjethe të mëdha me shumë nervure. Kercelli I tyre nëntokësor( rizoma ) ka
shumë rrënjë të vogla . Në këtë figurë sipër janë këputjet dhe poshtë janë fieret
Bimet enëzore me farë
Në bimët enëzore me farë bejnë pjese : Coniferophytet, Cycadophytet,
Ginkgophytet, Gnetophytet dhe anthophytet. Ato ndahen në dy grupe të mëdha:
1-Gymnosperme ose bimë me farë të zhveshur
2-Angiosperme ose bimë me farë të veshur
Gymnospermet quhen farëzhveshur sepse prodhojne fara që nuk janë të mbuluara
nga ndonje strukturë e vecantë.
Angiospermet quhen bimë më farë të veshur sepse prodhojnë fara që jane te
mbuluara nga struktura të vecanta .Por meqë prodhojne edhe lule angiospermet
quhen dhe bime me lule ose Anthophyte. Fara e bimëve përmban një embrion
ne gjendje të fjetur dhe nje sasi lënde ushqyese reserve ( endosperma)si dhe një
mbulojë të fortë mbrojtëse te jashtme . farat zakonisht jane te afta të mbĳetojnë
per një periudhë kohe të gjatë , madje edhe në kushte të papërshtatshme .
Bimët enëzore me farë: Gymnospermet (bimë me farë të zhveshur).
Te gymnospermet përfshihen filiumet:
1-ginkgophyta
2-cycadophyta
3-gnetophyta
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4-coniferophyta
Filiumi ginkgophyta përfshin bimë që kanë gjthe gjera të shtypura të ndara në dy

lobe.kërcelli I tyre është I degëzuar dhe gjethe që bien .
Filiumi cycadophyta përfshin bimë që kanë gjthe të ngjashme me gjethet e
palmave dhe kërcellldrunor të shkurtër.

Filiumi gnetophyta përfshin bimë që kanë kërcellpor nuk kanë gjthe. Këto bimë
jetojnë kryesisht në shkretëtira.

Filiumi Coniferophyta ose I konifereve është filium I bimëve enëzore me farë
të zhveshur. Shumica e bimëve koniferejanë përherë të gjelbra. Te tilla janë
pishat , dëllinjat , cedrat, selvitë etj. Kanë gjethe në formë halash dhe strukturat
riprodhuese formohen në boce qe kanë formën e një koni nga ku marr dhe
emrin filiumi.
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Bimët enëzore me farë të veshur (angiospermet)
Te angiospermet përfshihen bimët më farë të vëshur. Përvec farës së veshur ,
karakteristikë tjetër e këtyre bimëve është aftësia për të prodhuar lule( anthos)
prej nga kanë marrë dhë emrin bimë me lule ose bimë anthophyte. Ky filium
përfshin numrin më të madh të llojeve bimore dhe me përhapjen më të madhe
në natyrë. Pjalmimin e bimëve me lule e kryejnë insektet dhe kafshë të tjera,
prandaj dhe janë më pak të ndërvarura nga era dhe uji. Ky filium sipas numrit
të thelpinjëve në farat e tyre ndahen në dy klasa:
1klasa e bimëve dythelbore ose dykotiledone
2klasa e bimëve njëthelbore ose njëkotiledone

Bimёt dykotiledone e kanë fatën me dy thelpinj ( dy kotiledone). Lulja e tyre
përbëhet si rregullnga pesë ose kater petale ( petla) , gjethet e tyre janë me
nervura pendore ose me nervure pëlllëmbore. Tufat përcuese janë të vendosura
në formë rrethi.
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Bimët njëkotiledone (monokotiledone) e kanë farën me nje thelp ( kotiledon).
Luĳa e tyre përbëhet sirregull nga tre petale (petla) ose shumëfisha të treshit.
Gjethet e tyre janë me nervura paralele. Tufat përcuese janë të shpërndara në
mënyrë të crregullt.
Mbretëria shtazore
Mbretëria shtazore përfshin rreth një million të gjallesave që njihen deri tani në
botën e gjallë. Klasifikimi I tyre ashtu si I mbretërive të tjera bazohet mbi tiparet
e ngjashme dhe prejardhjes që kanë kafshët me njëra tjetrën. Karakteristika të
përgjithshme të kafshëve që I dallojnë ota nga mbretëritë e tjera të gjallesave.
Janë organizma që bëjnë pjesë në domenin e eukariotëve , dhe janë
shumëqelizore ku qelizat janë të organizuara në inde, organe, dhe sisteme
organesh.
Janë gjallesa jetërushqyese (heterotrofe) pra e marrin ushqimin të gatshëm
nga mjedisi.
Ushqehen me bimë dhe me njera- tjtrën , pra me kafshë
Janë gjallesa që lëvizin nga një vend te tjetri gjë që u sherben për tu
ushqyer , riprodhuar dhe mbrojtur.
Qelizat e kafshëvë nuk janë të pajisura me mur qelizor .
Mbretëria e kafshëve ndahet në dy grupe të mëdha bazuar në praninë ose jo
të shtyllës kurrizore që janë : jovertebrorët dhe vertebrorët.
Jo vertebrorët ndahen në tipet:
a)
Sfungjerët
b)
Knidarët
c)
Kribat e shtypur
d)
Krimbat e rrumbulaket
e)
Krimbat unazore
f)
Butakët (molusqet)
g)
Këmbënyjëtuarit (Arthropoda)
h)
Lëkurëgjemborët (echinodermata)
Vertebrorët ndahen në tipet :
1.
Peshqit
2.
Amfibët
3.
Zvarranikët
4.
Shpendët
5.
Gjitarët
Jovertebrorët
Sfungjerët
Janë jovertebrorët më të thjeshtë trupi I tyre përbëhet nga shumë pore prej nga
quhen ndryshe dhe tipi porifera, kane forma të ndryshme të trupit dhe nuk
lëvizin nga një vend në tjetrin .jetojnë në ujra të embla dhe të kapur nepër
shkëmbinjtë e cektësirave të oqeaneve . trupi I tyre përbehet nga dy shtresa
, shtresa e jashtme me funksion mbulues quhet ektoderma dhe shtresa e
brendshme quhet endoderma dhe ka qeliza të pajisura me kamxhik që luhatet
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vazhdimisht per të siguruar lëvizjen e rrymës së ujit , dhe kapjen e ushqimit
. këto qëliza quhen koanocite. Ka dhe një tip qëlizash që formojnë skeletin e
sfungjerit.
Riprodhimi bëhet në rrugë joseksuale dhe seksuale. Riprodhimi joseksual ndodh
ne dy mënyra : - me rigjenerim ku nga copa te trupit të sfungjerit formohen
sfungjerë të rinj, dhe me sytha ku nga trupi I sfungjerit dalin sythe dhe cdo syth
mund të formojë një sfungjer të ri. Riprodhimi seksual ndodh nga një grup
qëlizash të paspecializuara të cilat prodhojnë edhe vezë edhe spermatozoide,
por në kohë të ndryshme.Për riprodhimin seksual duhet të marrin pjesë dy
individë , me anë të ujit spermatozoidët e njërit sfungjer shkojnë e plenojnë
vezët e sfungjerit tjetër duke formuar zigotën nga e cila formohet larva e cila
nuk ngjan me kafshën e rritur noton për njëfarë kohe në ujë dhe pastaj fiksohet
për tu zhviiluar në sfungjer të rritur.

Knidarët
Janë kafshë që jetojnë në det pro një pjesë e vogël jetojnë dhe në ujra të ëmbla.
Në këtë tip futen : kandilët e detit , hydra, aktiniet, anemone , koralet etj. Trupi
I tyre përbëhet nga dy shtresa Ektoderma ( lëkura e jashtme ) dhe endoderma
( lëkura e brendshme) ne mes tyre ndodhen qeliza të paspecializuara si
tek sfungjerët duke formuar një shtresë xhelatinore e quajtur mezoglea. Në
ektodrmë ka disa qeliza që prodhojnë lëndë djegëse dhe quhen knidoblaste të
cilat e lëshojnë lëndën djegëse kur ngacmohen nga gjallesa të tjera.
Riprodhimi bëhet me rrugë joseksuale dhe seksuale. Riprodhimi seksual bëhet
më sythe si tek sfungjerët. Riprodhimi seksual ndodh në ketë mënyrë : qelizat
seksuale (gametet ) e prodhuara nga individët nxirren jashtë në ujë kështu dhe
pllenimi ndodh në ujë jashtë trupit të femrës prandaj quhet pllenim I jashtëm.
Knidarët nga pamja e jashtme duken mjaft të ndryshëm ndermjet tyre, madje dhe
branda një lloji takohen dy faorma jetësore : forma e ngulur ( polip) dhe forma
e lirë ( meduza), forma polip përfaqëson një koloni individësh nga e cila herë
pas hereshkëputen format individuale meduzatqë janë notuese. Shumë knidarë
jetojnë në ujrat tropikale në temperaturë mbi 220C. Me skeletin e tyre gelqeror të
jashtëmformojne rifet koralore ne gjithë bregdetin tropical , në oqeanin paqësor,
indian dhe detin e Karaibeve.

275

Krimbat e shtypur
Krimbat e shtypur ndahen në : parazitar dhe joparazitar.
Krimbat e shtypur parazitar.
janë krimbat më të thjeshtë trypi I tyre eshtë I shtypur dhe përbëhët nga tre
shtresa , që janë shtresa e jashtme , shtresa e brendshme , dhe një shtrese e
mesme e trshë. Organet dhe sistemet e organeve formohen nga qelizat e kësaj
shtrese të mesme. Shumica e tyre janë parazitë jetojnë në trupin e gjallesave të
tjera duke e marë ushqimin të gatshëm si p sh shiritat dhe tenia. Të cilat jetojnë
në zorrët e kafshëve vertebrore , nuk kane sa gojë as aparat tretes sepse ushqimin
e marrin të gatshëm nga zorrët e gjallesave ku parazitojnë . cikli jetësor I tyre p.sh
I tenies kalon disa faza:
1- vezët e tenies kalojnë nga mjedisi I jashtëm ku mund ti ketë hedhur një kafshë
mbartëse në zorrët e një kafshë e të shëndoshë , nën veprimin e enzimave vezët
cahen dhe prej tyre dalin larvat ne formë krimbi.
2- larvat pasi kapen në muret e zorrëve futen në enët e gjakut të tĳ përmes
qarkullimit të gjakut larvat vendosen në organe të ndryshme vecanërisht në
musculature Ku shnderrohen ne një fazë tjetër larvore ne formë fshikeze që
Brenda ka kokën e tenies së ardheshme.
3-larva shndërrohet në cist që është stadi ku formohet krimbi me një shtresë
mbrojtëse.
4- kur njeriu ha mish që përmban cist të pazier ose pjekur mirë pas tretjes
së mbulojës në zorrët e tĳ dalin teniet e reja që kapen në muret e mbrendshme
të zorrëve dhe fillojnë të rriten.
5-teniet proshojnë vezë dhe spermatozoidë në cdo segment të trupit të tyre aty
kryhet dhe pllenimi I vezëve.
6-segmentet e fundit ku ka dhe vezë të plllenuara shkeputen herë pas here dhe
dalin jashtë me jashtëqitjen e njeriut në mjedis.
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Krimbat e shtypur joparazitar
Ata jetojnë të lirë në ujë dhe në tokë . Përfaqësues planaria trupi I saj ka
gjatësi rreth 9 cm është I shtypur dhe me muskuj, kokë në formë trekëndëshi
dhe njolla që duken si sy me qeliza nervore të ndjeshme ndaj dritës. Ka dy
ganglion nervore në kokë duke e ndihmuar të reagojë , ka goje afër mesit të
trupit ka zorrë për tretjen e ushqimeve . Riprodhimi bëhet me rrugë joseksuale
dhe seksuale.
Gjatë ripridhimit joseksual planaria mund të ndahet në dysh dhe secila pjesë
jep një individ të ri. Gjatë riprodhimit seksual çdo planarie ka dy organet
riprodhuese mashullore dhe femërore që prodhojnë si vezë dhe spermatozoide,
këto lloje gjallesash qëhen hermaphrodite. Zigota formohet nga bashkimi I
vezëve të një individi me spermatozoidet e një individi tjetër.

Tipi I krimbave të rrumbullakët
Në ketë tip futen krimba me përmasa shumë të vogla që shihen vetëm më
mikroskop dhe relativisht të mëdha ku trupi I të cilave fillon me gojën dhe
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përfundon me vrimën analeqe arrĳnë disa centimetra.shumica e tyre parazitojnë
në trupin e njeriut , qenëve , maceve , ose dhe bimëve , ka dhe të tjerë që
jetojnë në tokë . në këtë tip futen forma parazite dhe joparazite. Përfaqësues
askaridi që paraziton në zorrët e njeriut dhe të gjitarë të tjerë. Trupi I tyre është
I gjatë dhe I rrumbulaket me muskuj gjatësore që I shërbejnë për lëvizje.
Trupi I tĳ fillon me gojen vazhdon me zorrën dhe përfundon me vrimën anale.
Riprodhimi
Askaridet janë me gjini të ndarë , dhe femrat ndryshojnë me meshkujt nga pamja
e jashtme individi infektohet nga vezët e parazitit që I merrnga mjedisi , pasi
hyjnë në zorrë tretet mbeshtjella mbrojtëse dhe larvat që dalin kalojnë me anë
të gjakut në mëlci , zemër , mushkëri, skërfyell dhe rikthehen përsëri në zorë ku
shndërrohen në krimb të rritur.

Tipi i krimbave unazorë
Ky tip përfshin mĳëra rreth 10.000 lloje gjithsej si , forma detare, të ujrave
të embla ,të tokave të lagura , krimbi e shiut . disa parazitojnë përkohësisht.
Trupi I tyre ka formë të zgjatur cilindrike dhe të ndarë me unaza nga ku
kanë mmarrë dhe emrin kriba unazorë . Disa kanë në sipërfaqen e trupit disa
qime të forta që quhen keta disa të tjerë kanë zgjatme anësorë ( apendise)që
quhen parakëmbë ose parapode të cilët së bashku me muskujt rrethorë e ghatësorë
shumë të zhvilluar kryejnë levizjen e shpejtë të krimbave . trupin e kanë të
mbuluar dhe me kutikulë të fortë. Përfaqësues krimbi I shiut . përmbledhim
karakteristika kryesore te tĳ .
Sistemi tretës fillon me gojën , vazhdon me zorrën dhe mbaron me vrimën anale.
– shumica e segmenteve kanë organe të specializuara për jashtëqitje.
- qarkullimi i gjakut është i mbyllur të përbërë nga një enë gjatësore
barkore dhe një kurrizore që lidhen me njëra tjetrën me enë rrethore që
konsiderohen zemra të thjeshta.
–sistemi nervor perfaqësohet
nga dy ganglionet e mbifytit dhe shumë ganglion të vendosura në cdo segment
dhe lidhen me njëra tjetrën me anë të fijeve nervore në trajtë zinxhiri.
Riprodhimi
¢do krimb ka si organe femërore ashtu dhe organe mashkullore. Këta riprodhohen
kur dy krimba shkëmbejnë spermatozoidet. Disa segmente mund të jenë me
gjini të ndara.
Tipi i molusqeve ( butakëve)
Tipi i butakëve përfshin rreth 100.000 lloje dhe bazuar në disa ndryshime midis
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tyre si:
a - lloji I kmbës
b- prania ose mungesa e guaskës,
c- numri i guaskave.
Molusqet ndahen në klasa:
1gastropodët ku bëjnë pjesë kërmĳtë, ligavecët etj
2bivalvorët ( dykapakorët) ku futen midhjet
3cefalopodët ku futen sepjet, oktapodët etj.
Trupi i tyre është i butë dhe mbulohet nga një guaskë e fortë. Ndërtimi i trupit
: trupi i tyre ndërtohet nga dy pjesë kryesore - këmba muskulore dhe –
mantel i cili prodhon guaskën , mantel shërben për frymëkëmbim dhe marrjen e
ngacmimeve . midis mantelit dhe kembës gjendet një hapësirë që quhet zgavër e
mantit. Në këtë zgavër vendosen organet e frymëmarrjes velëza ose branshi. Në
gojë takohet një organ tjetër që quhet radula e cila bluan ushqimin. Molusqet
janë të pajisur me celum I cili përfaqësohet nga tre zgavra një rreth zemrës , një
rreth organeve të riprodhimit , dhe një që merr pjesë në formimin e veshkave
.
– qarkullimi i gjakut është i hapur gjë që e takojmë për herë të parë , pra gjaku
qarkullon pjesërisht në enë dhe pjesërisht jashtë enëve nëpër zgavër.
-Aparati tretës përbëhet nga dy nefride ( luajnë rolin e veshkës)
- sistemi nervor përbëhët nga një numër i caktuar ganglionesh kurse organet e
shqisave janë mjaft të zhvilluara.
–pllenimi te shumica e butakëve është i jashtëm.
Tipi i këmbënyjëtuarëve ( Arthropoda)
Në këtë tip bëjnë pjesë rreth 1000.000 lloje kafshësh sic duket eshtë tipi më
I përhapur në planet . kafshet e këtĳ tipi për faktin se janë në numër shumë
të mash kanë ndryshime midis tyre por kanë disa tipare të përbashkëta
: këmbët e nyjëtuara nga ku kanë marrë dhe emrin arthropoda ( arthron
– I nyjetuar ) (pode - kmbë).
Trupin e kanë të segmentuar te shumica
dalllohen tri pjesë kryesorë që janë, koka, gjoksi dhe barku .te disa lloje
koka dhe gjoksi formojne një pjesë të vetme. Kanë skelet të jashtem ( ekzoskelet)
.të cilin për tu rritur u duhet ta cveshin herë pas here që të mos pengojë
rritjen . ne kohen kur kafsha është cveshur merrsasi të mëdha uji dhe ajri
për të rritur përmasat që kur të formohet skeleti I ri ti japë mundesi për tu
rritur.
– sistemi nervor është si I krimbave onazore por ganglionet e mbifytit jane më të
zhvilluara.
–aparati tretës përbëhet nga zorra e përparme , zora e mesme dhe zorra e
pasme .
–aparati I qarkullimit të gjakut është I hapur organi kryesor është zemra gjaku
del me anë të aortës dhe kthehet me në zemër përmes disa vrimave që quhen
ostje.
– frymëmarrja tek kafshët ujore bëhet me velëza kurse në ato tokësore
me trake që happen në mjedis me anë të disa vrimave që quhen stigma.
– riprodhimi është seksual dhe ne disa lloje gjallesa e lindur ngjan me kafshen
e rritur dhe zhvillimi quhet I drejte ne disa raste gjallesa e lindur nuk ngjan me
kafshen e rritur dhe zhvillimi quhet I zhdrejtë.
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Ky tip ndahet në këto klasa:
1gaforret (crustacea)
2-Araknidet (arachinida)
3-Kandrat ( insektet )
4-Shumëkëmbëshat
Klasa më e madhe është klasa e kandrrave në të cilën përfshihen këto rende:
a-Rendi I flatradrejtëve (karkaleci)
b- Rendi I pilivesave (pilivesat)
c- Rendi I gjysmëflatrorëve (cimkat)
d- Rendi I krahëfortëve (brumbujt)
e-Rendi I flatralusporëve (Fluturat)
f-Rendi I dyflatrorëve (mizat)
g-Rendi I flatraciprorëve (grerëzat)
.

Tipi i lëkurëgjemborëve (echinodermata)
Kafshët e ketĳ tipi kanë lëkurën të mbuluar më gjemba nga ku kanë marrë dhe
emrin.
Trupi I tyre ka simetri rrezore , kanë system tretje të zhvilluar me gojë e vrimë
anale të dalluara qartë. Kanë skelet të brendshëmëm të përbërë nga pllaka gël
qerore.
Kanë si vecori një system për qarkullimin e ujit
që përbëhet nga shumë
zgjatime këmbësh në trajtë tubi nga ana e poshtme, qarkullimi I ujit duke u
thithur fillimisht nga këmbët vë në lëvizje këmbët , bën zhvendosjen e trupit,
dhe fiksimin nëpër shkëmbinj, dhe kap ushqimin.
për shkak të jetës ndenjeëse organet e shqisave , qarkullimi I gjakut , I ekskretimit
është I reduktuar. Larvat kanë simetri dyanësore dhe jane te lëvizshme, ndryshe
nga kafsha e rritur. Formimi I gojës tek individët I rritur në kahë të kundërt
me atë të fazes embrionale dhe formimi I celumit I bën këto kafshë të ngashme
me kordatët.
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Vertebrorët (Rruazorët)
Te vertebrorët përfshihen ato kafshë që të paktën për një farë kohe gjatë jetës
së tyre kanë në pjesën shpinore një formacion të fortë elastic në trajtë boshti kordën shpinore, nga ku kanë marrë dhe emrin. Ne disa kordatë korda shpinore
ndodhet vetëm ne fazen embrionale , dhe në fazen e rritur kjo zëvendësohet ng
a shtylla kurrizore. Tiparet kryesore të kordatëve janë:
-prania e kordës të paktën në fazat embrionale të tyre
-Të carat brankiale të paktën në një periudhë të jetës
-prania e gypit nervor shpinorqë fillon nga koka deri te bishti
Ky tip përfshin këto klasa:
1peshqit pa nofulla
2peshqit kartilagjenorë
3peshqit kockorë
4-amfibët
5zvarranikët
6shpendët
7gjitarët
Peshqit jane vertebrore me gjak të ftohtë , kanë velëza në të dyja anët e fytit,
shumica e tyre e kanë trupin të mbuluar me luspa, dhe te pajisura me pende cifte
dhe teke, që e ndihmojnë për yë notuar.
Peshqit pa nofulla
(agnatha)
ose gojërrumbullakët janë vertebrorët më
primitivë që jetojnë sot.Goja e tyre është pa nofulla me formacione të forta
si dhëmbë dhe goja merrformën e një ventuze me të cilën këta peshq kapen në
trupin e peshqeve të tjerë bujtare dhe thithin gjak dhe inde të trupit duke çuar
deri në ngordhjen e tĳ.
Peshqit kartilagjenorë
quhen kështu sepse kanë skeletin kërcor, këta peshq
nuk kanë kocka në ndryshim nga gojërrumbullakët, por kanë nofulla luspa si
dhëmbë dhe pendë çifte. Këtu bëjnë pjesë: rajat , peshkaqenët e vegjël, peshqit
elektrik.
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Peshqit kockor , përfaqësojnë shumicën e peshqëve që njihen sot , kanë skelet
të përbërë nga kocka dhe jo kartilagj, kanë luspa të lëmuara të mbuluara me
një shtrse jargore . Disa nuk kanë luspa por kane disa shtresa mukoze që I
bëjnë rrëshqitëse. Kanë vëlëzat të mbrojtur nga një kapak mbulues ndryshe nga
klasat e tjera . janë të pajisur me një fshikëz notimi të mbushur me gaz që I
ndihmon këta peshq të bien në thellësi dhe të ngjiten lart. Riprodhimi , femra
lëshon një numër të madh vezëshmbi keto vezë meshkujt në uje depozitojnë
spermën kur ndodh plenimi pra që eshtë I jashtëm formohet zigota nga e cila
zhvillohet individi I ri.
Amfibët (amphibia)
Në këtë klasë përfshihen 2500 lloje , termi amphibia do të thotë “ jetë e
dyfishtë”ose kafshë që jetojnë në të dy mjediset në ujë dhe në tokë. Mjedisi ujor
është I domosdoshëm të paktën për riprodhimin dhe zhvillimin embrional,
larvat e tyre marrin frymë me velëza. Amfibët që jetojnë sot ndahen në dy rende:
1- Rendi i amfibëve me bisht ku bëjnë pjesë salamandrat, tritonët, aksoloti.
2-Rendi i amfibëve pa bisht ku bëjnë pjesë bretkosat dhe thithlopat.
Janë të pajisur me katër këmbë ose tetrapode, me gjak të ftohtë dhe shtyllë
kurrizore. Trupi I tyre është I mbuluar me një lëkurë të butë gjëndërore
pothuajse përherë e lagur duke ndihmuar kështu në procesin e frymëkëmbimit
të gazeve meqë mushkëritë janë pak të zhvilluara. Këmbët e prapme I kanë
të zhvillluara mirë dhe bëjnë kërcime në distance të mdha.midis gishtave kanë
një membrane që I ndihmon për notim. Sytë e tyre dalin jashtë kokës që I
ndihmon për zhytjën ne ujë për të vëzhguar siperfaqen . Riprodhimi kryhet
në ujë , aty depozitohen vezet dhe spermatozoidet, si te peshqit pllenimi është
I jashtëm, pasi pllenohen vezët japin larvat të cilat ngjajnë me peshqit , në varësi
të lllojit për disa ditë deri në disa muaj larva pëson shumë ndryshime, keshtu
ajo ndërpret përkohesisht të ushqyerit derisa aparati tretës të ndryshojë duke
u përshtatur për ushqime shtazore në vend të ushqimeve bimore që përdortë
më parë. Velëzat dhe bishti zhduken cfaqen këmbët në fillim t ë parmet pastaj
të pasmet, këto shnderrime të shumta që pëson larva derisa bëhet një amfib I
rritur emërtohen metamorfoze , themi që amfibët zhvillohen me metamorfozë.
Zvarrranikët ose Reptilët
Në këtë klasë futen gjallesa që kanë trup të mbuluar me luspadhe lekure të
thatë të përshtatura për të jetuar në tokë, ëto janë të parët që filluan të jetojnë
dhe riprodhohen tërësisht në tokë. Ato janë kafshë më gjak të ftohtë , shtyllë
vertebrore , dhe endoskelet (skelet të brendshëm) , luspat e lëkurës I mbrojnë
nga humbja e ujit, disa në vend të lëkurës kanë një pllakë të fortë si breshka.
Shumica kane cifte këmbësh me pesë gishtërinj dhe kthetra . Te gjarpërinjtë
dhe hardhucat gjymtyrët mungojnë. Kanë dy mushkëri të zhvilluara mirë.
Megjithë numrin e madh që preforojnë tokën ka dhe zvarranikë që jetojnë në ujë
si krokodilët , breshkat e detit , gjarpërinjtë e ujit etj. Riprodhimi për herë të
parë takohet pllenimi I brendshëm pra që ndodh në trupin e gjallesës ( femrës
) ato pjellin vezë të pllenuara me lëvozhgë të fortë, aty zhvilohet embrioni
me lendet ushqyese të vezës derisa te vĳë koha të cajë lëvozhgen dhe të dalë
gjallesa e re. Zvarranikët ushqehen me kandrra dhe brejtës të vegjël. Përveç
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formave të sotme në të kaluarën rreth 200 milion vjet para deri në 45 milion
vjet më parë kanë jetuar lloje të shumta zvarranikesh tashmë të zhdukura kjo
periudhë quhet era e zvarranikëve pasi ato kanë qëne në këtë kohë gjallesat
mbisunduese në tokë ,ujë , dhe ajr. Njeë nga format gjigante ishim dinosaurët.
Shpendët
Shpendët janë gjallesat e vetme me pupla , si shpendi më I hershëm
konsiderohet arkeopteriks që ka jetuar rreth 150 milion vjet më parë . ai ngjante
me një dinosaur të vogel me dy kembë por kishte dhe krahë për të fluturuar
prandaj mendohet se nga ky kanë origjinën shpendët e sotëm. Shpendët e sotem
konsiderohen si kafshë sociale për sjelljet e tyre dhe lëvizjet e kontrolluara
të trupit . ato jane kafshët e para me gjak të ngrohtë ruajnë temperaturë të
qëndrueshme pavarësisht nga ndryshimi I temperatures së mjedisit. Shpendët
tregojnë kujdes për folenë e vezëve të tyre ngrojen e vezëve për zhvilllimin e
embrionit dhe kujdesen për të vegjëlit. Shpendet kanë krahë për fluturim , sqep,
mbulesë me pupla në pjesën më të madhe të trupit të tyre, te këmbët kanë
luspa ashtu si zvarranikët dhe thonj , kanë mushkëri të zhvilluara mirë., të cilat
lidhen më trastat ajrore që komunikojnë me zgavrat e kockave , pra kockat e
shpendëve janë boshe që u lejon atyre peshë të vogël për fluturim.
Gjitarët
Gjitarët mendohet se kanë rrjedhur nga zvarranikët primitivë para se yë
shfaqeshin shpendët me të hershmit mendohet se kanë pasur madhesinë e një
miu të sotëm.
Gjitarët janë të pajisur me gjëndra qumështi për të ushqyer yë vegjëlit pradaj
dhe emërtohën gjitarë. Ato ndahen në viviparë që lindin të vegjel dhe oviparë
që pjellin vezë. Gjitarët janë kafshë më gjak të ngrohte për këtë I ndihmon
mbulesa e trupit me qime ose push dhe shtrasa dhjamore nën lëkurë. Nder
srtukturat mbuluese në varësi të gjitarëve përfshihen dhe thonjtë , brirët ,
thundrat etj. Kanë system nervor të zhvilluar gjë që duket nga mynyrat
e ndryshme të komunikimit që kanë midis tyre. Ata paraqesin variacione
të ndryshme nga mynura e të ushquerit ( barëngrënës , mishngrënës , dhe
gjthckangrënës ) si dhe në mënyrën e lëvzjes ( me ecje , kërcim, notim fluturim).
Klasa e gjitarëve ndahet në grupe:
1monotrematët
2marsupialët
3placentarët
Monotrematët janë njësi nga tre grupet e gjitarëve të sotëm tre llojet që
jetojnë sot jane një - ornitorinku
dhe dy llojet e tjera janë ekidnat. Keta
gjitarë pjellin vezë nga të cilat dalin te vegjëlit dhe femrat I ushqejnë me
qumshtin e tyre.
Marsupialët janë gjitarë që lindin të vegjël por të pazhvillluara plotësisht ,
zhvilllimi I plote bëhet n ë një xhep ne pjesën e barkut të femrave që quhet
marsup nga ku rrjdh dhe emir marsupial. Si psh kanguri.
Placentarët përfshin pjesën kryesore të gjitarëve dhe njeriun . emir I tyre vjen
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nga srtuktura e trupit të femrës ku zhvillohet plotësisht embrioni dhe lind
gjallesa e re , kjo strukturë quhet placente ose shtrat që bËn lidhjen e embrionit
me uterusin ( mitrën ) e femrës ku zhvillohet embrioni dhe mundeson të
ushqyerit e embrionit nepërmjet gjakut të nënës.
Në këtë grup përmendim disa rende si:
-rendi I primatëve (paramajmunët, majmunët dhe njeriu).
-rendi I brejtësve (minjtë , ketrat, etj )
-rendi I balenave (balenat , delfinët etj)
- rendi I mishngrënësve (carnivorë) (macet , qentë , ujnku, etj )
- rendi I barëngrënësve (herbivorë) (elefantët, gjedhët, delet, drerët, kuajt, zebrat,
etj).
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Format dhe pasojat e ndryshme te dhunes ne familje
Lumturi Selmani
Gjimnazi “Zhani Ciko” Patos Fier
Dhuna ne shoqerine tone ecen me hapa gjigande dhe parandalimi I saj eshte nje sfide e
veshtire duke filluar qe nga embrioni I saj FAMILJA. Rrenjet jane te forta dhe te ngulura
thelle ne shoqerine tone me tendenca patriarkale.
Abstrakt
Ne ditet e sotme fjala “DHUNE” sa vjen e perseritet vazhdimisht si nje kasete e prishur qe
vazhdon te perserise muziken e njejte per nje kohe te gjate. Cfare e ben te funksionoje pa
pushim e te mos ndalet asnjehere? Mos valle njerezit qe mendojne se eshte e vetmja rruge per
te zbrazur mllefin qe mbajne perbrenda apo ndoshta eshte dicka me shume. Dhuna është një
fenomen i lindur së bashku me natyrën njerëzore dhe si rrjedhojë e historisë që shoqërojne
ngjarjet e njeriut. Dhuna jeton dhe na shoqëron si pa u ndjerë e pakontrolluar gati si një
“epidemi”. Njerëzit që përjetojnë dhunën, si viktima ose dëshmitarë, mësojnë të kenë frikë,
ta evitojnë dhunën ose të bëhen njëlloj të dhunshëm si dhunuesi. Shpesh dhuna kthehet në
tragjedi, e në rastet më “fatlume” ajo shoqëron si hĳe jetën e njeriut. Nuk e ekzagjerojmë
po të themi se dhuna e krimi në familje këto vitet e fundit ka triumfuar mbi llojet e tjera
të krimeve. Gjithmonë, qënia njerëzore është përpjekur të kuptojë dhe t’i japi kësaj dhune
një ngjyrim gjakërues, atributi i mitologjisë hyjnore ose duket i friksuar disa rregulla të moralit
derisa kjo e fundit të mund të përmbahet dhe të kontrollohet. Pikërisht për këto motive çdo
shoqëri civile lind dhe zhvillohet në momentin kur bëhet e përgjegjshme për një vetërrënim
dhe për pasojë arrin dhe të kontrollojë efekte kriminale. Dhuna nuk është gjë tjetër veçse
konkretizimi i më të degjeneruarës agresivitet që përcaktohet nga padrejtësitë e pësuara,
nga pamundësia për t’i dhënë vlerat e duhura të drejtave nga pamundësia për të përballuar
dhunën por edhe nga pamundësia për tu përballur qoftë me principin e realitetit apo qoftë
dhe me frikën e të ndjerit i mohuar nga vetë identiteti. Çdonjëri prej nesh, do të pranoj atë
që e quajmë vartësi shoqërore, vartësi nga njëri tjetri e për njëri tjetrin në relacion njeri-njeri ;
njeri - botë shtazore ; njeri – botë bimore dhe njeri natyrë e vdekur e anasjelltas. Ky princip
i mospërjashtimit të relacioneve të parapërmendura shterë burimin e dhunës që në rrënjët e
saj. Kjo ndërpret edhe burimet tjera të thjeshta të dhunës sepse parandalon ngritjen e idesë
së të drejtës totale dhe të fajit apo të padrejtës totale në marrëdhëniet e individit apo grupit
me botën e jashtme. Kjo edukatë sa më shumë të jetë e praktikuar do të ndihmojë në ngritjen
e lirive të vërteta dhe ruajtjen e dinjitetit vetanak, familjar dhe kombëtar në nivel botëror.
Dialogu, demokracia dhe të drejatat e njeriut do të kenë vendin e merituar në shoqëri. Çdo
dëshirë për të vendosur « të drejtën time » duke vrarë e përdhunuar vlerat e tjetrit do të
ndërpritet në zanafillë dhe skajshmëria do të ndërpritet nga vet edukimi i guximshëm që të
guxojmë të mos përdorim dhunë se është shumë ma e lehtë dhuna se sa kundërshtimi i saj.
A nuk themi shpesh se paqa ndërtohet me paqe ? A nuk themi se dhuna pjellë dhunë ? Të
mbjellim paqe, që të korrim paqe!
Fjalet kyce: Dhuna, Parandalimi, Llojet, Marredhenie, Konvente.

Hyrje
Ligji e percakton dhunen ne familje ne formen e cdo veprimi apo mosveprimi te nje
personi ndaj nje personi tjeter qe eshte apo ka qene ne marredhenie familjare e qe sjell si
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pasoje cenim te integritetit fizik, moral, psikologjik, ekonomik. Dhuna përmban edhe
kërcënime për dhunë, veprime që do të mund të shkaktonin lëndime ose dëmtime, si
dhe veprime që në të vërtetë shkaktojnë lëndim ose dëm. Lëndimi ose dëmi i ndonjë
personi mund të jetë edhe ndaj psikes së tĳ, ndaj shëndetit, mirëqenies, dhe trupit.
Po ashtu dhuna përmban edhe lëndimin dhe dëmin që ndokush qëllimisht mund t'ia
shkaktojë vetes, përfshirë edhe vetëvrasjen.E njohim por edhe nuk e njohim sa duhet
dhunën. Rritemi në familje ku dihet fare pak ose aspak për të; ku thuajse nuk flitet
fare për të. Përballemi me të papriturat e eksperiencave të rritjes, dhe shndërrohemi
në përgjegjës të gjithçkaje mban autorësinë tonë, të veprimeve dhe zgjedhjeve tona.
Por kur e kuptojmë ne këtë? Ndoshta asnjëherë. Ndoshta asnjëherë nuk kemi për ta
kuptuar që jemi përgjegjës për veten dhe zgjedhjet që bëjmë në jetë. Ndoshta pas një
periudhe kohe. Pas një periudhe të gjatë reflektimi mbi sa dhe se si na kanë ndikuar
dhe dëmtuar situatat ku kemi zgjedhur të përfshihemi. Ç’do të thotë kjo për një grua
të dhunuar? Si mund të mendojë një grua mbi “nevojën e reflektimit” kur trupi i saj
dhemb dhe nxin, kur psiqika e saj e dëmtuar është mbërthyer nga frika e përsëritjes
së episodeve të dhunës. Nevojat e saj janë nga më primitivet - “të shpëtoj gjallë”.
Çfarë shpëtimi është ky?
Përkufizimi dhe llojet e dhunës
Nuk është e thjeshtë t’i japësh një përkufizim këtĳ termi. Ndërsa termi “dhunë”
është barazuar shpesh më dhunën fizike, dhuna me bazë gjinore mund të marrë
forma të ndryshme, fizike, seksuale dhe psikologjike. Ky term përfshin një sërë
praktikash dhe sjelljesh të dëmshme të kryera ndaj vajzave dhe grave, për shkak
të seksit të tyre. Përderisa dhuna ndaj gruas nis nga statusi i pabarabartë, tipar ky
i shoqërisë patriarkale, gjithnjë e më shumë ajo po trajtohet sipas këndvështrimit
“gjinor” (UNICEF & Instituti i Studimeve të Opinionit Publik, 2003). Sipas Konventës
së Eliminimit të të gjitha formave të Diskriminimit kundër Gruas (1993), dhuna
ndaj gruas përkufizohet si një manifestim I pushtetit të pabarabartë ndërmjet burrit
dhe gruas, që rezulton në dominimin dhe diskriminimin e gruas; dhe si një nga
mekanizmat kryesore që i mban gratë të nënshtruara (Aleanca Gjinore për Zhvillim,
2004). Për herë të parë, në këtë Konventë dhuna ndaj grave specifikohet si ndërthurje
e asaj private dhe publike. Në Deklaratën mbi Eliminimin e Dhunës kundër gruas,
mbajtur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (Rezoluta 48/104),
është dhënë një përkufizim më i plotë i dhunës ndaj grave si “akt dhune i bazuar
në përkatësinë gjinore që shkakton ose mund të shkaktojë dëmtim ose vuajtje
fizike, seksuale apo psikologjike, duke përfshirë edhe kërcenimin për të tilla akte,
shtrengimin ose privimin arbitrar të lirisë, që ndodh në jetën personale apo publike.
Dhuna ndaj gruas duhet kuptuar se përfshin, por nuk kufizohet vetëm në sa më
poshtë: dhunën fizike, seksuale dhe psikologjike që ndodh brenda familjes, duke
përfshirë edhe rrahjen, abuzimin seksual të fëmĳëve femra në mjedisin familjar,
dhunën që lidhet me pajën, përdhunimin martësor, gjymtimin gjenital të femrave, si
dhe praktika të tjera tradicionale të dëmshme për gruan që përfshĳnë dhunën jo nga
bashkëshorti, dhunën lidhur me shfrytëzimin, ngacmimin seksual dhe kërcënimin
në punë, në institucione të arsimit dhe kudo, trafikimin e grave, prostitucionin e
detyruar, etj” (Raport i OKB, 1993)
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Zhvillim
Cilat jane format e dhunes ne familje?
Ka disa forma të ndryshme dhune në familje, dhe një person mund të jetë subjekt i
më shumë se një forme. Ato janë:
1.Abuzimi fizik.
Përfshin përdorimin e forcës fizike në mënyrë të atillë që lëndon dikë ose e vë atë
person në rrezik lëndimi, duke përfshirë: rrahje, goditje, shkundje, shtyrje, mbytje,
kafshime, djegie, shkelmime, ose sulme me armë. Forma të tjera të abuzimit fizik
mund të përfshĳnë izolim ose çdo përdorim tjetër të rrezikshëm apo të dëmshëm force
ose shtrëngimi. Dhuna fizike - një veprim të vetëm ose të përsëritur me paramendim
kundër një personi tjetër (anëtar i familjes, vartës, dhe kështu fëmĳa ) bërë kundër
vullnetit dhe dëshirës së viktimës. Ky veprim shumë është e paligjshme të veprojë
një person ose grup personash, të kryera me anë të kufizimit fizik - përdhunim.
Përkufizimi i dhunës është një koncept politik që ndryshon me kalimin e kohës. Çdo
shoqëri krĳon karakteristike të kohës së tĳ interpretimin e dhunës dhe përcakton
rregullat dhe ndëshkimet në rast të shkeljes. Veprim i dhunshëm mund të marrë
formën fizike, psikologjike, seksuale apo ekonomike të ndikimit.
Shkaqet e çrregullimit të heshtur (dukurinë e dhunës)
- Ndjenjë Shkelja e identitetit, mosbesimi i njerëzve.
- Provokon sjelljen dhe agresioni nga ana e viktimës.
- Lodhje, emocionale, dhe stresi profesional.
- Jo profesionin e përshtatshme, vështirësitë financiare.
- Pasiguria, vetë-respekt të ulët.
- Alkoolizmi dhe papunësia në familje.
- Ndjenja kronike e zbrazëti dhe mërzinë.
- Çrregullim Rregullimit (aftësia e kufizuar për të kapërcyer vështirësitë në mënyrë
efektive të përditshme).
- Trishtim kronike, depresioni, ndjenja e refuzimit dhe vetminë, tendenca për izolim,
pakënaqësi.
- Impulsivity (shpërthime të pakontrolluara të zemërimit).
- Ankthi, ankthi, paqëndrueshmëria emocionale.
- Mungesa e komunikimit, armiqësia ndaj të tjerëve.
- E kaluara kriminale (droga, prostitucioni, krimi).
- Vështirësitë financiare të pafuqisë.
- Çrregullime emocionale, sëmundje mendore.
- Dëmtimi organike të trurit, epilepsi.
Shkaqet e dhunës nga ana fëmĳëve nga fëmĳët dhe të rriturit e tjerë:
- Ndikimi shkatërruese e kolegët.
- Ndikimi i lojrave kompjuterike.
- Shpërbërja e familjes.
- Agresioni në familje, abuzimit të fëmĳëve.
- Ndikimi negativ i televizionit, video, film, internet
2.Abuzimi dhe shfrytëzimi seksual
Të detyrosh dikë që të marrë pjesë në veprimtari seksuale të padëshiruar, të
pasigurtë ose degraduese, ose përdorimi i taktikave poshtëruese ose të tjera për të
ulur, kontrolluar ose kufizuar seksualitetin e personave ose zgjedhjet e riprodhimit.
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Është e vështirë të kuptosh kompleksitetin e pasojave të traumës seksuale tek fëmĳët.
Si ngacmimi seksual, ashtu edhe abuzimi seksual ndikon zhvillimin e vlerësimit
për veten, dëmton zhvillimin e personalitetit, socializimin me të tjerët si në moshen
fëmĳnore por edhe në moshën e adoleshences dhe moshën madhore. Trauma seksuale
dëmton zhvillimin konjitiv, arritjet akademike në shkolle dhe në jetën e mëtejshme.
Po aq dëmton marrëdhëniet intime në të ardhmen. Fëmĳët e traumatizuar në shume
raste kanë tendencën të jetojnë në një botë të fantazisë, kanë probleme me vëmendjen,
disociohen shpesh në mënyrë që të mbrohen nga eksperienca e papërballueshme për
moshën e tyre. Trauma seksuale mund të jap efekte shkatërruese tek zhvilllimi i
fëmĳës, moralit dhe kjo e ndikon fëmĳën për një kohë të gjatë, mbase gjithë jetën e tĳ.
Trauma seksuale dëmton socializimin me fëmĳët e tjerë apo me të rinjtë sepse fëmĳa
ndien një frikë të thellë të zbulimit të sekretit të tĳ nga moshatarët. Kjo krĳon izolim
tek këta fëmĳe, vetmi dhe dështim të krĳimit të rrjetit shoqëror, vetmi e cila e ndjek
fëmĳën deri në moshën madhore. Ky izolim shkakton më vonë aktet e vetëdëmtimit,
qofshin dëmtime sipërfaqësore të lëkurës apo edhe vetëvrasje, probleme më të
ushqyerin, sjellje të rrezikshme, abuzimin me substanca të ndryshme dhe probleme
të qëndrueshmërisë në marrëdhënie interpersonale në të ardhmen.
Llojet e abuzimit seksual
Veprime seksuale jo-prekëse, përfshĳnë: Shfaqja ose tregimi i organeve seksuale;
Ekspozimi i fëmĳës përpara materialeve pornografike; Ekspozimi në mënyrë të
qëllimshme i fëmĳës i një marrëdhënieje seksuale; Mastrubimi përpara fëmĳës.
Veprime seksuale prekëse, përfshĳnë: Ledhatimin, përkëdheljen e fëmĳës, ose
organeve seksuale të tĳ; Detyrimi / ftesa ndaj fëmĳës që të prekë organet seksuale
të një të rrituri; Çdo lloj penetrimi në vaginën ose anusin e fëmĳës me objekte, të
cilat nuk janë për qëllime mjekesore. Veprime seksuale shfrytëzuese, përfshĳnë:
Përfshirja e fëmĳës në prostitucion; Përdorimi i fëmĳës për filma, fotografi ose
modele pornografike.
3.Abuzimi emocional
Nënvlerësimi në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme i vlerave dhe cilësive
njerëzore të viktimës, kriticizmi dhe poshtërimi i veprimeve të kryera prej saj.
Refuzimi – Prindërit që nuk kanë aftësinë që të lidhen me fëmĳën, shpesh shfaqin
sjellje refuzuese ndaj tĳ. Ata mund t’i thonë fëmĳës në mënyra të ndryshme si ai /
ajo janë fëmĳë të padëshiruar. Ata mund t’i kërkojnë fëmĳës që të largohet, mund t’i
vendosin atĳ / asaj emra fyes, ose i thonë fëmĳës se është i pavlerë. Prindërit mund të
refuzojnë të flasin me fëmĳën, dhe fëmĳa mund të quhet fajtor për të gjitha problemet
që ka familja.
Injorimi – Të rriturit që kanë patur probleme me plotësimin e nevojave të tyre
emocionale, shpesh janë të paaftë t’u përgjigjen nevojave të fëmĳëve të tyre. Ata mund
të mos tregojnë lidhje emocionale (attachment) me fëmĳën e tyre, duke treguar ndaj
tyre asnjë kujdes emocional. Ata (prindërit) mund të mos tregojnë asnjë interes ndaj
fëmĳës, shenjë afeksioni ose të njohin prezencën e fëmĳës. Në shumë raste prindi
është fizikisht aty, por emocionalisht ai / ajo mungon.
Terrorizimi – Prindërit mund ta vendosin fëmĳën përpara kritikës ose dënimit.
Ata mund ta përqeshin atë kur fëmĳa shfaq emocione normale për një fenomen të
caktuar, ose presin nga fëmĳa diçka që është jashtë mundësive normale të fëmĳës.
Fëmĳa shpesh kërcënohet nga prindërit me vdekje, vrasje, prerje ose braktisje.
Izolimi – Një prind që abuzon me fëmĳën nëpërmjet izolimit të tĳ, mund të mos
e lejojë fëmĳën që të përfshihet ne aktivitete të moshës me fëmĳët e tjere, mund ta
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mbyllë fëmĳën në dhomën e tĳ / saj, duke mos e stimuluar ekspozimin e tĳ / saj në
shoqëri; ose e ndalon fëmĳën adoleshent për të marrë pjesë në aktivitetet jashtëshkollore. Prindërit mund të kërkojnë që fëmĳa të qëndrojë në dhomën e tĳ / saj që
nga momenti kur kthehet nga shkolla deri në mëngjezin e ditës tjetër, ose i kufizon
fëmĳës të ngrënën, duke e izoluar ose perjashtuar atë nga mjedisi në shtëpi.
Korruptimi – Prindërit mund të lejojnë fëmĳën që të përdorë drogën ose alkoolin,
të keqtrajtojë kafshët, të shikojë materiale pornografike ose akte seksuale ndërmjet të
rriturve; të vëzhgojë ose të marrë pjesë në aktivitete kriminale si: vjedhja, dhuna ndaj
të tjerëve, prostituimin, lojra fati etj.
4.Abuzimi psikologjik
Trëmbja, kërcënimi dhe krĳimi i një situate frikësuese për viktimën, nëpërmjet
veprimeve që e ndalojnë të kryejë takime pa leje apo moslejimi i daljes jashtë
vendbanimit pa lejen e personit që ushtron këtë abuzim.Llojet e abuzimit psikologjik
mund të jenë të ndryshme nga më të lehtat deri tek më të vështirat. Një nga format
e këtĳ abuzimi është pikërisht refuzimi. Çfarë do të kuptojmë me këtë formë ose lloj
abuzimi? Në këtë rast prindërit mund të abuzojnë psikologjikisht me fëmĳën e tyre,
por mund të refuzojnë se e përdorin këtë lloj abuzimi. Gjithashtu prindërit mund të
refuzojnë që të flasin me fëmĳën e tyre dhe fëmĳa mund të quhet fajtor për të gjitha
problemet që mund të ketë në familje.Një lloj tjetër abuzimi emocional me fëmĳët
është edhe injorimi. Të rriturit që kanë patur problem me plotësimin e nevojave të
tyre emocionale, shpesh janë të paaftë t’u përgjigjen nevojave të fëmĳëve të tyre. Në
shumë raste prindërit mund të jenë fizikisht aty, por mungesa e tyre psikologjike
dhe emocionale ndihet. E thënë ndryshe prindërit mund të mungojnë në të shumtën
e rasteve emocionalisht dhe kjo gjë mund të ndikojë negativisht tek fëmĳët.
Një formë tjetër e abuzimit emocional tek fëmĳët është edhe terrorizimi i fëmĳëve. Në
këtë rast prindërit mund ta vendosin fëmĳën e tyre përpara kritikave ose dënimeve
të ndryshme. Këto mund të përcaktohen edhe si kërcënime nga ana e prindërve, kur
ai i thotë fëmĳës që do të braktisë dhe në këtë mënyrë fëmĳa do të terrorizohet thjesht
nga mendimi që mund të qëndrojë i vetëm gjatë gjithë kohës.Një lloj tjetër abuzimi
ose ushtrimi i një presioni psikologjik është edhe izolimi. Një prind i tillë që abuzon
me fëmĳën e tĳ duke e izoluar nga lojërat me moshatarët e tjerë bën që ai të ndihet i
abuzuar dhe i lënduar në të njëjtën kohë. Gjithashtu si izolim mund të marrim edhe
ndëshikimin e fëmĳës që të qëndrojë brenda vetëm në dhomën e tĳ pa pasur kontakte
me të tjerët jashtë për një kohë të caktuar, apo që të mos stimulojë ekspozimin e tĳ në
shoqëri, apo dhe ndalimi i pjesëmarrjes së fëmĳës në aktivitetet jashtëshkollore. Të
gjitha këto pika janë forma të abuzimeve që janë të përhapura edhe në shoqërinë tonë,
por që jo të gjithë mund t’i kuptojnë dhe në këtë mënyrë neglizhenca bëhet më e madhe.
Pasojat që mund të sjellin këto lloje abuzimesh janë të ndryshme dhe të shumëllojshme,
sepse kjo gjë varet nga mënyra se si një fëmĳë mund t’i përjetojë. Megjithatë
shpesh fëmĳët, e dhunuar psikologjikisht, vuajnë nga kujdesi jo i vazhdueshëm
prindëror dhe nga frika e dhunimeve të tjera që mund të pasojnë. Këta fëmĳë vuajnë
neglizhimin emocional, mungesën e afeksionit dhe të lidhjes prindërore pikërisht
që në moshë të vogël. Një tjetër fakt konsiston që fëmĳët e dhunuar karakterizohen
nga mungesa e besimit ndaj njerëzve që i rrethojnë dhe kjo gjë shpjegohet me
faktin se duke qenë të dhunuar nga individë të tillë që presupozohen të kujdesen
për ata, fëmĳët nuk mund të krĳojnë marrëdhënie besimi me njerëz të tjerë.
Fëmĳë të tillë, me të cilët është abuzuar emocionalisht shfaqin edhe një pikëpamje
tjetër, pikërisht janë ata që në të shumtën e rasteve nuk kanë dëshirë të kërkojnë
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ndihmë. Kjo është kushtëzuar nga eksperiencat e tyre, ku askush nuk është kujdesur
për ta. Në të tilla rrethana ata janë mësuar të kujdesen vetë për veten e tyre, për
nevojat e tyre dhe normalisht ta konsiderojnë këtë si përgjegjësi të tyren. Ata janë
fëmĳë që nuk dinë të qajnë apo të ankohen. Fëmĳë të tillë përpiqen të gëzojnë me
gjithçka që mund t’u afrohet, pa patur shumë pretendime.
5.Abuzimi ekonomik ose financiar
Mosdhënia e parave që janë të domosdoshme për të siguruar ushqim apo trajtim
mjekësor, shfrytëzimi i një personi për përfitim financiar, mohimi i aksesit për burime
financiare, ose pengimi i një partneri që të punojë.
1.privatizimet pa kriter
2ndertimet pa leje dhe pa kriter
3.firmat piramidale
4.fenomeni kioska
5.ekonomia e droges.
Rekomandime
Dhuna në familje është një fenomen i përhapur në shoqërinë tonë. Ndodh mes
partnerëve të ngushtë dhe ndodh në familje. Ndodh në të gjitha klasat shoqërore,
pavarësisht moshës, arsimit, fesë, gjendjes ekonomike, etnisë, ose identitetit kulturor.
Të dhënat zyrtare pas anketimeve më të fundit për dhunën në familje në Shqipëri
tregojnë se të paktën 56% e grave kanë përjetuar një nga format e dhunës në familje.
Sipas ligjit të ri kundër dhunës në familje, gjykatat civile mund të vendosin masa
mbrojtëse për viktimat përmes një procedure të shpejtë, të përballueshme dhe të
thjeshtë. Urdhrat e mbrojtjes ju japin juve mundësi për të marrë masa dhe për të
mbrojtur veten nga dhuna. Ata mund t’ju sigurojnë lehtësim, duke e urdhëruar
personin që ju ka abuzuar që të bëjë ose të mos bëjë gjëra të caktuara. Në dhjetor 2006,
Parlamenti i Republikës së Shqipërisë miratoi një ligj të ri në ndihmë të viktimave
të dhunës në familje, ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare” (ligji kundër dhunës në familje).Qëllimi i ligjit është që të
parandalojë dhe reduktojë dhunën në familje në të gjitha format e saj dhe të mbrojë
viktimat e saj. Sipas këtĳ ligji, gjykatat civile mund të vendosin masa mbrojtjeje për
viktimat përmes një procedure të shpejtë, të përballueshme dhe të thjeshtë. Ju mund
të aplikoni për një urdhër mbrojtjeje ose për një urdhër mbrojtjeje të menjëhershëm
ndaj abuzuesit tuaj pa pagesë dhe pa pasur nevojë për ndihmën e një avokati. Përveç
urdhërave mbrojtës si mjete civile për t’u mbrojtur nga dhuna, tashmë ekziston
mundësia për të nisur edhe një procedim penal ndaj dhunuesit. Në vitin 2012 dhe
2013, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë pësoi disa ndryshime, ndërmjet të
tjerave, edhe në lidhje me rastet e abuzimit në familje. Me këto ndryshimeve, dhuna
në marrëdhënie familjare, keqtrajtimi i të miturve si dhe përndjekja nga persona
që kanë pasur apo kanë lidhje shpirtërore me viktimën e dhunës përbëjnë vepra të
posaçme penale.
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Marrëdhëniet e dialekteve me gjuhën letrare
Luiza Mernica
Shkolla 9-Vjecare”Miti Stroni” Pojan
Studimi në këtë temë ka përfshirë një periudhë të gjatë në të cilën është kërkuar një përkushtim,
vullnet, dhe durim për kapërcimin e sfidave me të cilat përballesh. Gjithashtu për këtë studim
më është dashur të shfletoj shumë materiale gjuhësore, Leksione nga fakulteti e libra të
ndryshëm me mbledhës të folklorit nga krahina ku flitet dialekti gegë dhe nga krahina ku
flitet dialekti toskë. Falenderim dhe mirënjohje pa kufi edhe për familjen time, pa mbështetjen,
kurajon, përkujdesjen e saj nuk do të kisha arritur të finalizoja këtë punë. Faleminderit!
Abstrakt
Qëllimi kryesor I këtĳ punimi është të përshkruajë marrëdhënien e dialekteve me gjuhën
letrare.
Gjithashtu, studimi ka edhe një qëllim dytësor të paraqese:
a) përbërjen e gjuhës letrare në raport me dialektet
b) tiparet dalluese dialektore që hyjnë në gjuhën letrare për pasurimin, pastrimin dhe
zhvillimin e mëtejshëm të saj.
Vecoritë që I dallojnë këto dy dialektë jane fonetike, gramatikore dhe leksikore. Për nga shtrirja
gjeografike nuk janë të njëjta të gjitha tiparet dalluese: disa prej tyre e mbulojnë plotësisht
territorin e njërit ose të tjetrit dialekt, kurse disa të tjerë gjenden në shumicën e të folmeve, por
jo në gjithë territorin e dialektit, ndonjë tipar, që është vecori e një dialekti, shtrihet kudo në
territorin e tĳ, por gjendet edhe në një numër të vogël të folmesh të dialektit tjetër. Disa tipare
dalluese të dy dialekteve lidhen me strukturën fonetike e gramatikore të të folmeve, kurse
disa të tjera, një numër I madh, nuk e prekin strukturën fonetike dhe funksionin e fonemeave,
por lidhen me variante thjesht ndajshtesash në sistemin gramatikor ose me dendurinë e
përdorimit të fonemave e të varianteve të strukturave e të ndajshtesave gramatikore.
Dialektet dallohen nga këto vecori në sistemin fonetik: për gegërishten është karakteristike
seria e zanoreve hundore, pra aty ekziston kundërvënia e zanoreve hundore me zanore
gjegjëse gojore, kurse në toskërishte ka vetëm zanore gojore (hî-ni, rê-ja, vêna, dry-ni, sy-ni,
zâ-ni, hû-ni, gegërishtja dhe hi-ri, re-ja, vera, zëri, sy-ri toskërishtja); toskërishtja ka ë në serinë
e zanoreve të theksuar, kurse gegërishtja nuk e ka këtë fonemë, në këtë rast ajo I përgjigjet
toskërishtes me â.
Edhe në sistemin gramatikor, sidomos në sistemin morfologjik, dy dialektet dallohen midis
tyre nga një sërë tiparesh, që nuk kanë prekur strukturën e gjuhës në të njëjtën shkallë. Dallime
më të rëndësishme për strukturën gramatikore të dialekteve janë ato që lidhen me praninë
dhe mungesën e një numri kategorish gramatikore.
Midis toskërishtes dhe gegërishtes ka një numër dallimesh që lidhen me variantet e strukturave
të formave gramatikore.
Brenda cdo dialekti dallohen grupe të folmesh që , sipas shkallës së afërsisë që kanë midis
tyre, formojnë njësi dialektore të madhësive të ndryshme. Të dhënat ë sotme të dialektologjisë
shqiptare të cojnë doemos te ndarja e secilit dialekt në dy nëndialekte.
Nëndialektet dallohen mirë ndërmjet tyre prej një sërë vecorish, por nuk duhet kuptuar sikur
kufijtë e të gjitha tipareve karakteristike të një nëndialekti përputhen plotësisht me njëritjetrin, ndonjë prej tyrë bën edhe përjashtim në zonat kufitare, sepse, sic dihet, nuk ka kufij
dialektorë të prerë.
Dialektet nuk janë zhvilluar nëpër një vĳë të drejtë. Ka pasur ndarje e veçime degësh dialektore,
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por ka ndodhur që në të njëjtën kohë edhe bashkohen dy a më shumë degë për të formuar një
degë të re, e cila gjithashtu dallohej nga të tjerat; diku kanë lindur të folme a dialekte të reja,
diku kanë humbur, diku është zgjeruar hapësira e shtrirjes e një dege e dikur të ngushtuar ,
një tipar që mund të ketë qene I përbashkët për një sistem të madh dialektor është rrudhur në
një territor më të vogël , herë-herë një tipar karakteristik I një dege më të vogël është shtrirë
edhe është bërë një tipar I një dege më të madhe.
Dialektet janë kategori historike, kanë lindur në kushte të caktuara të zhvillimit të shoqërisë
dhe herë pas here kane pësuar ndryshime.
Për të njohur faktorët shoqërorë që shkaktuan në fillim lindjen e dy dialekteve të shqipes
është mjaft e vështirë sot, sepse janë procese që kanë ndodhur në kohë të shumë të shtyra,
nga të cilat nuk kanë arritur në ditët tona dokumente të shkurtra jo më të gjuhës, por as edhe
të historisë.
Kjo ndarje dialektore e gjuhës shqipe dhe kjo ndarje krahinore e popullit tonë morën formën
që kanë sot aty nga fundi I shekullit XVIII dhe fillimi I shekullit XIX para Lëvizjes sonë
Kombëtare. Në këtë kohë erdhën e u dalluan dy ndarje të mëdha krahinore: Toskëria në Jug
dhe Gegëria në Veri.
Fjalët kyce: dialekt gegë, dialekt toskë, gjuhë letrare, pasurim, pastrim, marrëdhënie.

Dialektet
Të folmet e gjuhës shqipe grupohen në dy dialekte, gjeografikisht ndahen nga lumi
Shkumbin. Në të djathtë të Shkumbinit dialekti gegë, në të majtë të Shkumbinit
dialekti toskë.
Hyrje në studim
Sot dialektet nuk funksionojnë në mënyrë të vecuar e të mbyllur brenda territorit
ku shtrihen. Lëvizjet dhe marrëdhëniet që janë shtuar shumë, jo vetëm ndërmjet
krahinave të afërta, por edhe ndërmjet krahinave dhe qëndrës, deri edhe ndërmjet
krahinave skajore, bëjnë që dialektet të dalin nga kufijtë e tyre krahinore e të takohen
me njëri-tjetrin në mënyrë të ndjeshme. Por sot rëndësi vendimtare për jetën e
dialekteve ka në mënyrë të vecantë takimi I tyre me gjuhën letrare kombëtare. Gjuha
letrare , që ka për funksion kumunikimi gjithëkombëtar, ushtron ndikm në mjete të
ndryshme në mjedise dhe shtresa shoqërore të ndryshme.
Me lindjen dhe formimin e gjuhës letrare kombëtare, dialektet paraqiten brenda
gjuhës së përbashkët si mbeturina të fazave të mëparme parakombëtare të gjuhës,
kurse gjuha letrare paraqitet si gjuhë mbikrahinore dhe si shkalla më e lartë e
zhvillimt.
Gjuha letrare kombëtare ngrihet dhe formohet mbi bazën e dialekteve, e merr lëndën
gjuhësore prej tyre dhe formon mbi bazën e dialekteve, e merr lëndën gjuhësore prej
tyre dhe formon një sistem mbidialektor me normë të njëjtë për të gjithë.
Qellimi
Po t’i bëhet një analize gjuhës letrare, duke i parë pjesët përbërëse të saj të krahasuara
me dialektet, del se ajo ka një shtresë të madhe elementësh që janë të përbashkëta
në të gjitha dialektet. Tipare të tilla, që I përkasin cdo sfere të gjuhës dhe që janë të
shumta në numër, përbëjnë bazën kryesore të gjithës letrare.
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Vlera e elementëve të cdo shtrese të gjuhës letrare duhet parë dialektikisht nga ana
e përmbajtjes dhe e formës, duke vënë në plan të parë përmbajtjen, atë që është
thelbësore, d.m.th. vlerën që ka elementi në strukturën e gjuhës.
Hipoteza
Duke u nisur nga kjo analizë, duhen konsideruar si elementë që bëjnë pjesë
në shtresën e përbashkët jo vetëm ato tipare që janë të njëjta në dialekte si nga
përmbajtjta edhe nga forma, por edhe ato tipare, të cilat nga ana e jashtme, nga
forma, dalin me dallime në dialekte, kurse nga përmbajtja janë të njëjta kudo. Në
gjuhën letrare shqipe ka shumë tipare që janë kudo të njëjta edhe nga përmbajtja,
edhe nga forma. Për të mos I numëruar të gjitha rastet po japim vetëm një shembull.
Fonema bashtingëlllore k bën pjesë në invetarin e fonemave të të gjitha të folmeve,
ajo kudo hyn në kundërvënie me gjegjësen e saj të zëshme g dhe kudo shqiptohet
njësoj, pa variante fonetikë të dallueshme.
Gjuha letrare, si një gjuhë mbikrahinore, ngrihet mbi dialektet për të formuar një
sistem të vetin me normë të njësuar për mbarë kombn. Pasi lind e formohet gjuha
letrare kombëtarem dialektet futen në marrëdhënie janë të dyanshme dhe dialektike,
me masë dhe drejtim veprimi të ndryshëm në periudha të ndryshme. Në periudhën
kur është duke u formuar gjuha letrare kahu kryesor I drejtimit të veprimit shkon
nga dialektet në gjuhën letrare, sepse kjo në këtë kohë mbruhet duke e marrë lëndën
nga dialektet. Pas formimit të gjuhës letrare veprimi kalon me forcë të madhe nga
gjuha letrare mbi dialektet për afrimin e tyre, megjithëse edhe në këtë kohë dialektet
mbeten përsëri si një burim për pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare.
Shkalla pak a shumë e madhe e afërsisë që ka gjuha letrare shqipe me dialektet
shpjegohet në radhë të parë me shkallën e vogël të dallimit që kanë të folmet e
gjuhësisë sonë me njëra-tjetrën.
Për formimin e sistemi të vet gjuha letrare merr nga dialektet së pari ato tipare që
janë krejt të përbashkëta. Tipare të këtilla në të folmet e shqipes ka shumë në të gjitha
sferat e gjuhës.
Tiparet e sistemit të zanoreve të gjuhës letrare përputhen përgjithësisht me tiparet
më të përbashkëta të sistemit të zanoreve të dialektit jugor. Mirëpo në pjesën më të
madhe këto tipare janë po ashtu të përbashkëta edhe për të gjitha të folmet e shqipes,
sepse ekzistojnë në cdo të folme krahas tipareve të tjera që mund të ketë një e folme.
Sistemi fonetik I gjuhë letrare, edhe pse përbëhet vetëm nga një seri zanoresh gojore,
I plotëson funksionet e veta të gjuhës
Mundësia e mbulimt të funksionit të zanoreve të gjata dhe hundore nga seria e
zanoreve të gjuhës letrare shpjegohet edhe me faktin se të tria seritë e zaoreve kanë
edhe lidhje gjenetike (etimologjike) me njëra-tjetrën.
Kështu ka vepruar gjuha letrare në drejtshkrim edhe për ruajtjen e zanores të
patheksuar në fund të fjalës ( bukë, lajmë etj.), në mes të fjalës pas theksit ( bletëve, të
largeta etj.); për shtrirjen gjeografike të tyre të kufizuar në dialekte.
Në përbërjen e gjuhës letrare ka një numër të mirë tiparesh gramtikore ( kategori,
forma, ndajshtesa) të përbashkëta me dialektet. Të këtilla janë kategoria e shquarsisë
me kundërvënien e trajtave të së shquarës dhe të pashquarës në sistemin emëror,
sistemi I nyjeve të përparme, kundërvënia e mbiemrave të nyjshëm me mbiemrat e
panyjshëm.
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Tipare dalluese dialektore që tërhiqen nga dialektet nën veprimin e gjuhës letrare.
Procesi I tërheqjes së dialekteve nën ndikimin e gjuhës letrare është I pashmangshëm.
Ky proces bëhet kryesisht me rrugën e zvëndësimit të vecorive dialektore me tiparet
e përbashkëta të gjuhës letrare.
Në sferën e fonetikës tronditjen e parë e pësojnë ato vecori dialektore që lidhen me
inventarin e sistemin e fonemave dhe me përbërjen fonametike të së njëjtës fjalë.
Dallime të këtilla vërehen në të folme ku mungojnë disa fonema të gjuhës letrare, si
në të folmet e gjithë dialektit verior, ku mungon ë-ja e theksuar, grupet mb, nd, ng
(mbaj: maj: ndal: nal: ngul: nul etj.)
Prej sferës së morfologjisë vecoritë dialektore që mund të largoheshim më shpejt e
më lehtë do të ishin format gramatikore që ndalin si variante dialektore plotësisht
në gjithë paradigmat e tyre, si të këtilla janë shumë forma të sistemit foljor, si p.sh. e
pakryera lajsha etj. e shumicës së të folmeve të gegërishtes, lanjam, lanjim të Beratit
e të Myzeqesë etj. për laja etj. të gjuhës letrare.
Në sferën e sintakses mund të manjonohen më shpejt e më lehtë ato vecori që kanë
të bëjnë me funksionin sintaktik të formave gramatikore p.sh. përdorimi I formës së
rasës vendore në të folmet që shtrihen midis Matit dhe Vjosës në vend të formës së
kallzorës së pashquar të gjuhës letrare ( ra në gropet, hipi në Shelgut, shkon nëpër
lumet etj.)
Në sferën e leksikut më shpejt e më me lehtësi mund të zëvendësohet ajo shtresë e
leksikut dialektor që përbëhet nga fjalë të cilat janë karakteristikë për të folmen dhe
që nuk gjenden në gjuhën letrare të përbashkët as si sinonime të fjalëve gjegjëse, psh.
në të folmen e Korces alisivë “finjë”, baras “eci”, imonik “shalqi:, gjene “përsëri”,
gjyrmë “shputa e këmbës”.
Në kushtet e tanishme, kur është formuar dhe është ngulitur mirë gjuha letrare e
njësuar si gjuhë zyrtare dhe me “prestigj” në të gjithë jetën e kombit, ajo shtrihet
kudo dhe shton përherë e me tepër dendurinë duke u zotëruar dhe duke u përdorur
nga më shumë individë dhe grupe shoqërore të shkësisë kombëtare.
Megjithëse prirja e dialekteve është që të tërhiqen, kjo nuk do të thotë se lidhjet dhe
marrëdhëniet e tyre me gjuhën letrare janë të njëanshme, d.m.th të atilla që veprimi
shkon vetëm nga gjuha letrare mbi dialektet. Në të vërtetë marrëdhëniet janë të
dyanshme, sepse edhe dialektet veprojnë mbi gjuhën letrare duke I dhënë asaj ato
elemente për të cialt ajo ka nevojë të pasurohet e të përsoset më tej.
Procesi I pasurimit dhe I zhvillimt të mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe në fazën
e tanishme kryhet pjesërisht në mënyrë të vetvetishme, për shkak të zhvillimit
të brendëshëm të vetë gjuhës, që është një process I vazhdueshem, pjesërisht
kryhet edhe në mënyrë të ndërgjegjshme, duke vepruar shoqëria në përputhje me
domosdoshmërinë e pasurimit dhe të zhvillimit të vetë gjuhës .
Gjuha letrare funksionon në formën e shkuar dhe në formën e folur. Midis këtyrë dy
varianteve ka edhe dallime. Këto dallime vĳnë, së pari, nga se gjuha e folur ka një
sistem më të ndërlikuar, ajo ka më shumë nënsisteme e mjete gjuhësore të stileve të
ndryshme që funksionojnë në sferën shkencore-teknike.
Së dyti, dallimi midis tyre vjen edhe ngase në kodifikimin e normës së gjuhës së
shkuar, me parim fonetik, që është parimi themelor I gjuhës sonë letrare, ndërthuren
edhe parimi gramtikor, I cili kërkon të ruhet në shkrim njësia e përbërjes tingullore
të fjalëve e të morfemave, dhe parimi historik me parimin tradicional, që e largojnë
normën e gjuhës së shkruar nga norma e shqiptimit të sotëm.
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Nga të dy format e gjuhës letrare më e zbuluar dhe më e ndjeshme ndaj trysnisë së
përditshme të dialekteve është forma e folur, sidomos ligjërimi bisedor. Ndryshe
nga sferat e fonetikës dhe të morfologjisë, që kanë inventor dhe sistem të përcaktuar
e të fiksuar, sferat e leksikut dhe të sintaksës mbeten gjithmonë më të hapura ndaj
veprimit të dialekteve edhe në formën e shkruar, sepse këto dy sfera kanë më shumë
shtresëzime stilistikore.
Sferat e fonetikës e të morfologjisë, për arsyet që përmendëm, I ndiejnë shumë pak
dhe shumë ngadalë ndryshimet që vĳnë nga veprimi I dialekteve.
Në sferën e fonetikës rrugët kanë hapur pothuaj vetem ato tipare dialektore që nuk
e prekin sistemin dhe inventarin e fonemave, sidomos në radhë të parë ato që lidhen
me dendurinë e përdorimit tën jë foneme në të folme të ndryshme.
Në fazën e tanishme të zhvillimit të gjuhës sonë letrare sferat e leksikut e të sintaksës
janë më tepër në lëvizje dhe pësojnë më shumë ndryshime sesa sistemi fonetik dhe
sistemi morfologjik. Për arsye të ndryshme kjo është më e theksuar sidomos për
sistemin leksikor.
Për kristalizimin e mëtejshëm të sistemit leksikor dhe sistemit sintaksor gjuha letrare
u drejtohet më shpesh dialekteve.
Për ilustrim po japim vetëm disa nga këto fjalë: batak, bornajë, breshkam. brezore,
brimoj, brof, emnak, gollë, gjanë, gjethnajë, krahisht, kreshkë, kopanis, kullë, tejtu
etj.
Në gjuhën letrare nuk hyjnë vetëm fjalë të këtilla, ajo ka qënë dhe do të jetë gjithmonë
e hapur edhe për fjalët e mirfillta dialektoresa herë që do të jenë të nevojshme për
pasurimin e përgjithshëm dhe për zhvillimin e pasurimin e shtresave dhe varianteve
të ndryshme të saj.
Dialektet gjithnjë do të jenë një burim I pashtershëm për gjuhën letrare, e cila do
të marrë atje fjalë për t’u dhënë kuptimet e një termi dhe do të marrë formatë e
shëmbëlltyra formimi fjalësh për të krĳuar term atë rinj.
Gjuha është një dukuri që nuk rri në vend, ajo gjithmonë pasurohet e zhvillohet. Gjatë
këtĳ procesi, sipas fazave të zhvillimit të gjuhës sonë të përbashkët, gjuha letrare
dhe dialektet, derisa të jetojnë, do të jenë në lidhje dhe në marrëdhënie dialektike të
caktuar.
Bibliografia
Dialektologja : Prof. Jorgji Gjinari, Prof. Gjovalin Shkurtaj.
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Zhvillimi i eptimit në gjuhën shqipe (2006) Etheni Lika.
Histori e gjuhës së shkruar, Tefë Topalli; Artan Haxhi.
Leksione fakulteti, Albert Riska.
Deklarata statutore
Në përgjegjësinë time deklaroj se ky punim është shkruar prej meje, nuk është prezantuar
askush me këtë punim.
Punimi nuk përmban materiale të shkruara nga ndonjë person tjetër, përvec materialeve të
zbërthyera nga leksionet dhe përvoja në mësimdhënie.
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Edukimi mjedisor në shkollën e mesme të Sarandës
Klarida Aliaj Qendro
Mesuese ne Shkollen e Mesme “Hasan Tahsini”
“Njeriu nuk ngopet kurrë me shkencë. Njeriu nuk ngopet kurrë me punë. Njeriu nuk sëmuret
kurrë nga puna. Puna është shëndeti i trurit, i gjithë organizmit dhe burim i gjithshkaje.”
Roli i njeriut në Biosferë
Gjatë gjithë periudhes së ekzistencës së njeriut, ai ka ndikuar mbi biosferën në
mënyra të ndryshme. Në ditët e sotme njeriu vepron mbi mjedisin në mënyrë më
të studiuar. Roli I njeriut në biosferë është një teme që mund të studiohet në mjaft
disiplina lëndore, pra kemi një ndërthurje dhe integrim të njohurive në lëndë të
ndryshme që nxënësi zhvillon në shkollë. Kjo temë mund të jepet si një punë praktike
përfundimtare që mund të realizohet nga nxënësit për një periudhe të gjatë kohore.
Ja disa të dhëna, të cilat mund të ndihmojne mësuesit:
• Pjesa më e madhe e banorëve të tokes jetojnë në zona rurale dhe 34% e gjithë
popullsisë është nën moshen 15 vjecare.
• Globalizimi I kulturave dhe stileve të jetës së popujve është duke zvogëluar
dallimet në mënyrat e jetesës, duke dëmtuar kështu qëndrueshmërinë e jetës
mjedisore të tokës.
• Ne vitin 2000 janë zhdukur rreth 15% e llojeve bimore që jetojnë në tokë.
• Vazhdojnë të humbasin lloje bimore që përdoren si lëndë e parë për prodhimin e
barnave mjekësore.
• Ndryshimet globale të klimës dhe temperatureve të ajrit,temperaturave të
oqeaneve, ndryshimi I nivelit te ujit në dete e oqeane etj. janë rezultat I veprimeve
të pamenduara e të gabuara të njerëzve.
• Rezervat e naftës dhe të gazit natyror vazhdojnë të zvogëlohen. Alternativa të
tjera energjitike si ajo diellore,e eres, e ujit etj. po dalin në pah cdo ditë e më
shumë.
• Të gjitha këto tregojnë se mjedisi është në rrezik. Pamja nuk është vetëm
depresive,realiteti ofron edhe shumë mundësi e drejtime pozitive. Ndërveprimi
njeri-mjedis perbën thelbin e përmirësimit të mjedisit sot dhe nesër në dobi të
njerëzimit.
Degradimi i mjedist
Kur burimet natyrore ndryshojnë llojin e tyre gjatë përdorimit njerëzor atëherë
fillon degradimi I mjedisit. Llojet e e përgjithshme të degradimit mjedisor mund të
ndryshojnë burimet potencialisht të ripërtëritshme në burime jo të ripërtërishme ose
ne burime të papërdorshme.
Tipet e degradimit të mjedisit, që kthejne burimet potencialisht të ripërtëritshme në
burime jo të ripërtëritshme janë:
1.
Urbanizimi I tokave pjellore
2.
Kripëzimi dhe mbiujitja e tokës
3.
Menaxhimi I keq I tokës
4.
Shkatërrimi I tokave të lagëta
5.
Shpyllëzimi
6.
Harxhimi I ujit nëntokësor
297

7.
8.
9.

Ndotjet
Mbikullotja nga popullatat e kafshëve barngrënëse
Reduktimi I biodiversitetit nga humbja e habitateve dhe llojeve.
Ndryshimet jo të favorshme që dëmtojnë ekosistemet

Ekosistemet dëmtohen nga faktorë te ndryshëm. Shkaktarët e dëmtimit të
ekosistemeve grupohen në dy grupe kryesore:
-shkaktarë natyrorë të ndryshimeve
-shkaktarë të detyruar nga veprimtaria njerëzore
Në të dy grupet e shkaktarëve dallojmë ndryshime katastrofike dhe shkallë-shkallë.
Ndryshimet katastrofike janë:
Thatësira,vërshimet,zjarri,shpërthimi vullkanik, tërmeti, furtuna,rrëshqitja e
tokës,ndryshimi I drejtimit të përrenjve,sëmundjet.
Ndryshimet natyrore shkallë-shkallë janë:
Ndryshimet e klimës,imigracioni, adaptimi, evolucioni, ndryshime në jetën e bimëve
dhe të kafshëve.
Ndryshime të shkaktuara nga njeriu në mënyrë katastrofike janë:
Shpyllëzimi, mbikullotja, plugimi, erozioni, pesticidet, zjarri, nxjerrja e mineraleve,
çlirimet toksiske, urbanizimi.
Ndryshime të shkaktuara nga njeriu në mënyrë shkallë-shkallë janë:
Shkripëzimi I tokës nga vaditja, ngjeshja e tokës nga pajisjet bujqësore,harxhimi I ujit
nëntokesor,ndotja e ujit,ndotja e ajrit,humbja dhe degradimi I habitateve të bimëve
dhe kafshëve të egra,vrasja e kafshëve grabitqare dhe llojeve “vrasëse”, hyrja e llojeve
të huaja, gjuetia pa kriter, peshkimi pa kriter,mbishfrytëzimi turistik.
Një metodë e vecantë por shumë dobiprurëse është puna me projekte dhe aplikimi
I njohurive teorike në terren. Kjo mund të realizohet nëpërmjet ekskursioneve dhe
përpunimit të materialit laborator ne klasë.
Kushtet gjeografike të Sarandës
Saranda ёshtё njё vend ku natyra ka koncetruar kaq shumё resurse tё saja qё
vendosen pranё e pranё njёri-tjetrit:Deti me ishujt, gadishujt e gjiret e shumtё,
kodrat me forma tё larmishme e mahnitёse e deri tek malet e shumta qё bien
thikё apo gradualisht me shkёmbinjtё e tyre nё det.Lumenjtё qё zbresin nga
malet, kodrat qё kalojnё nёpёr fushat e Sarandёs.Fushat e shumta, nё tё cilat
ngrihen aty kёtu kodra tё formave tё larmishme e nё disa prej tyre nisen
kёmbёt e maleve tё lartё.Lagunat, kёnetat, ujёmbledhёsat e kanalet e shumtё,
gjithashtu janё njё pasuri e madhe pёr Sarandёn.Burimet e ftohta tё “Syrit tё
Kaltёr”,bukuritё magjepse, janё tё pa pёrsёritshme nё ndonjё vend tjetёr.Terenin
e larmishёm tё Sarandёs e pasuron dhe e bёn interesante dominimi I klimёs .
Kushtet e shkёlqyera klimatiko-tokёsore tё Sarandёs kanё bёrё qё nё tё shkalla
e biodiversitetit tё jetё shumё e lartё.Ka lloje qё jetojnё vetёm kёtu duke
patur kufirin mё veriperёndimorё tё arealit tё tyre nё Sarandё:Tё tilla janё
Breshka Malore(Testudo marginata),Hardhuca e Barit(Podarcis taurica jonica)
apo Gjarpёri I Rёrёs(Eryx jaculus).Ka lloje amfibёsh, tё zbuluar vitet e fundit,
siç ёshtё bretkosa e Epirit(Rana epeirotica) ka pёrhapje gjeografike shumё tё
vogёl:Vetёm nё ultёsirёn e Sarandёs dhe nё njё pjesё tё vogёl tё Greqisё VeriPerёndimore.
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Pastrimi i bregdetit ne nje dite
Pastrimi për disa orë nuk u dha fund problemeve të ndotjes ,por rriti ndjenjën e
përkushtimit tek të rinjtë për grumbullimin e mbetjeve që na shqetësojnë çdo ditë.
Sigurisht që kjo ditë duhet të jetë e përditshme dhe e vazhdueshme për mjedisin ku ne
jetojmë dhe punojmë.Përfytyrojmë për një çast sikur të gjithë njerëzit të respektonin
mjedisin,sikur ta kuptonin se sa I rëndësishëm është ai në jetën e tyre e të kujdeseshin
për të.Njeriu mund ta përmirësojë ose ta përkeqësojë gjëndjen e mjedisit ekzistues,
mund tja ndryshojë pamjen,mund ta lulëzojë ose ta shkatërojë atë.
Një globalist I shquar, në një samit ndërkombëtar, tha se: “ndotja e mjedisit është
thjesht pasefekt I ndotjes së shpirtit”.Dhe ka pasur të drejtë,sigurisht.Njeriu duhet të
jetë I ndërgjegjshëm për rëndësinë që ka mjedisi, për respektin që meriton,si dhe
për kujdesin që duhet të rritet vazhdimisht.Që I vogël duhet të edukohet , dhe të
mësohet që jeta e tĳ është e lidhur ngushtë me mjedisin ku jeton.
Pervoja ne Shollen e Mesme te Pergjithshme “Hasan Tahsini”
Në këtë shkollë zhvillohen shumë projekte dhe orë mësimore në rolin e mbrojtes së
mjedisit. Nxënësit skicojnë, prezantojnë dhe flasin për një Sarandë të pastër dhe mjedis
të pastër. Kurrikulat e reja I kushtojnë një rëndësi kësaj teme mësimore për edukimin
e brezit të ri në këndvështrimin e edukimit mjedisor të të rinjve. Ne edukuesit e këtĳ
brezi mundohemi që për të arritur rezultate në këtë temë gërshetojmë punën brenda
klasës dhe me mjedisin jashtë saj. Kështu vlen për të përmendur transformimi I
mrekullueshëm që I kanë bërë të rinjtë e kësaj shkolle lulishteve dhe ambjenteve
rrethuese me mjete te riciklueshme dhe me mbjellje të fidaneve të rinj. Puna praktike
ndihmon nxënësit të konfirmojnë thelbin e njohurive dhe I aftëson ata për të filluar
veprimtarinë kërkuese. Përvojat në këtë shkollë si qendër komunitare janë për tu
marrë shembull edhe nga shkolla të tjera.
Mendja e një fëmĳe është si një punishte. Punishtja përmban një koleksion të cuditshëm
të materialeve (njohuritë) dhe veglave(proceset e të nxënit) të cilat mund të përdoren për
të nxjerrë produkte të reja( rregullat, strategjitë,hipotezat,skemat, lidhjet e zakonshme,etj.)
Disa nga veglat dhe materialet janë të vlefshme për një numër të madh detyrash. Mjaft të
tjera janë të specializuara për një qëllim të caktuar, por janë me vlerë të jashtëzakonshme
kur ato nevojiten.
SINGLER DHE XHENKINS
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Të folmet e diasporës arbëreshe
Vilma Karçini
Shkolla 9- Vjeçare “ Miti Stroni” Pojan
Studimi nё kёtё temё ka pёrfshirё njё periudhё tё gjatё nё tё cilёn ёshtё kёrkuar njё pёrkushtim,
vullnet dhe durim pёr kapёrcimin e sfidave me tё cilat pёrballesh. Gjithashtu pёr kёtё studim
mё ёshtё dashur tё shfletoj shumё materiale gjuhёsore. Leksione nga fakulteti e libra tё
ndryshёm me mbledhёs tё folklorit. Falenderim dhe mirёnjohje pa kufi edhe pёr familjen time,
pa mbёshtetjen, kurajon, pёrkujdesjen e saj nuk do kisha arritur tё finalizoja kёtё punё.
Faleminderit!
Abstrakt
Marrёdhёniet ndёrmjet Arbёrisё sё Moçme dhe Italisё kanё qenё gjithmonё tё shpesha e tё
shumta pёr shkak tё afёrsisё sё dy vendeve tona, qё i ndan vetёm njё gjuhё det, jo mё e gjerё se
75 km. Nga Ontrantoja, nё perёndim tё ditёve me diell, duken nё horizont malet e Shqipёrisё. Jo
vetёm ngulimet arbёreshe, po edhe shumё emra familjesh italiane si Albani, Skutari, Gramshi
etj., na dёshmojnё pikёrisht njё prani historike tё moçme tё elementit shqiptar nё Italinё fqinje.
Nga takimet mё tё para mund tё pёrmendet ai i kohёs sё Aleksandёr Mollosit, mbret i Epirit,
qё, nё vitin 331 para erёs sonё, kaloi nё brigjet e Italisё me synime pushtimi dhe arriti deri
nё lagjet e brёndshme tё Perandorisё pёrtej lumit tё Kratit nё Kalabri. Nga ana tjetёr, historia
na mёson se nё kohёt e lashta, shumё personazhe historike tё Perandorisё Romake ndiqnin
shkollat e Ilirisё pёr tё pёrsosur studimet e tyre. Vetё Çezari ka stidiuar nё Durrёs, qytet i
lulёzuar i asaj kohe e qё Ciceroni e quante “Mirabilis urbs”. Perandori August, gjithashtu,
studio pёr histori, filozofi dhe art gojёtarie nё qytetin e mrekullueshёm e klasik tё Apolonisё.
Mё 1272 kontёt dhe banorёt arbёreshe tё Shqipёrisё, pёr tё ruajtur privilegjet e lashta,
pranuan tё binin nё sundimin e Karlit tё Anzhuinёve dhe i ofruan atĳ kurorёn e Mbretёrisё
Shqiptare. Vala e dytё e mёrgimit arbёresh nё Itali qe gjithashtu e natyrёs ushtarake. Pas
vdekjes sё Alfonsit tё Aragonёs, kur hipi nё fron Ferdinanti I, duke parё se banoret e fuqishёm
po pёrbetoheshin kundёr mbretit tё ri, ky i fundit u detyrua ta pёrshpejtonte ndihmёn e
Gjergj Kastriotit, Skёnderbeutit, i cili zbarkoi nё Barleta, mundi rrebelёt nё betejёn e Orsarёs
dhe çliroi nga rrethimi Molfetёn. Dokumentet historike hedhin dritё mbi faktin se ndёrmjet
1468 dhe 1471 ka pasur shpёrngulje tё shqiptarёve drejt Molises, si dhe nё Kapitanatё, Pulje
dhe nё shumё vende tё Kalabrisё. Nje kontigjent i madh shqiptarёsh arriti nё Itali pas rёnies
sё Krujёs (1478) dhe tё Shkodrёs (1479). Kёta ardhёs nga Shqiperia, dalengadale do te pesonin
njeren nga keto dy fate: nje pjese do te “treteshin” pa lene gjurme ne mjedisin Italian, sidomos
ata qe shkuan ne qytetet e medha te Italise Veriore; nje pjese tjeter, kompakte shqiptare dhe,
per me se peseqind vjet, deri ne ditet tona, do t’I gjenim ne shtate krahina te Italise Jugore
e te Sicilise. Aa quhen Arbereshe apo italo –shqiptare, po dhe thjeshte: shqiptare te Italise.
Jane rreth njeqindmĳe arbereshe ne Itali, shumica e tyre arberishtfoles e te grupuar kryesisht
ne dy areale gjeografike me te medha: ne Kalabri dhe ne Sicili, po edhe ne Molise, Pulje, A
bruco, Kampania, Bazilikate. Gjuha shqipe qe flasin arbereshet e Italise paraqitet sin je forme
me vete, qe nuk eshte plotesisht e njejte me asnjerin dialect te shqipes ne trojet kompakte
ballkanike, prndaj edhe ndonj studiues e a quajtur ate sin je dialect te trete te shqipes. Po te
veshtrojme elementet strukturre dhe fonetike themelore te ligjerimeve arbereshe, rezulton
se ato I perkasin toskerishtes jugore, duke u perputhur me fort me disa dukuri conservative
te camerishtes e te laberishtes, pod he me gjuhen e autoreve te vjeter gege; nga ana tjeter,
ato ligjerime paraqesin edhe dukuri e tipare innovative, sidomos ne fushen e leksikut, qe
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percaktohen e kushtezohen nga takimi I ngushte gjuhesor qe kane pasur per kaq shekuj me
italishten, qysh prej shek. XV- XVI e ketej. Per kete arsye eshte nje rrezik real dhe I dukshem
qe nepermjet zhvillimit te metejshem te kesaj gjendjeje kontakti gjuhesor midis shqipes e
italishtes edhe strukturen morfologjike e sintaksore , si edhe ne fonetike e te behet nje gjuhe e
perzier me pasojat e ditura qe rrjedhin prej saj. Ky rrezik mund te menjanohej, vetem ne qofte
se do te behej nje ndergjegjesim apo vetedĳesim, se pari, ne planin institucional, per faktin se
eshte shqipja dhe jo italishtja gjuhe amtare e shumices se banoreve e te femĳeve ne shkollat e
komunitetit arberesh. Ky ndergjegjesim, I shoqeruar me masat e nevojshme legjislative e qe
yjne ne kuadrin e ligjit – baze te mbrojtjes se pakicave, duhet te synoje para se gjithash per
t’u siguruar arberishtfolesve te drejten te flasin, te lexojne, te shkruajne lirisht ne gjuhen e vet
amtare. Edukimi I nxenesve, eshte nje pasuri per individin dhe per shoqerine, eshte kushti
per nje zhvillim efektiv te tyre, qe lejon hapje edhe per instancat nderkombetare.
Fjalët kyçe: e folme arbёreshe, prani historike, identitet, dygjuhёsi, pёrshtatje.

Hyrje në studim
Dialektologjia arbёreshe , si degё mё vete e gjuhёsisё shqiptare qё merret me
pёrshkrimin e studimin e sistemeve dialektore tё arbёreshёve nё Itali, ka lindur
nё fillim tё shek. XIX me hetimet nё terren tё kryera nё ngulimet arbёreshe nё
Molizes e tё Puljes nga M. Lamberci (1882 – 1863). Nё rrethin e albanologёve tё huaj
interesimi pёr tё folmet e diasporёs arbёreshe ka qenё i dukshёm edhe mё parё,
sidomos nё kёrkimet e Henrih Rajnholdit (1834 – 1880), Gustav Majerit (1850 – 1900)
e Holger Pedersenit (1867 – 1953), ndonёse ata nuk u morёn drejtpёrdret me kёrkime
dialektologjike. Sidoqoftё, mund tё thuhet se, nё vĳё kronologjike, dialektologjia
arbёreshe, ka lindur para dialektologjisё shqiptare pёr njё varg arsyesh objektive.
Gjatё shekullit XIX, njohja me teorite e shkencёs gjuhёsore moderne bёri qё nёpёr
mjediset arbёreshe tё Kalabrisё dhe tё Sicilisё tё piqej mendimi pёr t’u dhёnё
vёmendje mё tё madhe dukurive gjuhёsore tё arbёrishtes sё Italisё, porse kjo, ende
nuk mund tё sillte njё analizё shkencore tё dukurive tё gjuhёs. Gjithnjё nё lёmin
e leksikologjisё mund tё thuhet se gjatё shek. XIX dhe nё dhjetёvjeçarёt e parё
tё shek XX janё bёrё edhe sprova tё tjera pёr tё pёrpunuar fjalorё, mё tё shumtёt
dygjuhёsh: italo-arbёresh (dhe anasjelltas), qofte edhe tё njё rёndёsie modeste nga
shumё intelektualё arbёresh tё Rilindjes, ndonёse ata nuk merreshin as mirёfilli as
vetёm me studime gjuhesore. Mund tё pёrmendim Andra Daren, Françesko Antonio
Santorin, Xhuzepe Anxhel Nocitin, Bernard ёshtё, gjithashtu, ndihmesa qё ka sjellё
nё gjuhёsinё arbёreshe Jeronim de Rada, i cili edhe pse nuk qe gjuhёtar, interesohej
edhe pёr çeshtje tё gjuhёs, ashtu siç bёnё edhe shumё intelektualё tё tjerё tё rilindjes.
De Rada pёr herё tё parё nё historinё e gramatologjisё arbёreshe sprovon tё japё
ilustrime e shembuj nga tё folmet arbёreshe tё Kalabrisё jugore e kryesisht tё ShёnMitёr Korones e tё Maqit.
Qëllimi
Po t’i bёhet njё analizё pranisё historike dhe identitetit kulturor tё arbёreshёve tё
italisё shohim se marrёdheniet ndёrmjet Arbёrise sё Moçme dhe Italisё kanё qenё
tё shumta dhe tё afёrta duke u nisur nga afёrsia gjeografike midis dy vendeve
tona. Takimet dhe marrёdhёniet ndёrmjet dy popujve kanё qenё tё ngushta e tё
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vazhdueshme. Mjafton tё pёrmendim Elena, bĳa e Mikel Komnenit II, despot i
Shqipёrisё, u martua me Monfredin, tё birin e Frederikut II. Pati njё valё mёrgimi
arbёresh nё Itali me natyrё ushtarake. Gjuha qё folёn dhe e ruajtёn arbёreshёt e
Italisё paraqitet si njё e folme mё vete, pra si njё dialekt i tretё i gjuhёs shqipe.
Hipoteza
Njё studim i tё folmeve arbёreshe tё Italisё nё gjendjen e tyre tё sotme nuk mund tё
jetё i plotё, i saktё e i qartё pa kundruar edhe marrёdheniet e tyre si gjuhё nё kontakt
me italishten, çka, natyrisht, shtron nevojёn e njё njohjeje tё thelluar tё proceseve tё
dygjuhёsisё, tё tregjuhёsisё dhe tё shumёgjuhёsisё.
Kush flet arbёrisht nё Itali dhe nё ç’raport qёndron ajo gjuhё apo ato ligjёrime a tё
folme arbёreshe nё krahasim me shqipen e sotme nё truallin amtar nё Republikёn e
Shqipёrisё e nё trojet e tjera shqiptare kompakte ballkanike?
Kjo pyetje lidhet me zanafillёn e numrin e ngulimeve arbёreshe tё Italisё, me
kohёn e vendin e shpёrnguljes sё tyre, si dhe me numrin e sotёm tё banorёve tё
kёtĳ komuniteti, çeshtje qё, prej kohёsh, kanё pasё tёrhequr vёmendjen e shumё
studiuesve.
Mendimi mё i pёrgjithshёm i studiuesve ёshtё se ngulimet e themeluara nga
mёrgimtarёt arbereshё ose tё ripopulluara nga bёrthama arbёreshe pas shpёrnguljeve
tё shek. XV e XVI janё rreth 95. Prej tyre, sot, pas pesё shekujsh e mё, qysh nga
mёrgimi i parё arbёresh drejt Italisё, vetёm nja gjysma e tyre e ruajnё gjuhёn
arbёreshe, ndёrsa tё tjerёt, me kohё, janё italianizuar plotёsisht nё veshje, nё zakone
e nё gjuhё.
Janё, pastaj, edhe disa ngulime me origjinё arbёreshe qё, ndonёse e kanё humbur
gjuhёn shqipe, kanё mbajtur megjithatё vetёdĳen etnike dhe historike tё identitetit
tё tyre origjinal duke ruajtur ritin greko- bizantin.
Shumё arbёresh janё shpёrngulur nё kohёt e reja nga ngulimet fshatare drejt
qyteteve tё kryeqёndrave tё tyre, si nё Bari, Kozencё, Katanxaro, Palermo, Koriliano,
Kastrovillari etj.
Mund tё thuhet se tё pёrbashkёtat dhe dallimet e tё folmeve arbёreshe tё Italisё,
qoftё nё krahasim me gjuhёn shqipe e me dilaketet e saj, qoftё edhe nё njё krahasim
tё brendshёm tё tё folmeve arbёreshe me njёra – tjetrёn, na flasin pёr njё proces
historik, ndaj tё cilit duhet tё qasemi me kujdes tё madh e ta kemi si njё kriter
themelor.
Tё folmet shqipe tё ngulimeve arbёreshe tё Italisё pёrbёjnё njё grup tё folmesh,
mjaft tё afёrta me njёra-tjetrёn, tiparet kryesore tё tё cilave janё si ato tё toskёrishtes,
prandaj u takon tё pёrfshihen nё atё dialekt.
Dёshmitё gjuhёsore qё nxiren nga tё dhёnat e onomastikёs arbёreshe, veçanёrisht
emrat e familjeve, na shpien tek emra tё trevave jugore, si: Barbaçi, Borshi, Bua,
Damis, Gjerbёs, Piqeras, Kuçi, Lekurёsi, Luçi, Peta, Spata, Stamati, Toskves etj.
Kjo shkon pёrshtat e krahas me vlerёsimin e pёrgjithshёm tё dukurive e tipareve
kryesore tё vetё tё folmeve arbёreshe, tё cilat frenojnё, siç u tha, me toskёrishten,
kryesisht me toskёrishten jugore, dmth me labёrishten e çamёrishten, por nuk janё
tё pakta dhe emrat e familjeve arbёreshe qё na shpien nё vise tё tjera tё Shqipёrisё.
Nё ngulimet arbёreshe tё Italisё, gjithashtu ka dhe ndonjё katund ku ruhen gojёdhana
pёr zanafillёn prej trevave shqiptare tё Veriut. Kёshtu, pёr Vakaricin, katund nё
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krahinёn e Kozencёs, midis Mbuzatit e Strigarit, gojёdhana thote se popullsia e tĳ
ёshtё me origjinё nga Kruja.
Pёr vendin prej nga janё dyndur arbёreshёt mund tё pranohet si gurrё kryesore
Shqipёria Jugore, kryesisht pjesa e bregdetit qё nga anёt e Vlorёs e deri nё anёt e
Prevezёs nё Çamёri. Njё numёr i madh studiuesish, mёsuesish dhe veprimtarёsh
arbёreshё, si dhe mjaft dashamirёs tё kulturёs arbёreshe nga radhёt e studiuesve
italianё e tё tjerё, nё artikuj, kumtesa dhe libra tё ndryshёm kushtuar problemeve tё
dygjuhёsisё dhe tё shumёgjuhёsisё nё Itali, kanё pёrmendur me pёrparёsi çeshtjen e
arbёreshёsisё dhe tё albanofonisё nё ngulimet arbёreshe tё Italisё Jugore dhe Sicilisё,
duke theksuar se pothuajse tё gjithё albanofonёt nё ato vise ruajnё tё fortё pёrkatёsinё
e tyre tё lashtё etnike, e ndjejnё veten arbёreshё. Kёtё e shprehin nё radhё tё parё
nё pёrdorimin e gjuhёs shqipe, si gjuhё tё parё, si gjuhё tё ndjenjave dhe intimitetit.
Ështё me rёndёsi tё theksojmё qё rallё e tek gjen ndёr arbёreshёt e Italsiё dygjuhёsi
tё pёrsosur, çka tregon se atje arbёrishtja ka mbajtur kurdohere vendin e gjuhёs sё
parё, ndёrsa italishtja ka mbetur gjuhё e dytё.
Nga ana e arbёreshёve u bёnё mё parё dygjuhёsh burrat, sepse ata kishin kontakte
mё tё drejtpёrdrejta me popullsinё italiane tё viseve rrethuese, kurse gratё arbёreshe,
qё rrallё i kalojnё kufijtё e katundit, pёrveç rasteve kur martoheshin me italianё,
kanё qenё dhe vĳojnё tё jenё mё tё lidhura me shtёpinё dhe me traditat arbёreshe,
prandaj dhe italishten e kanё nxёnё me pak.
M. Familjeti nё studimin e tĳ theksonte se aty, ndёrsa gjuha italiane realizohet si
gjuhё nё tё katёr funksionet gjuhёsore themelore tё receptimit: dёgjim dhe lexim;
tё shprehjes: gjuhё e folur, gjuhё e shruar, arbёrishtja, si ‘gjuhё katundi’, ushtrohet
vetёm nё receptimin gojor dhe nё shprehjen gojore. Por nuk duhet harruar edhe fakti
shumё i njohur qё arbёrishtja, si sot, ashtu edhe mё parё, qysh ga shek. XVI e kёtej,
na dёshmohet edhe si njё gjuhё e shkruar e me njё trashёgimi letrare mjaft tё pasur,
qё u pёrket mbarё ngulimeve tё kёsaj shpёrndarjeje albanofone. Qysh nga katekizmi
shqip ‘E mbesuame e krishtere’ e Lek Matrёngёs, nёpёr ngulimet arbёreshe kanё parё
dritё shumё vepra e vepёrza, origjinale apo tё pёrkthyera, nё shqipen e variantit
arbёresh tё ngulimeve pёrkatёse ose nё gjuhёn shqipe letrare tё njёsuar.
Tё gjitha kёto tregojnё se arbёrishtja nё ngulimet e diasporёs sonё nё Itali ka qenё
dhe vĳon tё jetё njё gjuhё kulturё e folur, por edhe e shkruar.
Kur flitet pёr gjendjen gjuhёsore tё sotme tё arbёreshёve tё Italisё, tё mos harrohet
se atje njё numёr i mirё shkrimtarёsh, mёsuesish dhe veprimtarёsh arbёresh njohin,
zotёrojnё dhe, sipas rastit, pёrdorin me shkrim ose me goje edhe gjuhёn letrare
shqipe. Edhe nё faqet e shtypit arbёresh botohen materiale e shkrime nё tё folmet
arbёreshe, por edhe artikuj e studime nё gjuhёn letrare shqipe. Numri i parё i revistёs
“ Vĳa “ qё pat filluar kohё mё parё tё dilte nёn drejtimin e F. Solanos ishte tёrёsisht
nё gjuhёn letrare shqipe.
Nё mjedisin familjar dhe shoqёror tё ngulimeve arbёreshe flitet gjithnjё vetёm shqip,
prandaj rezulton qё shumica e fёmĳёve deri nё moshёn shkollore janё njёgjuhёsh,
vetёm shqipfoles.
Deri para disa vjetёsh, masa e gjerё e popullsisё nё ngulimet arbёreshe tё Italisё nuk
dinte tё shkruante e tё lexonte as italisht, as shqip dhe kjo, sipas disa studiuesve,
“pengonte ndikimin e depёrtimin e italishtes nё tё folmet arbёreshe”. Tashti, sidomos
kёta dhjetёvjeçarёt e fundit, gjendja ka ndryshuar shumё. Italishtja mёsohet mё mirё
nga arbёreshёt, kurse pёr shqipen as qё mund tё shpresohet.
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Arbёreshёt sё paku nga mosha pesёdhjetё vjeç e poshtё, kanё mёsuar nё shkolla tё
shkruajnё e tё lexojnё edhe shqip, prandaj edhe dygjuhёsia e tyre ёshtё cilёsuar si e
‘çalё’.
Nё katundet arbёreshe shqipfolёse dygjuhёsia kolektive ose mё saktё: tё nxёnit e
italishtes nga arbёreshёt fillon masivisht nё moshёn kur fёmĳa shkon nё shkollё.
Masa dёrrmuese e fёmĳёve arbёreshe shkon nё shkollёn fillore pa e ditur jo mё
italishten letrare, por as ndonjё dialekt lokal tё saj.
Nё ngulimet arbёreshe tё Italisё nuk ka pasur dhe nuk ka dygjuhёsi nё kuptimin e
mirёfilltё tё fjalёs.
Si pёrfundim mund tё nxjerri se:
Arbёrshtja ёshtё gjuhё e folur dhe e shkruar. Si gjuhё e folur, ajo na shfaqet ne
formёn e ligjёrimeve qё, pёr nga ana tipologjike, u takon tё pёrfshihen nё dialektin
jugor tё shqipes, si njё nёndialekt i tĳ, krahas toskёrishtes veriore, labёrishtes e
çamёrishtes dhe arbёrishtes sё Greqisё. Si gjuhё e shkruar, arbёrishtja e Italisё, na
del nё funksionin e gjuhёs sё katekizmave dhe tё librave tё meshёs dhe si gjuhё
e letёrsisё artistike arbёreshe tё traditёs dhe tё asaj tё sotme, si dhe nё botime tё
folklorit arbёresh.
Deri vonё, nё shumё nga ngulimet arbёreshe albanofone, pjesa mё e madhe e
banorёve nuk dinin gjuhё tjetёr pёrveç arbёrishtes, kurse nё kohёt mё tё reja,
sidomos nё kёta dhjetёvjeçarёt e fundit, shkollimi nё italisht, mjetet e komunkimit
masiv, si dhe lёvizjet e popullsisё e nevojat e jetesёs i kanё çelur shtigje tё gjera tё
pёrdorimit tё italishtes nga arbёreshёt. Pёrmasat e kёsaj dukurie janё aq tё gjera
dhe tё dukshme, saqё ka edhe studiues qё thonё se tashmё nuk kanё mbetur me
njёgjuhёsh vetёm arbёrishtfolёs nё Itali. Megjithatё, ne theksojmё se njёgjuhёsh
vetёm arbёrishtfolёs ka, porse nё shtresat dhe moshat qё qёndrojnё jashtё qerthullit
tё veprimit tё faktorёve tё mёsipёrm. Mund tё pёrcaktohen si njёgjuhёsh kёto shtresa
e grupe arbёreshёsh.
Analfabetёt e moshuar, sidomos nё ngulimet malore e tё vetmuara, ku, ne kushtet
e njё jetese pa shumё lidhje me qёndrat e e mёdha urbane apo me katundet italiane
pёrreth, si bujqёsia e blegtoria nё punё tё vet, i kanё shpёtuar deri diku ndikimit tё
italishtes. Edhe kёtё shtresё, duhet tё themi, kanё qenё gratё ato qё nuk kishin kontakte
me italishten, prandaj mbetёn mё gjatё si njёgjuhёsh vetёm arbёrishtfolёse. Kudo
nёpёr katundet arbёreshe, edhe midis analfabetёve, pёrqindja e grave albanofone
ёshtё mё e madhe se ajo e burrave. Kёshtu, nё Merceduze, katund arbёresh, ishin dy
gra tё moshuara, porse edhe ato qaheshin se nё shtёpitё dhe mjediset e tyre njerёzit
“nge din tё fёlasin”
Njёgjuhёsh, vetёm arbёrishtfolёs, janё edhe njё pjesё e mirё e fёmĳёve nёn moshёn
7 vjeç, nё ngulimet arbёreshe mё pak tё zhvilluara e ku nuk ka pasur deri tashti
struktura tё arsimit parashkollor. Deri nё moshёn shkollore fёmĳёt rriten nё shtёpi,
zakonisht nёn kujdesin e mё tё moshuarve, tё cilёt , nё njё pjesё tё mirё tё rasteve,
kanё qenё analfabetё dhe vetem arbёrishtfolёs, porse ndёrkaq, ёshtё e nevojshme tё
shtojmё se, kёto vitet e fundit, edhe nёpёr ngulimet arbёreshe, sidomos nё ato mё tё
mёdhatё, janё bёrё hapa drejt arsimimit parashkollor me programe tё caktuara, ku,
si kudo, zotёron gjuha letrare zyrtare italishtja. Kjo do tё bёjё qё, nga dita nё ditё,
kontigjenti i njёgjuhёsisё arbёreshe tё pakёsohet edhe mё tej.
Pjesa mё e madhe e popullsise arbёreshe tё ngulimeve arbёrishtfolёse pёrbёhet nga
dy, tre ose shumёgjuhёsh. Tё gjithё arbёreshёt qё kanё kryer shkolla tё cikleve tё
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ndryshme dinё, pёrveç arbёrishtes sё katundit tё vet, edhe italishten letrare, pra janё
dygjuhёsh. Shumё prej tyre, pёrveç italishtes letrare, dinё edhe dialektin italian tё
krahinёs pёrkatese, duke na u paraqitur kёshtu si tregjuhёsh. Nga ana tjetёr, njё
pjesё e intelektualёve arbёreshe, nё radhё tё parё shkrimtarё studiues tё folklorit e
tё kulturёs arbёreshe, veprimtarё shoqёrorё, student e doktorantё etj., me arsim tё
lartё filologjik e qё, ndonjёherё kanё ndjekur edhe kurse pёrditёsimi tё gjuhёs letrare
shqipe njohin relativisht mirё edhe gjuhёn shqipe, tё cilёn e ushtrojnё nё shkrimet
e tyre, disa edhe nё tё folur. Kёta duke ditur edhe italishten letrare dhe dialektet
pёrkatёse na shfaqen me njё kompetencё gjuhёsore mё tё plotё e mё tё shumanshme,
ata janё plurilingё.
Vёshtirёsia pёr t’u kuptuar mirё me njё arbёresh dhe me njё shqiptar varet
pikёrisht nga ndryshimi i leksikut dhe shumё mё pak nga ndryshimet fonetike e
morfosintaksore midis tё folmeve arbёreshe dhe shqipes sё sotme. Tё kuptuarit e
ndёrsjelltё mbёshtetet nё njё bazё tё pёrbashkёt tё leksikut tё tё folmeve arbёreshe
me shqipen e sotme e cila pavarёsisht nga ndryshimet qё vihen re nga njё e folme
arbёreshe tek tjetra, nё njё shifёr tё pёrafёrt, shkon deri nё 45 % tё fjalёve tё sistemit
leksikor tё tyre, ndёrsa 55% e fjalёve tё tё folmeve arbёreshe araqiten tё ndryshme
nga shqipja e sotme.
Ka dhe raste kur tё folmet arbёreshe ruajnё fjalё tё vjetra shqipe qё nuk pёrdoren mё
nё shqipen dhe qё atje kanё marrё edhe kuptime tё reja, pёr tё cilat shqipja e sotme
pёrdor huazimet romane.
Njё ndikim tё fuqishёm ushtron nё ruajtjen e shqipes karakteri endo ekzogamik i
bёrthamёs familjare. Sipas studimeve dhe tё dhёnave statistikore pёrkatese tё kohёve
tё fundit, nё Kalabri, dy nё çdo tre fёmĳё me amёsi arbёreshe arrĳnё nё moshёn
shkollore pa e ditur fare gjuhёn italiane.
Fёmĳa, nё kёtё rast, tё shumtёn e herёs ёshtё njё trigjuhёshe: shqip-italisht-dialekti
i krahinёs gjuha e parё e fёmĳёs ёshtё shqipja, tё cilёn ai e pёrdor nё kumtimin me
t’ёmёn, ndёrsa me t;atin pёrdor italishten ose njё dialekt tё saj.
Diaspora arbёreshe nё Itali ёshtё sot dygjuhёshe. M.Camaj, njёri nga njohёsit dhe
studiuesit mё nё zё tё ligjёrimeve arbёreshe tё Italisё, duke u shprehur pёr kёtё
dukuri ka theksuar: “Nga pёrvoja ime mund tё them se nuk ka asnjё arbёresh qё tё mos
flasё o italishten o ndonjё dialekt tё saj. Prandaj, mund tё thuhet se tё gjithё arbёreshёt janё
bilinge dhe nёse duam tё bёjmё njё dallim midis bilinguizmit dhe diglosisё, nё pjesёn mё tё
madhe arbёreshёt janё diglosikё, pёrderisa brezat mё tё reja flasin pёrveç italishtes letrare,
edhe ndonje dialekt Italian”.
Shumica e fёmĳёve arbёresh qё vĳnё nga familje me tё dy prindёrit arbёreshё dhe
arbёrishfolёs deri nё ditёt tona kanё vajtur nё klasёn e parё tё shkollёs fillore pa
ditur gjuhё tjetёr veç shqipes, natyrisht nё variantin dialektor tё ngulimit pёrkatёs.
Kjo ishte krejt e sigurtё sidomos para se te thellohej jeta urbane nёpёr ngulimet
arbёreshe edhe kur ende nuk kishte kopshte fёmĳёsh si dhe nuk kishte shkuar aq
thellё ndikimi i medias italiane. Pёrderisa shkolla atje pranon dhe zbaton si mjet
mёsimi vetёm italishten, aq mё tё paktё do tё mbeten njёgjuhёshit vetёm shqipfolёs.
Nё kushte tё tilla, nё tё cilat italishtja zyrtare mbivlerёsohet nё dёm tё asaj tё foluri
dhe dialekteve, bёhet edhe mё e theksuar situata gjuhёsore e aloglotёve qё gjenden
nё Itali, siç janё pakicat arbёreshe, format gjuhёsore tё sё cilёs janё mbjellё prej
shekujsh dhe rrojnё edhe sot, sigurisht duke pёsuar edhe turbullime e shndёrrime
nё strukturёn e nё pёrdorimin e tyre. Nё tё vёrtetё, arbёreshet e Italisё kanё mundur
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tё ruajnё, bashkё me traditat e tyre, edhe gjuhёn shqipe, pёr hir tё njё strukture
demografike e shoqёrore tё Italisё Jugore e tё Sicilisё.
Njё goditje vdekjeprurёse po i jepet gjuhёs shqipe nё diasporёn arbёreshe nga trysnia
e mjeteve tё komunikmit masiv, nga radioja, televizioni, magnetofoni etj., qё tё gjitha
vetёm nё italisht.
Varfёrimi i vazhdueshёm i leksikut tё shqipes bёn qё dygjuhёsia italisht-arbёrisht
tё jetё e çalё kёshtu qё dhe fushat e pёrdorimit tё tyre vĳnё duke u ndarё e duke u
dalluar: arbёreshet flasin shqip nё shtёpi, nё sheshin e katundit, nё lojёrat popullore
etj., por nё raste tё tjera kur e kanё tё vёshtirё tё shprehen nё gjuhёn shqipe, pёrdorin
italishten.
Faktorёve tё mёsipёrm u duhet shtuar edhe njё tjetёr: prej vitesh, ku mё shumё e
ku mё pak, nё ngulimet arbёreshe tё Italisё po u imponojnё fёmĳёve tё flasin vetёm
italisht.
Shqipja e ngulimeve arbёreshe nё Itali ёshtё kryesisht njё idiomё e folur, e mёsuar
dhe e trashёguar brez pas brezi nёpёrmjet pёrvojёs gjuhёsore fёminore. Faza e parё e
mёsimit tё kёsaj gjuhe ёshtё e lidhur me domosdoshmёrinё qё ka fёmĳa arbёresh pёr
komunikimin ndёrnjerёzor nё familje. Pra, modeli i tё folurit nё shqip aty meret nga
mjedisi apo nga grupi tё cilit i pёrket fёmĳa arbёresh. Nё moshёn shkollore fёmĳa
paraqet njё proces tё vazhdueshёm pёrshtatjesh tё domosdoshmёrive tё ndryshme tё
komunikmit nё gjuhёn italiane. Kjo bёn qё tё krĳohen tipe tё tё folurit jashtёfamiljar,
siç janё: gjuha zyrtare, komunikimi nё lёndёt mёsimore si dhe komunikimi nё
mjediset e jashtme.
Fjalёt dhe termat e italishtes qё kanё depёrtuar nё tё folmet e diasporёs arbёreshe nuk
i pёrkasin njё kategori tё vetme, por disa fushave, qoftё materiale, qoftё shpirtёrore,
si tregtia, besimi, bujqёsia, teknika, arkitektura etj.
Nёnsistemi gjuhёsor me i prekur nga ndikimi i italishtes ёshtё leksiku. Rezulton
se rreth 83% e huazimeve italiane te arberishtes u pёrkasin kategorive nocionore
dhe vetёm 17% kategorive gramatikore, kryesisht kalkeve apo strukturave
morfosintaksore. Njё tjetёr faktor qё shpie nё dygjuhёsi e nё huazime leksikore nga
italishtja ёshtё pёrqasja me gjuhёn tjetёr, çka, dendur e bёn arbёreshin tё mendojё se
gjuha amtare nuk ka fusha semantike mjaft tё gjera, veçse me diferencime semantike
midis tyre.
Bibliografia
Dialektologja : Prof. Jorgji Gjinari, Prof. Gjovalin Shkurtaj.
Dialektologjia (1997).
Zhvillimi i eptimit në gjuhën shqipe (2006) Etheni Lika.
Histori e gjuhës së shkruar.
Leksione fakulteti, Albert Riska.
Leksione nga fakulteti i shkencave shoqёrore “Ismail Qemali” Vlorё.
Deklarata statutore
Nё pёrgjegjёsine time deklaroj se ky punim ёshtё shkruar prej meje, nuk ёshtё prezantuar
askush me kёtё punim.
Punimi nuk pёrmban materiale tё shkruara nga ndonjё person tjetёr, pёrveç materialeve te
zbёrthyera nga leksionet dhe pёrvoja nё mёsimdhёnie.
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Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Figura e tĳ si diplomat dhe strateg
Zamira Skenderaj
Gjimnazi “Hajredin Fratari” Fratar
Abstrakt
Fan S. Noli ka thënë: nganjëherë pyes veten, i habitur, nëse kemi mes nesh ndonjë tjetër njeri,
që është aq i gjallë, sot, sa është Skënderbeu, Prof. Aleks Buda i tha kryeministrit: “Shënoni disa
fjalë në librin e shënimeve, se na duhen për historinë, e sikur, vazhdoi profesori, Skënderbeu
të kishte lënë dy gisht letër, dĳa si e vërtisja historinë” Disa njerëz të mëdhenj e të rrallë,
bashkë me legjendat që thurin në shekuj, janë firmosur në historinë e botës e janë ngulitur në
mendje dhe vazhdojnë përgjithmonë të ruhen si trashëgime të veçanta e të paharruara. Gjergj
Kastrioti i Shqipërisë, i quajtur Skënderbeg, ishte një prej këtyre dhe mbetet në mitologjinë e
popullit tonë madhështor: një dritë shprese, frymëzues për çdo shqiptar edhe gjatë shekujve
ose periudhave të errëta. Ky nuk ishte një fantazi apo produkt i mitologjisë; ai ishte një
individ real, që luajti një rol historik për kombin dhe për botën e qytetëruar dhe kështu hyri
në ndërgjegjen kombëtare brez pas brezi.i respektuar prej prĳësve të kohës së tĳ, i nderuar
dhe i dashur nga përkrahësit dhe populli i tĳ. Siç ndodh me heronjtë e vërtetë, jeta dhe
historia e kohës së tĳ është plotë me intriga, kundërshtime dhe tradhëti, por edhe me lavdi,
dashuri, ideale, krenari dhe vepra kreshnike. Sot e kësaj dite, shkencëtarë dhe historian bëjnë
hulumtime për politikën, diplomacinë dhe të dhënat që dalin për vlerat e tĳ dhe të kohës së tĳ.
Fjalet kyce: .Jeta dhe Femĳeria,Kthimi ne atdhe , Betejat e Skenderbeut .Legjenda e
Skenderbeut ,Vdekja e Skenderbeut.

Hyrje
Historia e jetës dhe të trimërive të Skënderbeut
Figura e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe epopeja shqiptare e shek. XV ka frymëzuar
intelektualë të shquar shqiptarë që e kanë përjetësuar atë në vepra historike
monumentale e nga më të shquarat e kohes.Ky punim paraqet jeten veprimtarine
e Skenderbeut si strateg dhe diplomat.Vleresimin qe I behet nga letersia botrore
dhe ajo shqiptare .Punimi paraqet betejat dhe sukseset e Skenderbeut si ne lufte por
dhe si diplomat i shquar .Mbi figuren e tĳ jane thurur shume legjenda te cilat jane
percjelle brez pas brezi.
Jeta dhe femĳeria
Gjergj Kastrioti lindi rreth vitit 1405. Ishte fëmĳa i parafundit në familjen me
shumë fëmĳë të Gjonit e të Vojsavës. Këta kishin katër djem (Stanishën, Reposhin,
Konstandinin e Gjergjin) dhe pesë vajza (Marën, Jellën, Angjelinën, Vlajkën e
Mamicën). Dokumentet tregojnë se në vitin 1409 Gjon Kastrioti ishte detyruar
t'u dorëzonte peng osmanëve një nga djemtë e tĳ, ndoshta Stanishën, dhe më pas
edhe djalin e vogël, Gjergjin. Ky u dorëzua si peng rreth moshës nëntëvjeçare, kur
osmanët pushtuan Krujën (në fillim të vitit 1415) që ishte në kufi me zotërimet e
Kastriotëve.Dërgimin e Gjergjit të vogël në oborrin osman rreth moshës nëntëvjeçare,
e dëshmojnë, burime historike bashkëkohore ose pak më të vona, vendase e të huaja.
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Gjergji, pasi u mor peng, u dërgua në kryeqytetin e Perandorisë Osmane, në Edrene.
Ai u edukua këtu gjatë një periudhe10-vjcare në shkollën e iç-ogllanëve, ku u dallua
mbi të tjerët. Në këtë shkollë futeshin zakonisht djemtë e zotërve të nënshtruar
për t'u përgatitur e edukuar me frymën osmane si komandantë të zotë e feudalë të
bindur. Këta zakonisht shërbenin si spahinj në vendet ku pushtimi osman ndeshte
në qëndresën e popullsisë, si dhe në vendet nga ata kishin ardhur.
Rinia dhe veprimtaria e tĳ në Turqi
Gjergj Kastrioti nga natyra ishte i pajisur me dhunti të veçanta, shumë të çmuara.
Sipas dokumenteve të kohës dhe njoftimeve të Marin Barlecit, Gjergj Kastrioti
kishte mendje mprehtësi të veçantë dhe arriti të zotëronte disa gjuhë të huaja. Ai
ishte shtatlartë, shpatullgjerë e shumë i fuqishëm. Luftonte mbi kalë e në këmbë
dhe ishte mjeshtër i pashoq në përdorimin e shpatës e të armëve të tjera.Funksionet
si kuadër osman për vite të tëra Skënderbeu i ushtroi në Shqipëri, duke u lidhur
me mjedisin vendas dhe interesat e familjes së tĳ. Emri i Gjergj Kastriotit për herë
të parë përmendet në Shqipëri bashkë me ata të vëllezërve të tĳ në dokumente të
vitit 1426 për çështje pronësie. Në këtë kohë Skënderbeu kishte mbaruar shkollën e
iç-ogllanëve dhe ishte në Shqipëri si spahi, më pas u bë subash i Krujës dhe qëndroi
në këtë post zyrtarisht deri në fund të vitit 1438, kur në zeametin përkatës është
shënuar se i rĳepej Zaganoz Beut. Qysh në fillim, kur u hartua regjistri kadastral
osman i vitit 835 . (1431-1432), zeameti i subashit të Krujës është regjistruar me emrin
e Zaganoz Beut. Pas riemërimit zyrtar në fund të vitit 1438 në postin e subashit të
Krujës, Zaganoz Beu duhet të jetë rikthyer me vonesë në Krujë, sepse Skënderbeu
përmendet në Shqipëri edhe më 7 dhe 10 korrik të vitit 1439. Nuk dihet se cilët
fshatra formonin timarin e tĳ në Shqipëri, kur ai ishte në postin e një spahiu. Ndoshta
kanë qenë disa fshatra të vilajetit të Dhimitër Jonimës, diku midis Lezhës e Rubikut,
ku në mes të viteve 30 Skënderbeu pati në zotërim një timar të madh, me të paktën
nëntë fshatra.
Kthimi ne atdhe
Në betejën e Nishit, të 3 nëntorit 1443, ndodhej edhe Gjergj Kastrioti-Skënderbeu,
që kishte detyrën e funksionarit të lartë osman, atë të sanxhakbeut të Nikopolit.
Shpartallimin e forcave osmane në betejën e 3 nëntorit 1443 dhe vazhdimin e
marshimit të trupave të J. Huniadit në drejtim të Bullgarisë, Skënderbeu e gjykoi si
çastin më të përshtatshëm për çlirimin e tokave shqiptare. Pasi grumbulloi rreth vetes
300 bashkatdhetarë pjesëmarrës në betejën e Nishit, dhe i shoqëruar nga i nipi Hamza
Kastrioti, Skënderbeu mori rrugën në drejtim të atdheut- Në vitin 1443 Skënderbeu
arrestoi sekretarin e Sulltanit dhe e detyroi të firmoste një urdhër të Sulltanit për
komandantin turk të Krujës sipas të cilit duhet tia dorëzonte qytetin Skënderbeut.
Me 300 kalorës dhe ushtarë besnikë Skënderbeu mbërriti në Krujë, mori në dorëzim
kalanë dhe brenda natës vrau të gjithë ushtarët osmanë.. Flamuri shqiptar e ka
prejardhjen nga simboli i heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastriot Skenderbeu, i
cili i udhëhoqi shqiptaret në një kryengritje të përbashkët në shekullin XV kunder
Perandorise Osmane duke i sjellë trojeve shqiptare pavarësinë për 25 vjet (1443-1478).
Mbi kështjellen e Krujes u ngit flamuri me shkaben e zezë dykrenare e Kastrioteve.
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Fjalim i Skenderbeut pas clirimit te kalase se Krujes
Lirine nuk ua solla une, por e gjeta ketu, lirinë e pashë së e keni kudo, në krahëror, në
ballë, në shpatat e në ushtat.S‘është as e re, as e papritun pamja që kam sot përpara
syve. Ashtu si ju kujtonja, ashtu ju gjeta, stërnipër të thjeshtë të një race të vjetër dhe
bujare, trima dhe besnikë të patronditur të vendit dhe të mbretit tuaj. Edhe jam i
lumtur tani që mund t‘ju hap zemrën time. Ju thom pa u mburrur që, sa kam rrojtur,
kam patur gjithnjë këtë mall për atdhenë dhe këtë dëshirë për lirinë Po unë sillesha
me atë mënyrë, se ashtu e deshte shpëtimi i juaj dhe i imi, se puna ish e tillë se duhej
bërë dhe jo thënë, se e shikonja që kishit më tepër nevojë për frë sesa për shtyrje. Jua
fsheha planet e mia dhe s‘jua çfaqa dëshirën që kisha në zemër aq vjet, jo se s‘u kisha
besim, jo se s‘jua dinja shpirtin, po se ju ishit të parët që e hothtë zjarrin dhe u futët
në këtë valle; po se puna duhej mejtuar thellë, se duheshin gjetur mjetet, se duhej
zgjedhur koha e mirë. Ndryshe do të derdhej gjak më kotë dhe përfundimi do t‘ish
nji robëri me e keqe se e para. Dhe ahere çdo shpresë për të nesërmen fluturonte; se
nji punë si kjo niset njiherë e mirë; dhe në mos vaftë mbarë, rasja dhe mjetet për ta
nisur ikin e s‘kthehen kurrë prapë. Prandaj s‘ja tregonja planin tim as vetes sime dhe
ruhesha mos me shkiste gjuha dhe më dëgjonin muret. Kam për dëshmor Hamzën,
tim nip, që e kam pasur këshilltar, përkrahës dhe shok armësh, me ca të tjerë të pakë,
me besnikërin e të cilve e vumë këtë plan në vepërim. Tani, ndonëse rronim e hanim
bashkë dhe kishim një zemër dhe një shpirt, me gjithë këtë asnjë nga këta s‘më kish
dëgjuar kurrë të zë n‘gojë atdhenë, lirinë dhe krishtërimin, gjersa ardhi rasa në betejë
të Nishit. Lirinë mund ta kishit fituar me trimërinë tuaj nuk i mungojnë burrat, po
ju pëlqeu ta prisni nga dora e ime, ndonëse vonë, se kështu ndofta desh vet i madhi
Zot. Se është me të vërtetë çudi që trima kryelartë si ju, të rritur në liri, duruat kaq
kohë robërin e barbarve, duke pritur të më shikoni një ditë në krye tuaj. Po vallë, a
e meritonj këtë titull të bukur të çlironjësit që kini mirësinë të më jipni? Lirinë s‘jua
solla unë, po e gjeta këtu, në mes tuaj. Posa shkela këmbën këtu, posa dëgjuat emrin,
renttë që të gjithë, më dualtë përpara kush e kush më shpejtë, sikur t‘ishin ngritur
nga varret atërit, vëllezërit, bĳtë tuaj, sikur të kishte zbritë nga qielli vetë Perëndia.
Më prittë me aq dashuri dhe gëzim, më sualltë aq shërbime të çmuara e pa numër,
sa më bëtë më tepër ju robin tuaj sesa unë të lirë ju. Këtë mbretëri, këtë qytet nuk
jua dhashë unë, po ju gjeta t‘armatosur, lirinë e kishit kudo, në krahërore, në ballë,
në shpata e në ushtat; si gardjan besnikë t‘emëruar prej tim eti, ja ma vutë mbi krye
këtë kunorë, ju ma dhatë në dorë këtë shpatë, ju më bëtë zot të kësaj mbretërĳe, të
cilën ma ruajtët me aq besë, me aqë kujdes, me aq mundime. Shpjermëni tani, me
ndihmën eperëndisë, që ta çlirojmë tërë Shqipërinë.
Betejat e Skenderbeut
Betejën e parë kundër Perandorisë Osmane, Skënderbeu e zhvilloi në fushën e
Torviollit (në Dibër), të cilën e fitoi. Kjo betejë u zhvillua në 29 qershor 1444. Në
këtë betejë dëshmohet se Skënderbeu e rreshtoi ushtrinë e tĳ në formë harku të
ndarë në tre grupime ku nëkrye të çdo grupimi qëndronte kalorësia. Në këtë betejë
Skënderbeu u ndihmua nga njerëzit e tĳ besnikë si:Vrana Konti, Tanush Topia, Moisi
Golemi dhe Hamza Kastrioti (nipi i Skënderbeut).Burimet dëshmojnë edhe për dy
beteja të Skënderbeut me osmanët, njëra në vjeshtë të viti 1445 dhe tjetra në vitin
1447, të zhvilluara përkatësisht në Mokër dhe Oranik të Dibrës. Edhe në këto dy
beteja Skënderbeu arriti të dalë fitimtar ndaj ushtrisë osmane.Betejën e radhës kundër
309

osmanëve, Skënderbeu do e zhvilloj në qershor të vitit 1448 ku një ushtri osmane me
sulltan Muratin II në krye do rrethojë kështjellën e Stefigradit. Kështjella mbrohej nga
Pjetër Perlati mirepo megjithë ndihmën e ofruar nga Skënderbeu jashtë kështjellës,
Osmanët arritën të gjenin kanalin që furnizonte me ujë kështjellën dhe e prishën atë.
Kjo bëri që kështjella të bjerë në duart e osmanëve me anë të një marrëveshjeje. Kështu
Pjetër Perlati dhe ushtria e tĳ do linin kështjellën por me kusht që ushtria osmane
të mos i pengonte ato. Kjo ishte një humbje per skenderbeun .Në korrik të vitit 1450
Sulltan Murati II, i cili kishte marrë me vete edhe të birin e tĳ Mehmeti II, sulmoi me
ushtrinë e tĳ, Krujën. Ky ishte i pari nga tre rrethimet që do pësojë Kruja. Terreni dhe
taktika e përdorur nga Skënderbeu bënë që pas një rrethimi të gjatë, në tetor të vitit
1450 sulltan Murati II të linte Krujën pa arritur dot ta merrte këtë kështjellë.Në këtë
periudhë ushtria Osmane kishte nën kontrollin e saj Beratin. Skënderbeu së bashku
me princat e tjerë dhe ushtrinë e tĳ kërkuan çlirimin e këtĳ qyteti. Kështu në vjeshtë
të vitit 1455 u zhvillua beteja për Beratin. Fillimisht komandanti i kështjellës i kërkoi
Skënderbeut dy javë kohë për largimin prej andej duke e liruar kështu pa luftë mori
kështjellën e Beratit. Mirepo kjo rezultoi një dredhi, së cilës iu shtua edhe tradhëtia
e Moisi Golemit. Kështu përforcime të ushtrisë turke u lanë të futen në Berat kjo
pasi Moisi Golemi braktisi luftimet dhe vetë u largua në oborrin osman.Një tjetër
betejë është ajo e Ujit të Bardhë e ndodhur në vitin 1457. Ushtria Osmane e drejtuar
nga Hamza Kastrioti i cili e kishte tradhëtuar Skënderbeun (Skënderbeu ishte bërë
me djalë ndaj Hamzait iu shua e drejta për të marrë postin e drejtuesit pasi atë do
e trashëgonte i biri) u shpartallua. Hamza Kastrioti u burgos në brigjet e Italisë, më
pas u lejua të shkojë në Turqi ku vdiq me 1460 si lypes.- Skenderbeu zhvilloi 30
beteja nga të cilat fitoi 29 dhe humbi vetëm 1 atë të Beratit në të cilën u tradhëtua nga
besnikët e tĳ më të mëdhenj. Ushtria e Skënderbut aty pati 5 mĳë të vrarë. Tre herë u
sulmua qyteti i Krujës ngaushtria osmane. Dyherë nga sulltanët Murati i II dhe djeali
i tĳ Mehmeti dhe një herë nga ushtria e gjeneralit Evrenoz Pasha. Por megjithatë
qytetei nuk ra. Ushtria osmane në të tre rastet numëronte 100 mĳë ushtarë. Ushtria
e Skënderbeut arriti të numërojë deri në 40 mĳë ushtarë. Nga këta 3 mĳë siguronin
kufijtë që kishin komandant Moisi Golemin. 8 mĳë ishin kalorës dhe 7 mĳë ushtarë
këmbësorë special që ishte garda e Skëndebeut. Janë 24 përpjekje të ushtrisë osmane
për të marrë Krujën dhe princiatën e Skëndebeut por nuk e arriti asnjëherë sa ishte
ai gjallë.
Lidhja Shqiptare e Lezhes
Lidhja e Lezhës,njohur edhe me emërtime të tjera si “Lidhja Shqiptare e
Lezhës”, Kuvendi i Lezhës,Liga e Princërve Shqiptarë, është Kuvendi i Princërve
Shqiptarë që u mblodh në Lezhë më 2 mars 1444 të cilët rrezikoheshin apo dëshironin
shkëputjen nga lidhja me Perandorine Osmane.Qëllimet e kuvendit ishin bashkimi i
sa më shumë fisnikëve e principatave nga tokat që më parë në botë krishtere ishin të
njohura si toka të Perandorisë së Bizantit si dhe rimëkëmbja e Mbretërisë së Arbrit.
Ky kuvend mbështetej edhe nga Papa pasi me këtë do të ndalohej apo së paku do
të ngadalësohej depërtimi i Perandorisë Osmane në Ballkan e që me vete sillte edhe
fenë islame. Kjo beslidhje mori disa vendime. Vendimet e kuvendit ishin:
1-Krĳimi i një Beslidhje Arbërore në krye me Skënderbeun
2-Formimi i një ushtrie të përbashkët të komanduar nga Skënderbeu si kapiten i përgjithshëm
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3-Krĳimi i një arke të përbashkët për të përballuar shpenzimet e luftës.
Fuqezimi i shtetit te Skenderbeut
Qe ne fillim Lidhja e Lezhes tregoi se ishte nje aleance e brishte ,pasi disa krere
feudale nuk merrnin pjese rregullisht ne lufte nuk jepnin kuoten e caktuar kishin
mosmarreveshje dhe dilnin nga Lidhja si dhe formonin ushtri dhe benin aleanca
kunder lidhjes .Nje shteti te madh dhe te organizuar si perandoria Osmane duhej
ti kundervihej nje shtet i perqendruar dhe i organizuar ,ndaj Skenderbeu e kaloi
Lidhjen ne shtet nepermjet .
-lidhjeve martesore .Skenderbeu vet u martua me te bĳe e Gj.Araniti i vellai i te cilit
kishte mare nje moter te Skenderbeut .Mamicen e martoi ne familjen e Topiajve
-Vullnetarizmit te feudalve qe besonin te Skenderbeu dhe ishin te gatshem te luftonin
nen drejtimin e tĳ.
-Forces per ti bindur ose detyruar feudalet te pranonin krĳimin e shtetit si nje nevoje
per te perballuar ne menyre te organizuar ushtrite osmane .Skenderbeu vendosi
ne keshtjellat e feudaleve te pabindur garnicionet e tĳ bisnike ,zhveshi nga titujt e
pronat bujare e pazote dhe pronat e tyre ua dha komandanteve trimave ne beteja.
Skenderbeu ushtronte te gjitha funksionet e nje monarku te asaj kohe sepse
-nxirrte dekrete per mobilizimin epopullsise per caktimin e taksave, te doganave
-kishte te drejten te shperndante zotrime tokesore bujareve e fshatareve shqiptare te
dalluar per besikneri dhe trimeri
-kishte ne varesi te drejteperdrejte aparatin administrative financat ,marredhenit
nderkombetare
-Skenderbeu ushtronte dhe funksione gjyqesore
-kishte te drejten e faljes
-ishte komandant I ushtrise
-Shteti I Skenderbeut kishte arken ,ushtrine ,aparatin administrativ dhe sinmbolet
flamurin stemen vulen zyretare dhe ate vetjake .Shteti I Skenderbeut kishte te gjitha
karakteristikat e nje shteti te asaj kohe .Me shtetin e Skenderbeut tradita shteterore u
ngrit ne nje shkalle me te larte .
Vdekja e Skenderbeut
Skënderbeu vdiq në Lezhë, në 17 janar të vitit 1468 dhe u varros në katedralen e Shën
Kollit. Për këtë ngjarje të dyja tekstet zyrtare të “Historisë së Shqipërisë”, të botuara
nga Instituti i Historisë dhe Akademia e Shkencave, janë shumë të “kufizuara” në
përshkrime. Duke mos u futur në hollësi rreth këtĳ problemi, ato nuk e theksojnë
sëmundjen dhe shkaqet që e shkaktuan atë.Në botimin e parë, atë të vitit 1959, të
titulluar “Historia e Shqipërisë”, për vdekjen e Heroit thuhet: “Në pragun e kuvendit
një ushtri turke, duke ardhur nga Kosova, sulmoi Shkodrën. Skënderbeu, i cili atë
ditë ndodhej i sëmurë në Lezhë, nuk mundi të merrte pjesë në luftime. Ushtria
shqiptare këtë radhë luftoi pa komandantin e vet dhe korri mbi turqit një fitore tjetër.
Pas pak ditësh, më 17 janar 1468, i mbuluar me lavdi të përjetshme, Gjergj Kastriot
Skënderbeu, vdiq në Lezhë (Selim Islami-Kristo Frashëri, Historia e Shqipërisë, I,
Tiranë 1959, f. 308).Po kështu edhe në botimin e vitit 2002, të titulluar “Historia e
Popullit Shqiptar”, vdekja e Skënderbeut trajtohet në të njëjtën mënyrë.Në janar
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1468 Skënderbeu thirri në Lezhë kuvendin e fisnikëve të vendit. Ndërkohë një ushtri
osmane e ardhur nga Kosova, sulmoi viset e Shkodrës. Ushtria shqiptare u mobilizua
menjëherë, u doli përpara forcave armike dhe korri fitore në betejën që u zhvillua
pranë lumit Kir. Këtë herë shqiptarët luftuan pa komandantin e tyre, Skënderbeun,
i cili në atë kohë u sëmur” (Grup Autorësh, Historia e Popullit Shqiptar, I, Toena,
Tiranë, 2002, f. 456). Ndërkohë që ne dokumentet dhe tekstet historike, na japin
informacion më të bollshëm rreth vdekjes së Skënderbeut. I pari dokument zyrtar që
na njofton vdekjen e tĳ është letra e ambasadorit të Milanos në Venecia, Girardo De
Collis. Pasi lajmi për vdekjen e Heroit mbërriti në Venedik, në 12 shkurt të vitit 1468,
ambasadori milanez nuk nguroi, por i shkroi një letër urgjente dukës së Milanos,
Galeazzo Maria Sforza, pikërisht atë ditë, duke njoftuar se: “Skënderbeu u nda nga
kjo jetë. Kish ethe dhe, meqë vendin po e përshkonin turqit, deshi t’i hipte kalit, e
vdiq brenda tre ditëve ( Monumenta Hungaria e Historica, Nagy-Nyary, 1466-1490,
nr. 59, f. 93)Më pas, lajmi “mori dhenë” në të gjithë Europën. Njoftimin e përhapur në
territoret venedikase e mësoi në Santa Maura, në ishullin e Jonit edhe historiani bizantin,
Sfrances, i cili në “kronikën” e tĳ shkroi: “Në vitin 1467, në muajin nëntor edhe unë shkova
në Santa Maur. Kurse në muajin janar të po të njëjtit vit (1468), vdiq prej vdekjes natyrale,
sundimtari i Shqipërisë, i quajturi Skënderbe (Koço Bozhori, Lufta Shqiptaro-Turke në
Shekullin XV, burime bizantine, Tiranë, 1967, f. 108). Dyndja e shqiptarëve drejt Italisë
u ba ma e dendun mbas vdekjes së Skanderbegut prej etheve malarikë në Lezhë
kallndorin e vitit 1468”, referonte dikur Koliqi, në një konferencë për Skënderbeun,
të mbajtur në Kozencë, në vitin 1964 (Ernest Koliqi, Vepra 4, Sh. B. Faik Konica,
Prishtinë, 2003, f. 119).Autori tjetër që e pohon këtë gjë është Edwin Jacques. Në
librin e tĳ “Shqiptarët”, ai pohon se Skënderbeu vdiq nga malaria ( Edwin Jacques,
Shqiptarët, Kartë e Pendë, 1995, f. 212).Ndërkohë që pranimi i faktit se Skënderbeu
vdiq nga sëmundja e malaries .vjen edhe nga fusha e mjekësisë. Do të ishte Anton
Ashta, mjeku që u mor gjatë gjithë jetës së tĳ me studimin dhe luftën kundër
sëmundjes së malaries në Shqipëri, i cili do të theksonte se :“Malaria këputi edhe jetën
e Heroit tonë Skënderbeut” (A. Ashta, Malaria në Shqipni, U. SH. T, Tiranë, 1961, f.
80).Dhe për treguar dëmet që sillte kjo sëmundje dr. Ashta e ilustron në këtë mënyrë
situatën. “Në vendin tonë malaria ka qenë sëmundja që prej kohnave ma të lashta
ka damtue randë shëndetin e popullit me të gjitha pasojat shkatërrimtare, shkruan
dr. Ashta në studimin e tĳ “Malaria në Shqipni”“Shumë qytete bregdetare të vendit
tonë plot gjallni dhe tregti në shekujt e kaluem sotjanë gërmadha, e nji ndër shkaqet
e rrënimit ka qenë malaria. Mjafton me i lëshue nji sy rretheve të Butrintos, Durrësit
dhe Shkodrës për të pa damet e shkaktueme nga epidemitë malarike. Në 1470 sa për
të paraqit një shembull, nji epidemi e randë malarike u zhvillue në Shkodër e ushtria
turke që rrethonte Shkodrën pësoi prej malaries nji humbje prej 20 000 vetash .Nëse
do t’i referoheshim këtĳ autori, shohim se Lezha, vendi ku vdiq Heroi, përfshihej
në zonën me infeksion të rëndë malarik. Po t’i referohemi statistikave të vitit 1945,
indeksi i njerëzve me shpretkë të zmadhuar në këtë zonë arrinte në shifrën 20.6 %
Ndërkohë që në të kaluarën nuk ishte vetëm rajoni i Ultësirës Perëndimore që vuante
nga malaria. Në një shkallë më të vogël, malaria, ishte ekzistente edhe në zona të
tjera të Shqipërisë, si në Krujë, Mat dhe Dibër, të cilat dikur ishin pjesë përbërëse
e principatës së Kastriotëve dhe shtetit të Skënderbeut.Eshtrat e Skënderbeut u
zhvarrosën nga turqit pas rënies së Krujës më 1480, 12 vjet pas vdekjes. Varri i tĳ
që ndodhej në kishën e Shën Nikut në Lezhë u dhunua dhe eshtrat e tĳ u morën si
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hajmali nga ushtarët turq. Kanë qenë disa tentative për ta vrarë Skënderbeun. Sipas
historianëve disa herë janë bërë përpjekje për ta helmuar atë. Por duket se përpkeja
më serioze ka qenë e Venedikut. Gjatë kohës që ishin në luftë me të venedikasit
shpallën çmim si pagesë të përjetshme prej 100 dukatësh për vrasjen e Skënderbeut.
Figura e Skenderbeut ne letersine botrore
Libra mbi princin shqiptar filluan të shfaqen në Evropën Perëndimore në fillim të
shekullit 16. Një nga më të hershme të këtyre historive që kanë qarkulluar në Evropën
Perëndimore në lidhje me veprat heroike e Skënderbeut ishte Historia de Vita et
gestis Scanderbegi, Epirotarum Principis (ca Romë. 1508-1510), botoi një katër dekada
vetëm pas vdekjes së Skënderbeut. Kjo Historia e jetës dhe veprave të Skënderbeut,
Princi i Epirote është shkruar nga historiani shqiptar Scodrensis Marinus Barletit,
i njohur në gjuhën shqipe si Marin Barleti, të cilët pas përjetuar pushtimin turk të
Shkodrës. Barleti dedikon punën e tĳ për Don Ferrante Kastrioti, (nip i Skënderbeut),
dhe të pasardhësve. Libri është botuar së pari në latinisht.Në shekujt e XVI dhe
XVII libri i Barletit ishte përkthyer në shume gjuhë të huaja : në gjuhën gjermane të
Johan Pincianus (1533), në italisht nga Pietro Rocca (1554, 1560), në portugalisht nga
Francisco D'Andrade (1567), në Polonisht nga Ciprian Bazylik (1569), në frëngjisht
nga Jaques De Lavardin, zot feodal Plessis du-Bourrot (frëngjisht: Histoire de Georges
Castriot Surnomé Skenderbeu, Roy d'Albanie, 1576), dhe në spanjisht nga JuaOchoa
de la Salde (1582) . Versioni në anglisht ishte një përkthim nga një francez nga De
Lavardin dhe të bëra nga një Zoterinj Zachary Jones. Ajo është botuar në fund të
shekullit 16, nën titullin, Historiku i George Castriot, i mbiquajtur Skenderbej, Mbret
i Shqipërisë;. Gibbon nuk ishte i pari që e vë re se Barleti është nganjëherë i pasaktë
në favor të heroit të tĳ, për shembull, Barleti pohon se Sulltani i kishte ngordhur nga
sëmundja nën muret e Krujës. Portreti i Skenderbeut, Biografia e 1648. Kastrioti 's
ishte shkruar edhe nga Franciscus Blancus, një peshkop katolik i lindur në Shqipëri.
Libri i tĳ "Georgius Castriotus, Epirensis vulgo Scanderbegh, Epirotarum Princeps
Fortissimus" është botuar në latinisht në vitin 1636.Voltaire nis kapitullin e tĳ "Marrja
e Konstandinopojës" me frazën : "Sikur Perandoret grek ka vepruar si Skenderbeu,
Perandoria e Lindjes ende mund të ketë qenë ruajtur."Kopertina e "Historia e jetës
dhe veprave të Skënderbeut, princit të Epirit Skënderbeu është protagonist i tri
tragjedive 18-shekullit britanik, Skenderbeu William Havard-së, një tragjedi (1733),
George Lillo's Hero i krishterë (1735), dhe Skënderbeu Thomas Whincop-së, Ose,
Dashuria dhe Liberty (1747). Një numër I madhe poetë dhe kompozitorë gjithashtu
kanë tërhequr frymëzim nga karrierën e tĳ ushtarake. Frëngjisht poeti i shekullit të
16 Ronsard shkroi një poemë rreth tĳ, ashtu si edhe të shekullit të 19 poeti amerikan
Henry Wadsworth Longfellow. Për Gibbon, "John Huniades dhe Skënderbeut.
"Canto II,XVIII." Skënderbeu është protagonist i tri tragjedive 18-shekullit britanik,
Skenderbeu William Havard-së, një tragjedi (1733), George Lillo's Hero i krishterë
(1735), dhe Skënderbeu Thomas Whincop-së, Ose, Dashuria dhe Liberty (1747). Një
numër i poetë dhe kompozitorë gjithashtu kanë tërhequr frymëzim nga karrierën
e tĳ ushtarake. Frëngjisht poeti i shekullit të 16 Ronsard shkroi një poemë rreth tĳ,
ashtu si edhe të shekullit të 19 poeti amerikan Henry Wadsworth Longfellow. Për
Gibbon, "John Huniades dhe Skënderbeut janë të dyja të drejtë për njoftim tonë, që
nga profesioni i tyre i Osmane armëve vonuar rrënojat e perandorisë greke."
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Legjenda mbi Skenderbeun
Në një rast Ballaban Pasha i dërgoi Skënderbeut një dhuratë: katër kuaj arab së
bashku me një pajisje të shkëlqyer për të nderuar Skënderbeut si një komandant,
ndërsa Skënderbeu si përgjigje ia kthen me një dhuratë e përbërë nga një shkop bariu
dhe një gunë, duke i dhënë të kuptoj Ballaban pashës se do të kishte qenë më shumë
i nderuar të ishte një bari i thjeshtë në fshatin e tĳ, sesa të tradhtonte vendin e tĳ.Për
popullin shqiptar Skënderbeu bënte mbrekulli me shpatën e tĳ. Ishte menduar se
duheshin tre burra të ngrinin shpatën e tĳ dhe se ai mund të copëtonte shkëmbinj
ose shponte male me të. Në një ngjarje tjetër popullore është thënë gjatë negociatave
për paqe se Sulltan Mehmedi i II, që kishte dëgjuar për shpatën e Skënderbeut i
kërkoi atë si një nder Skënderbeut. Skënderbeu pranoi dhe dërgoi shpatën e tĳ si
një dhuratë për sulltanin. Njerëzit e Skënderbeut pas dëgjimit të lajmeve ishin të
shqetësuar. Ata i dolën Skënderbeut në lidhje me frikën e tyre se ai i dorëzoi shpatën
e tĳ legjendare, por Skënderbeu qeshi dhe u përgjigj se ai i dorëzoi shpatën e tĳ, por
jo krahun e tĳ.Gjatë një betejë të furishme kundër turqve që zgjati përtej muzgut,
Skënderbeu urdhëroi disa nga ushtarët e tĳ të gjenin një tufë me dhi, e u lidhën
pishtarë të ndezur brirëve të tyre dhe dërgohen në drejtim të rreshtave të ushtarëve
turq gjatë natës. Turqit besuan se u sulmuan nga trupa të shumta shqiptare dhe
u larguan me mendimin se u mundën që ne numër. Për shërbimin e rëndësishëm
të marrë nga ana e këtyre kafshëve, heroin ynë vendosi të përvetësojë imazhin e
kafshës si emblemë të tĳën, në përkrenaren e tĳ.Skënderbeu në shtrat të vdekjes
së tĳ urdhëroi djalin e tĳ për t'i shpëtuar hakmarrjes turke të largoheshin për në
Itali, tha se sa më shpejt të zbarkojë në ranishte të gjente një pemë ku të lidhë
kalin e tĳ dhe shpatën e tĳ, dhe sa herë që të frynte era turqit të dëgjonin shpatën
e tĳ në ajër dhe hingëllimën e kalit të tĳ dhe nga frika se nuk do t'a ndiqnin.Me
të përhapur lajmin e vdekjes së Skënderbeut, Turqit vendosën të sulmonin forcat
shqiptare sa më shpejt që të përfitonin nga morali i ulët që ngjarja kishte prodhuar.
Komandantët shqiptar vendosën të përdornin një dredhi të pazakontë: morën nga
shtrati i vdekjes trupin e pajetë të kreut të tyre dhe e hypën mbi kalin e tĳ, nxitur
në luftë me të gjithë ushtrinë e tĳ prapa. Turqit, u ndien të mashtruar me lajmin e
rremë rreth vdekjes së tĳ dhe u tërhoqën. Kali i Skënderbeut është një nga simbolet
e jetës së tĳ. Sipas Barletit ai ishte i bardhë dhe i një rrace të zgjedhur. Pas vdekjes së
Skënderbeut kali nuk pranoi ti hipte dikush tjetër dhe pas disa kohësh vdiq (ngordhi).
Konkluzione
Më 17 janar 2018 mbushen 550 vjet nga vdekja e Gjergj Kastriot Skënderbeut,
Heroit tonë Kombëtar. Përse Skënderbeu u shndërrua në pikën referuese të
shqiptarëve gjatë Rilindjes dhe përse edhe sot ai mbetet krenaria më e madhe
e shqiptarëve? Përse Bota dhe sidomos Evropa e krishterë e vlerëson atë si
një nga mbrojtësit më të mëdhenj të qytetërimit të krishterë? Ketu jane disa
fakte nga jeta e Skënderbeut dhe vleresohet figura e tĳ si strateg e diplomat.
-Gjergj Kastriot Skënderbeu mban titullin “Hero i Kombit Shqiptar”, titulli më i lartë
dhe i vetëm që mban një shqiptar.
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-Gjergj Kastriot Skënderbeu lindi më 6 maj të vitit 1405. Për vendlindjen e tĳ ka dy
versione. I pari në Dibër dhe i dyti në Mat. Skënderbeu vdiq më 17 janar të vitit 1468
në Lezhë. Ai jetoi 62 vjet, 7 muaj e 11 ditë.
-Për 25 vjet Gjergj Kastriot Skënderbeu mbajti të papushtuar Arbërinë nga ushtria
osmane që e sulmoi atë dhjetra herë duke u bërë mbrojtës jo vetëm i kësaj toke por
edhe i krishtërimit në Evropë.
-Për shkak se Skënderbeu u bë diga, mbrojtja dhe rezisteca e krishterë ndaj ushtrisë
osmane, Evropa dhe Vatikani e kanë cilësuar heroin kombëtar të shqiptarëve, si atlet
i krishtit dhe pararendës të aleancës Atlantike NATO.
-Për 25 vjet me radhë Kruja që ishte kryeqyteti i Arbërisë, u quajt nga shumë
personalitete të kohës akropoli i Kristianizmit në Evropë.
-Gjergj Kastriot Skënderbeu cilësohet nga historianët si një nga 4 gjeneralët dhe
strategët më të zotë në historinë e botës pas Aleksandrit të Madh, Jul Çezarit dhe
Napoleon Bonapartit.
-Skënderbeu me ushtrinë e tĳ shkatërroi 20 ushtri të huaja dhe sipas Marin Barletit ai
vetë gjatë gjithë jetës së vete vrau në beteja 3 mĳë persona.
-Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit, princit të Arbërisë
së Veriut dhe i princeshës Vojsava. Gjergji ishte fëmĳa i fundit mes 4 djemve
Stanishin, Reposhin dhe Konstandinin si dhe 5 vajzave Mara, Jella, Angjelina, Vllajka
dhe Mamica që kishin Gjon dhe Vojsava Kastrioti.
-Familja e Kastriotëve zotëronte një principatë të vogël midis Matit dhe Dibrës
në kufirin verior në zotërimet e Topiajve. Paraardhësi Kostandin Kastrioti e filloi
sundimin e tĳ mbi këtë principatë në vititn 1383.
- Gjergj Kastrioti u martua me Donika Arianitin nga Kanina e Vlorës dhe bashkë
patën një djalë, Gjonin, emrin e të cilit ia vunë në nder të të atit. Djali I Gjergjit, e
kishte emrin Gjon Kastrioti, në nder të gjyshit.
- Gjergj Kastrioti dhe Donika Arianiti u martuan më 23 prill të vitit 1451 kur ajo ishte
23 vjeç dhe Gjergji 46 vjeç. Në Kaninë dasma zgjati 3 ditë dhe Skëndebeu shkoi nga
Kruja atje me 500 kalorës.
Më pas dasma vazhdoi në manastirin e Ardenicës dhe më pas akoma në kalanë e Beratit.
-Gjergj Kastrioti Skënderbeu i përkiste fesë së krishterë si e gjithë familja dhe të gjithë
paraardhësit e tĳ. Ai u kthye në muhamedan pasi u mor peng dhe më pas u kthye
sërish i krishterë kur u kthye në Shqipëri.
Në moshë të vogël Gjergj Kastrioti bashkë me 3 vëllezërit e tĳ u mor peng nga Sulltan
Murati I II si ndëshkim për luftën që i shpalli babaii tyre Gjon Kastrioti. Gjergj u
vendos në Edrene dhe më pas në oboprrin e sulltanit
- Për trimërinë dhe fitoren në betejat si pjesë e ushtrisë osmane Sulltani iu kishte
dhënë Gjergj Kastriotit gradën e lartë gjeneral.
-Skënderbeu studio dhe u stëvrit në Stamboll për artin ushtarak. Ai njihte gjuhën
osmane, latine dhe shqip. Titullin Skënderbej “Iskander bej” ose Aleksandri i madh
iu dha nga Sulltan Murati i II pas fitores së betejave ne Azi.
- Në vitin 1443 Skënderbeu arrestoi sekretarin e Sulltanit dhe e detyroi të firmoste një
urdhër të Sulltanit për komandantin turk të Krujës sipas të cilit duhet tia dorëzonte
qytetin Skënderbeut. Me 300 kalorës dhe ushtarë besnikë Skënderbeu mbërriti në
Krujë, mori në dorëzim kalanë dhe brenda natës vrau të gjithë ushtarët osmanë.
- Skenderbeu zhvilloi 30 beteja nga të cilat fitoi 29 dhe humbi vetëm 1 atë të Beratit në të cilën
u tradhëtua nga besnikët e tĳ më të mëdhenj. Ushtria e Skënderbut aty pati 5 mĳë të vrarë.
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-Tre herë u sulmua qyteti i Krujës ngaushtria osmane. Dyherë nga sulltanët Murati
i II dhe djeali i tĳ Mehmeti dhe një herë nga ushtria e gjeneralit Evrenoz Pasha. Por
megjithatë qytetei nuk ra. Ushtria osmane në të tre rastet numëronte 100 mĳë ushtarë.
Ushtria e Skënderbeut arriti të numërojë deri në 40 mĳë ushtarë. Nga këta 3 mĳë
siguronin kufijtë që kishin komandant Moisi Golemin. 8 mĳë ishin kalorës dhe 7 mĳë
ushtarë këmbësorë special që ishte garda e Skëndebeut.
-Janë 24 përpjekje të ushtrisë osmane për të marrë Krujën dhe princiatën e Skëndebeut
por nuk e arriti asnjëherë sa ishte ai gjallë.
-Gjergj Kastrioti shkjoi disa herë në ndihmë të Vatikanit dhe mbretërisë së Napolit.
Në vitin 1463 Skënderbeu u bë komandant i forcave kryqtare të Papa Piut të II-të.
-Simbolet dhe armët orgjinale të Skënderbeut gjenden në muzeun e armëve në Vjenë të
Austrisë. Pas vdekjes së Skënderbu bashkëshortja i ka lënë me testament. Por më pas
ato ndërruan duar te disa koleksionues dhe në fund u vendosën në muzeun e Armëve.
-Përkrenarja me kokën e Skënderbeu ishte simbol i huzuar nga legjenat e Pirros së
Epiriut dhe Aleksandrit të madh. Ajo ishte me metal të bardhë dhe me një rrip të lar
me ar. Skënderbeu deklaronte se ishte pasardhës i Pirros. Marin Barleti nënshkruante
se Skënderbeu i referohej shpesh Pirros se Epirit.
Dy herë Papa Piu II u nis në Shqipëri për të kurorëzuar si mbret Gjergj Kastriot
Skënderbeun. Por kjo nuk u bë e mundur. Herën e dytë Papa Piu vdiq në Ankona
duke ardhur në Arbëri.
-Mbreti i Napolit i dhuroi Skënderbeut 60 kilometra katrorë tokë dhe një kështjellë
në Napoli në shenjë nderimi dhe respekti për ndihmën që ai i dha në luftë ndaj
kundërshtarëve. Edhe sot kjo kështjellë është pronë e pasardhësve të Skënderbeut.
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Folklori, Arti dhe Histori
Edlira Gravani
Dasentila Skenderaj
Gjat studimeve të bëra ,në përbërje të shoqatës Historiko-Kulturore-Arkeologjike “
Oriku ” për toponimet e vëndbanimeve të vjetër në krahinën e Lumit të Vlorës, nga
grykderdja e tĳ e deri në malet e Kuçit ,shpesh herë kemi gjetur vjersha ,perla të
folklorit, të cilat përcjellin nga vitet e shkuara ngjarje të mëdha.Në Vranisht të Lumit
të Vlorës,vëmendjen kryesore na i tërhoqi vjersha e Janinës, e krĳuar në vitet 1905
– 1911 në prag të luftrave Ballkanike, ku fqinjët tanë ,sidomos Greqia dhe Sërbia
,planifikonin coptimin e Shqipërisë.Dhe ja çfar shkruan poeti popullor, si thirje për
mbrojtjen e vëndit nga coptimi ,fjalë që mbeten të paharueshme kur i lexon edhe sot
në ditët tona:
Janinë,të rëntë zjarri
Raftë e të mbuloftë Mali
Të erdh te dera junani
Janinë, çerek Stambolli
Dalt e të mbuloftë Gjoli
Hapi sytë se të mori.
Vetëm gjashtë vargje, të trasmetojnë lehtësishtë, në mënyrë të menjëhershe ,një ndjesi
gjëme të pakthyeshme në përmasa biblike. Impresionante kur e lexon ,dhe mbushesh
me një mori ndjenjash dhimbjeje ,madhështie,krenarie e atdhedashurie. Kënga të
përcjell njëherazi tiparin më të rëndësishëm të shqiptarëve ,patriotizmin,e tregon se
asnjëlloj dasie nuk mund ta mposhti atë.Më qartë se te kjo këngë ku një krahinë e
besimit mysliman vajton për një krahinë të besimit ortodoks nuk mund të gjëndet.
Në librin “Autobiografia e Popullit tim në Vargje “shkrimtari yn i madh Ismail
Kadare për folklorin tonë shkruan: “ Ishte më shum se Art…Poezinë popullore është
vështirë ta quash thjesht poezi.Eshtë një botë e kompletuar me gjithçka ,e përgatitur
për një jetesë autonome.”
Ne Shqiptarëve ,ashtu siç duhej të siguronim ekzitencën e tonë gjat shekujve ,ashtu
na u desh të zhvillonim kulturën kombëtare.Vendi ynë i ndodhur në kryqëzim mes
Lindjes dhe Perëndimit në të gjitha krahinat e banuara nga Shqiptarët, qysh nga
stërgjyshrit e tyre Ilirë ,kanë ruajtur me fanatizëm të madh artin Folklorik, duke nxjer
rapsod dhe vjershëtor në vazhdimësi ,e duke i trasmetuar brez pas brezi, përjetimet e
mëdha jo vetëm historikisht, por edhe artistikisht.
Me gjithë ndikimin negative të invazioneve të ndryshme në shekuj në vëndin
tonë,ato nuk mundën të ndryshonin elementin etnik Shqiptar.Mjeshtër të talentuar
Shqiptar,sidoqë me punët e tyre kryer edhe për popujt e tjerë,me krĳimet që
realizuan,treguan aftësi të shkëlqyera në veprimtarin e tyre realizuese dhe krĳuese
si në Ikonografi,Arkitekturë ,në punimin e Mozaikut ,të muzikës Kishtare e të Artit
të të Shkruarit.Duke arritur në këto gjini kryevepra të artit botëror, futën brënda
tyre edhe elementë të etnitetit Shqiptar,të cilat janë edhe pjesë e kultures Shqiptare.E
krahas tyre zhvillohej, një art popullor me larmi kostumesh popullore, në harmoni
ngjyrash të lira, me këngë polifonike e rapsodi ,të ndërthurura e me valle koreografike
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muzikale.
Por poezia orale qëndron në piedestalin e Artit Popullor.Me të drejtë është thënë
se arti pasqyron historinë e popullit ,ashtu siç është duke u bërë pjesë përbërëse e
pashkruar e saj, por e trasmetuar brez pas brezi në formën e rapsodive, këngëve
,vajeve etj.Duke e vështruar në këtë kuptim folklori jonë mbart në vite dhe trashëgon
energjitë krĳuese me të cilat krahinat tona kanë prurë nga e shkuara ngjarje të
mëdha në rethana dhe kushte historike të caktuara.Trashëgimia e këtyre kohrave
të vështira ,në moment kritike ku rezikohej deri në çbërje vazhdimësia e Shqipërisë,
poeti popullor i përshkruan me vargje, për të mbetur në kujtesën e brezave.Më
një përkujdesje të thellë ,të zgjuar dhe shum rigoroze ata, kanë trguar se kan qënë
gjithmonë vigjëlent për çfardolloj situate, qoftë edhe ato të mbartura nga perandoritë
e mëdha, në mënyr që të mos i ngelej pa trasmetuar brezave.
Ato kohë kur nuk ka patur shkrimtar sigurisht edhe historianë,ka patur rapsodë e
poetë popullor.Ata janë burim i madh dhe i plotë i ngjarjeve të mëdha,paraardhësit
e historianëve dhe shkrimtarëve të sotëm .Jo rall herë ata kanë qënë dhe protagonist
dhe pjesmarës në luftra apo ngjarje të cilat kan ndikuar direkt në të ardhmen e
Shqipërisë,e nga kjo ata, kanë qënë shum pran të vërtetës, të përshkruar me gjuhë
të thjeshtë por edhe artitistikisht me figura të bukura letrare. Në fillim të viteve
1900 shqiptarët në të gjitha trevat e tyre ishin mëse të ndërgjegjësuar se pushtimi
Osman ishtë bërë zgjedh shum e rëndë, e domosdoshmërisht duhej hequr,sidoqë
me kryengritjet e viteve 1878-1882 nuk kishin mundur ta realizonin atë.Por tashmë
në prag kishin edhe një kërcënim tjetër ,Shovinistët fqinj të jugut dhe të veriut
,të egër dhe të mbrujtur me kompleksitetin e ardhacakut .Pra reziku i coptimit të
Kombit ishte i pranishëm dhe papërjashtim të gjitha shtresat e popullsisë Shqiptare
ishin ndërgjegjsuar për të.Duke e pare në këndvështrimin letrar, poeti popullor e
përshkruan në vjershë këtë periudhë ,në mënyrë madhështore ,të cilat flasin qartë
qysh në vargun e pare me ;
Janinë, të rëntë zjarri
jo si mallkim por si paralajmërim thëret nga thellësia e shpirtit të tĳ ,për zgjimin e
bashkëfshatarëve, bashkëkrahinorëve dhe të bashkëkombësve.Përmbledhja brënda
një vargu e mallkimit dhe paralajmërimit është e dukshme sepse qartazi të jep
ndjesinë e një klithme vajtimi për atë çka do të ndodhi së afërmi.
E për ta theksuar akoma më shumë ,për të aritur të trasmetojë tek të gjithë ,në
përmasa hiperbolike gjëndjen reale të cilën po kalonte vëndi edhe të situates në të
cilën përjetonin përditë ,ai përsërit në vargun e dytë;
Raftë e të mbuloftë mali
e cila të jep të njëjtin ndjesi si në vargun e pare ,por duke e shtuar edhe me një figure
tjetër letrare e cila rit dhe personifikon madhësinë e një force gjigante në përmasat
e tmerit .Kursesi nuk mund të gjëndet fjalë tjetër për ti qëndruar pranë një tjetër
fenomeni natyre, veprimet e të cilëve në mënyr të përbindshme sjellin fatkqesira
katastrofike për mbarë njerëzimin.Pra kërcënimi për coptimin e trojeve ishte i tillë
,deri në çbërje dhe poeti ripërsërit ,u djegsh dhe mos të ngeltë asnjë shenjë dhe tu
mbulofshin edhe gjurmët.
E më poshtë në vargun e tretë thëret në klithmë lajmërimi ;
Të erdh te dera junani
Paralajmërimi ,thirja për zgjim apo shkundje nga plogështia duket hapur që është jo
për dike që është i panjohur ,por për të afërmit e tĳ,të dashurit të shtrenjtë, të cilët
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në kushte të detyruara nuk mund tu ndodhesh afër dhe pranë, për tu gjendur dhe
për të përballuar së bashku me të në tragjedinë që do të ndodhte.Të ndodhur në
situatë tepër të rëndë ,me armikun e vjetër në vatër dhe me një grup armiqsh të rinj
rotull, të gatshëm për të sulmuar e rrëmbyer trojet e tyre personifikimi si egërsira të
përçudnuara është më i gjeturi. Kërcënimi real dhe i pranishëm, si paralajmërim nuk
mund të thuhet më bukur se “të erdhi të dera “ ,e krahasimi me një i pabesë i pështirë
,një i poshtër dhe i fëlliqur ,me veset më të ulta ,që nuk mund të bëhet as shok e
as mik, e sigurisht dhe as fqinj është më i ploti, e për këtë paralajmërimi përmban
brënda edhe ndjenja vajtimi.
Vargu në brendin e tĳ pëmban njëkohësisht edhe lidhjet e interesin e vazhdueshëm
të poetit popull për njoftimet, apo lajmet për situatat që ndodhnin edhe në shtetet e
tjera reth trojeve Shqiptare.
Të rikthehesh përsëri në ato vite, kur shërbimi postar mund të thuhet që nuk ekzistonte
,lajmet mereshin nga korierë dhe rallherë me kalorës koriere të cilët mbrinin ditë me
vonesë dhe të mendosh se hapësira gjeografike, ku është krĳuar vjersha, me Janinën
e cila është dhjetra, qindra kilometra larg ,e tregon më së miri këtë ,pra njoftimet
trasmetoheshin gojë më gojë, me kujdesin më të madh ,me rëndësin e caktuar pa
haruar asgjë edhe pjesët më të thërimta .Ai tregon sa të lidhur dhe vigjelentë kanë
qënë Shqiptarët për trojet e tyre ,dhe me sa vemendje ndiqnin planet e kancelerive
të mëdha të kohës si dhe planet dhe lëvizjet e trupave të shteteve fqinje, të cilat
përgatisnin coptimin e Shqipërisë.Poeti nis lajmërimin nga shum larg ,të adresuar
për pjestar të familjes së tĳ ,të cilëve i njëjti rezik që kishin vet në pragdere të tyre po
u afrohej.
Dhimbjen e gjëmës ai e shpreh më pastaj me atë, çka do të humbisnin ata .Në vargun
e parë të strofës së dytë tregon rëndësinë e saj;
Janinë, çerek Stambolli
ai e krahason atë ,me kryeqëndrën e perandorisë më të madhe të kohës, dhe i
vetdĳshëm për këtë e përcakton çerek Stambolli sepse ishte kryeqëndra perëndimore
e Perandorisë Osmane dhe kryeqëndra e Pashallëkut më të dëgjuar të saj.Si qëndra më
e madhe administrative e banuar nga shqiptarët e Shqipërisë së Jugut ,ku kanë jetuar
dhe kryer veprimtarinë burrat më në zë të tĳ ,personalitete e Rilindjes Kombëtare
dhimbja e humbjes së saj ,kalonte përmasat njerëzore në atë kohë.Akoma nuk ishte
shuar jehona e veprimtarisë së Komitetit të Janinës i cili në vetvete përfaqsonte të
gjitha trevat Shqiptare ,kujtimi i personaliteteve të cilit u përndoqën egësisht dhe u
vranë nga Perandoria Osmane ishte i freskët.Pra është aq e shtrenjtë për ta Janina,
sa krahasimi nuk është i prirur për të treguar madhësin e saj si çerek Stambolli,por
famën dhe rëndësinë në arenën ndërkombëtare të krahinës si dhe ndikimin po aq të
madh të saj si për Orientin edhe për Oksidentin ,e njëkohësisht edhe për vet trevat
shqiptare.
Në vargun e më poshtëm
Daltë e të mbuloftë Gjoli
përsëri nga ana figurative ,jo si një mallkim por si dhimbje, që i del nga thellësia e
shpirtit ,poeti kërkon të tregojë diçka, të trasmetojë se ajo që do të ndodhi do të jetë
një përpirje e madhe,një dallgë e stërmadhe në formë cunami,fundosje e madhe e
Shqipërisë ,një shfarosje e trojeve shqiptare.
E më poshtë ai njofton me fjalët më të thjeshta por që përmbajnë brenda njëherësh
lajmërimin ,si një ulurimë tronditëse edhe frikën për të cilën të afërmit e tĳ nuk po e
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kuptonin çfar po ndodhte në pragderën e tyre.;
Hapi sytë se të mori
poeti thjeshtë dhe me drithërima alarmi ,i drejtohet një të afërmi ,fare pran tĳ
shpirtërisht e vëllazërisht sepse gjeografikisht jan male e vargmale ,kodra e fusha
larg.
Pra paralajmërimi për gjëmën është aq i vërtetë sepse duke e vështruar sot realitetin
gjeopolitik të Shqipërisë ,Janina e shtrenjta e tĳ është jashtë saj.Shqiptarët ishin të
vëmendshëm për qëllimet e armikut sa fjala nuk është më një njoftim por sinjal për
tu përgatitur për tu qëndruar hordhive çfarosëse të tyre.

Përjetimi sot i coptimit të Shqipërisë përveç se ndjenjës së keqardhjes të jep edhe
ndjesinë e krenarisë kombëtare për parardhësit tanë. Dhe këtë ta krĳon vetëm folklori
ynë.
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Vlerësimi i nevojave të prindërve në edukim
Valmira Puka
Mësuese e lëndës Histori
Abstrakt
Edukimi është proçesi i formimit të njeriut si qënie njerëzore,me cilësitë e tĳ fizike, mend
ore,teknike,shëndetsore,estetike të punës.Ky edukim është nje kusht themelor per ruajtjen
dhe zhvillimin e shoqërisë njerëzore.Edukimi nis me familjen ,prindërit dhe pjestaret e saj,e
më pas kalon në shkollë .Përfshirja e prindërve në edukim është çelësi për të ndihmuar
fëmĳët të jenë të suksesshëm në shkollë. Prindërit si partner kanë përgjegjësi themelore për
edukimin dhe zhvillimin social të fëmĳëve. Në shtëpi fëmĳët mësojnë si të zhvillojnë aftësitë
gjuhësore ,mësojnë vlerat,shprehitë sociale dhe njohuri për shoqërinë.Ata duhet ti përgjigjen
kërkesave të ndryshme që vĳnë nga shkolla.Kur prindërit përfshihen në edukimin e fëmĳëve
atëherë këta të fundit kanë rezultate më të mira në mësime.Partneriteti bazohet në besimin
dhe respektin e ndërsjelltë dhe ndahet përgjegjësia në edukimin e fëmĳëve në shkolla.Në të
njëjtën kohë shkolla duhet të njohi rolin primar të përfshirjes së prindërve në arsim dhe të
bashkëpunimit midis tyre.
Fjalë Kyç: Partnerë,Edukim ,Përgjegjësi,Vlera, Shoqëri njerë1zore.

Hyrje
Te kujdesesh,të përdorësh forcat për të rritur një krĳese është detyra jonë………Të
edukosh,të kuptosh dhe të respektosh edukimin e fëmĳës është ‘’korrje suksesi’’……..
Të japësh energjitë e tua ,të veprosh ,të ndihmosh fëmĳën aty ku ai gjendet I humbur
është fitore…… (Këto janë shprehje të thëna nga prindër në lidhje me nevojat e tyre)
Shpesh herë po të vëmë re në shkollë ndodhin problem nga më të ndryshme ku
personazhet janë ;nxënës –nxënës,nxënës-mësues ,nxënës –drejtori..etj.Ajo qe bie ne
sy ështe fakti që në të tre këto cifte njeri ështe i pa ndryshueshëm- nxënesi. Shumica
e prindërve ndihen të zemëruar, të çorjentuar dhe fajtorë kur mësojnë se fëmĳa I tyre
ngacmon ose ngacmohet nga të tjerë.
Lind
pyetja:-Cfarë duhet të bëjme për të kuptuar dhe vlerësuar partneritetin mësuesprindër-nxënes?
Për të dhënë vlerësime duhet të trajtojmë me kujdes nevojat specifike të prindërve në
edukimin dhe shkollimin e fëmĳeve të tyre.
Përfshirja e prindërve në edukim (Aspekte psikologjike dhe filozofike)
Autori i parë që dha idenë e një edukimi për të gjithë pa dallim feje,rrace ,moshe,seksi
apo shtrese shoqërore ishte KOMENSKY (1592).Qëllimi i edukimit është ai i arritjes
se një paqe,të një tolerance reciproke dhe të bashkëjetesës harmonike.(Garo.prof.
dr.Sofokli,cikel leksionesh).
Në një proces edukativ kanë fushën e tyre të veprimit
familja
shkolla,botimet,media,shoqatat secila në kornizën e saj (Kraja.prof.
dr.Musa,Pedagogjia,Tirane 2009,fq135).
Përfshirja e prindërve do të thotë pjesëmarrja e tyre në komunikimin e rregullt ,të
dyanëshem dhe efektiv në proçesin mësimor duke bërë që;
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-roli i prindërve të jetë thelbësor në ndihmë të fëmĳëve të tyre gjatë proçesit të të nx
ënit
-të inkurajohen, të përfshihen në organizimin e aktiviteteve dhe edukimin e fëmĳëve
në shkollë.
–të jenë partnerë të mirëfilltë në edukimin dhe të përfshihen në rastet e duhura në
marrjen e vendimeve.
Përfshirja e prindërve është çelësi i suksesit të fëmĳës në shkollë ose në jetë .Familja
si institucioni i pare bazë i shoqerisë ofron kushte më të përshtatshme edukative.
Prindërit si partnerë –kanë përgjegjësi themelore për edukimin dhe zhvillimin social
të fëmĳëve duke i mësuar si të zhvillojnë aftësitë gjuhësore ,vlerat ,shprehitë sociale.
Prindërit kanë përgjegjësi ligjore për regjistrimin e fëmĳëve në shkollë duke iu
përgjigjur edhe kërkesave të tyre.Prindërit ndjekin dhe vlerësojnë veprimtaritë
e shkollës ,jashtëshkollore,artistike,sportive dhe letrare. Prindërit punojnë si
vullnetarë në ndihmë të mësuesve ,bordit të prindërve apo prindërve të tjerë. Tek
fëmĳa ndikon shumë edhe familja,niveli arsimor dhe kulturor i tyre.Rëndësi kanë
qëndrimet e prindërve në jetë,marrëdhëniet me njëri- tjetrin,me rrethin familjar,me
kohën që shpenzojnë për tu marrë me fëmĳën. Në shkollat efektive prindërit janë
vazhdimisht të informuar mbi progresin e fëmĳes së tyre.Një tjetër mjet komunikimi
janë detyrat e shtëpisë.Kjo i lejon prindërit të shohin se çfarë janë duke mësuar
fëmĳet e tyre ,çfare perparimi apo vështirësish janë duke ndeshur.
Nevojat e fëmĳës për mbikqyrjen e prindërve
-Fëmĳët mësojnë të buzëqeshin nga prindëri e tyre (Shinichi 1898-1998)
-Kur ju mësoni fëmĳën tuaj,ju keni mësuar fëmĳën e fëmĳës tuaj.(Talmudi)
Familja luan rol të madh për individin pasi e ushqen dhe plotëson kërkesat e tjera
material e shpirtërore duke treguar kujdes në mirërritjen dhe edukimin e tyre.
Fëmĳët ,nxënësit dhe të rinjtë kanë nevojë për modele të mira ,për kritika ,mbikqyrje
dhe udhërrëfime.
Identifikimi i nevojave të prindërve
Edukimi dhe arsimimi i individit nuk përbën një rast të izoluar të jetë së tĳ,por
një gjëndje që zgjat në të gjithë jetën e individit nga lindja e tĳ deri në vdekje.
(Garo.prof.dr.Sofokli,cikel leksionesh).Të jesh prind është detyrë komplekse
dhe nëse nuk tregohen të kujdesshëm mund të jenë shkaktarë të rënies së tyre
në greminë.Për të modifikuar sjelljen e fëmĳëve shpesh herë prindërit përdorin
metoda ose teknika.Janë shtatë arsyet më të rëndësishme se çdo metodë që ju
zgjidhni.
1-Lidhja. Marrëdhënia që vendoset me fëmĳën është ndikim i madh për ta pasi ajo
cakton një shembull se si marrëdhëniet duhet të jenë për pjesën tjetër të jetës.Lidhja
e ndihmon trurin e shëndetshëm të fëmĳës të riprodhojë atë çka prindi i ka mësuar.
2-Shikimi. Mënyra se si e shohim fëmĳën, pozitivisht apo negativisht është çelësi
për të krĳuar besimin tek ata në mënyrë që të krĳohet identiteti i tyre.Duhet treguar
kujdes me tonin e zërit dhe gjuhën e përdorur pasi ata shohin veten tek përshkrimi
që i bëjmë.
3-Marrëdhënia në çift nënë-baba .Mënyra se si partnerët trajtojnë njëri tjetrin vendos
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një standart.Themeli i një familje te lumtur është i forte për fëmĳën në edukim dhe e
ndihmon ta pasqyroj për gjatë gjithë jetës.
4-Si trajtohen prindërit nga të tjerët ?Marrëdhënia e prindërve me miqtë e tyre,me
prindërit e tjerë dhe me ligjin është shembulli për fëmĳën pasi fëmĳët janë shikuesit
më të mire. “Vendosja e një shembulli nuk është mjeti kryesor i ndikimit tjetër ,është
mjeti I vetëm” Abert Einstein.
5-Shkolla .Marrëdhënia që prindi vendos me shkollën,besueshmëria në të dhe vlerat
që ofron shkolla krĳon reagime pozitive të fëmĳës në aktivitetin e tĳ e më gjërë.
6-Media.Televizioni.Video lojrat.Këo janë gjithëmon burimi i mesazheve për fëmĳën
prandaj prindërit duhet të tregojnë kujdes se çfarë fëmĳa sheh apo dëgjon.Zhytja e
fëmĳës në botën virtual dhe të pavërtetë është ndër shkaqet që e bën të përhumbur
dhe të hutuar. Prandaj prindërit duhet të qartësojnë idetë e fëmĳës përsa i përket
botës reale dhe virtual,mes kartonave dhe filmave vizatimorë.
7- Nevojat themelore.Edukata e të ushqyerit,fjeturit dhe ushtrimet fizike nuk janë
vetëm thelbësore për fëmĳën por ndikon në sjellje. Ushtrimet fizike apo gjimnastikore
ndikojnë në përqëndrimin dhe vëmëndjen e fëmĳës.
Pjesën më të madhe të ditës fëmĳa e kalon në ambjentet e shkollës,prandaj prindërit
duhet të kuptojnë dhe të kenë parasysh disa gjëra:
-Të përfshihen në aktivitete që organizon shkolla
- Të bashkëpunojnë me mësuesin për detyrat e shtëpisë
-Të ketë dialog të hapur mësues –prind
-Të japin mendime për përzgjedhjen e teksteve
-Të ketë takime individuale mësues –nxënës –prind
-Të ketë komunikim më shpesh me shkollën
Proçesi mësimor-edukativ (Aspektet ligjore)
Prindërit kanë detyrime ndaj shkollimit të fëmĳëve që në momentin e parë të
regjistrimit në shkollë.Aspekti ligjor në proçesin mësimor edukativ bazohet në”
Dispozita Normative “ (DN). I gjithë kreu XVI i pëket përfshirjes së prindërve në
edukim.Neni 102 I përket të drejtave dhe detyrave të prindërve.
1-Prindi ka të drejtë të informohet nga institucioni arsimor për:
a)legjislacionin arsimor në fuqi,kurrikulën që i ofron fëmĳës dhe rregulloren e
brendshme të institucionit
b)kushtet e sigurisë,shëndetit dhe të mjedisit sipas standarteve të legjislacionit
shqiptar
c) masat disiplinore ndaj nxënësit dhe proçedurat e zhdëmtimeve
d)të njihet me arritjet e institucionit arsimor
e)të propozojë përmirësimin e shërbimit arsimor
2-Prindi ka për detyrë;
a) të kujdeset që fëmĳa të ndjek rregullisht institucionin arsimor
b) të njoftojë mësuesin kujdestar për ndryshimet e shëndetit apo të sjelljes
c) të marrë pjesë në takimet me prindër
d) të japë ndihmesë në mbarëvajtjen e institucionit
Po të vazhdojmë më tej me Dispozitat Normative do të njihemi edhe me përfshirje
të tjera të prindërve në ambientet e shkollës .Të tilla përfshirje janë : a-Këshilli I
prindërve në institucionin arsimor Neni 103 b-Këshilli I prindërve të klasës Neni
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104 c-Bordi I shkollës d- Komisioni I Etikes në shkollë Neni 50, ku përfshirja e
numrit të prindërve përcaktohet sipas rregullores së brendshme të shkollës.Kështu
prindërit japin një frymë bashkëpunimi I cili sjell respekt,tolerancë,vlera ndërmjet
nxënësve ,nxënësve-mësuesve,mësuesve dhe prindërve.
Partneriteti Mësues-Nxënës -Prind
Partneriteti bazohet në besimin dhe respektin e ndërsjelltë dhe ndahet përgjegjësia
për edukimin e fëmĳëve në shkolla.Aktori që bën të mundur partneritetin mësuesprind është nxënësi. Nxënësi në bazë të sjelljes,reagimeve dhe ecurisë në shkollë
kërkon të ketë vëmendjen e prindërve dhe informacionin që do t`i japë mësuesi
prindit.
Pse shërben partneriteti? Partneriteti është i domosdoshëm në të gjitha fushat
dhe në profesione të ndryshme sepse aty ku ka bashkëpunim ka zgjidhje të
problemit. Sipas Bouchard(2004) partneriteti është përcaktuar nga “një shoqatë
personash që njohin ekspertizat dhe burimet e tyre respektive dhe në një raport që
synon barazinë,marrin vendime me anë të konsensusit për arritjen e objektivave
të përbashkëta “(J.M.Bouchard-Leksione ASED-2004). Në të gjitha studimet
është vërtetuar se angazhimi i prindërve në shkollë kontribuon në cilësinë dhe në
efikasitetin ku shkolla vepron si kuti e bardhë.
Shkollat efikase dhe joefikase dallojnë edhe në bashkëpunimin efikas ose jofikas me
prindërit.
Llojet e bashkëpunimit me prindër ( Sipas Hiltonit )
1-Punë këshilluese me prindër
2-Të nxënit në shtëpi
3-Komunikim
4-Angazhimi në vendimmarrje
5- Puna vullnetare
Prindër dhe mësues mos harroni:”Fëmĳët e suksesshëm në shkollë janë të suksesshëm
në jetë.Që fëmĳët tuaj të jenë të suksesshëm ne shkollë,ata kanë nevojë për ndihmën
dhe mbështetjen tuaj”.
Referencat
1-Dispozitat Normative (Për arsimin parauniversitar).
2-Kraja.pr.dr.Musa,Pedagogji e Zbatuar ,Tiranë 2008.
3-Kraja.pr,dr.Musa ,Pedagogjia.Tiranë 2009.
4-Garo.prof.dr.Sofokli,cikël leksionesh.
5-Ibra.pr.dr.Dashnor,cikël leksionesh.
6-J.M.Bouchard (përkthime 2004) ,Marrëdhënia ndërmjet prindërve dhe profesionistëve.
7-J.M.Bouchard (përkthime 2004),Nevojat në sistemin shkollor.
8-Leksione,Shkolla dhe komuniteti.
9-Majkëll Fullan,Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim,2002.
10-J.M.Bouchard (Leksion /ASED-2004).Le Bouclier –Document de reference pour
l`elaboration des plans d`interventions individualises au C.R.Le Bouclier.Cadre conceptual
et composantes essentielles.
11-Myftiu .dr.Joana.Psikologjia e Edukimit ( cikël leksionesh), Elbasan ,2009.
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Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, heroi kombëtar dhe personaliteti më i njohur i
Shqipërisë
Natasha Salaj
Abstrakt
Çdo komb ka një Hero Kombëtar. Por rrallë i ndodh një vendi kaq të vogël si Shqipëria të
ketë për të tillë, një figurë si Gjergj Kastriot Skënderbeun. Jo thjesht se për 25 vjet ai e ktheu
Shqipërinë në një barrierë të sigurt ndaj ushtrive turke, por njëkohësisht ai u bë barrierë që
osmanët mos të përparonin më tej në Evropë. Për këtë qëllim Evropa e njeh Skënderbeun si
një “Atlet të Krishtit”, një mbret dhe një luftëtar, që, nëse nuk do të ekzistonte, kishte gjasa që
kontinenti të ndërronte fenë.
Gjergj Kastrioti ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit dhe i princeshës Vojsava, fëmĳa i fundit midis
4 djemve dhe 5 vajzave. Mendohet se lindi më 6 maj 1405 në Diber. U mor peng si jeniçer pas thyerjes
së të atit nga Sulltan Murati më 1421 dhe u dërgua në oborrin e Sulltanit në Adrianopojë. Atje,
zgjuarsia dhe shkathtësia e quan Gjergjin në shkollën e sulltanit (içogllanëve) që përgatiste komandantë
e nëpunës.
Fjalët kyce : Gjergj Kastrioti – Skenderbeu, hero kombetar, personalitet, Shqiperi.

Hyrje
Gjergj Kastrioti, i njohur ndër shqiptarë dhe kudo në botë si, Skënderbeu, ka qenë
dhe po mbetet shqiptari më i madh, më i njohur dhe më unifikues i të gjitha kohëve,
gjatë tërë historisë sonë prej kohës së tĳ e deri sot. Pavarësisht përpjekjeve që janë
bërë dhe po bëhen për t’ ia ulur vlerën, për ta deformuar kohën dhe qëndresën e tĳ,
për ta përvetësuar nga fqinjët, për ta damkosur nga një taraf shqipshkruesish, për ta
paraqitur si mbrojtës së krishterimit dhe kundërshtar të islamit, e vërteta për Gjergj
Kastriotin, Skënderbeun kurrë nuk mund të zhbëhet as të përvetësohet.
1. Kthimi ne Kruje
Kthimi i tĳ në Krujë më 1443, nuk kishte të bënte me fenë, por me Atdheun e
pushtuar, të cilit i doli zot si askush tjetër në Ballkan apo në Evropë. Ai për herë të
parë në historinë e principatave, e princërve shqiptarë që ia hanin kokën njëri tjetrit
duke u shërbyer herë Romës, herë Bizantit e herë Turqisë; edhe pse me mund, arriti
t’ i bashkojë dhe arriti të krĳojë bërthamën e fuqishme të rezistencës, për të cilën di
Turqia dhe tërë bota.
Qëndresa e tĳ, përballja e suksesshme kundër Perandorisë, të cilës i kishte shërbyer
për shumë vite, por ajo nuk ia kishte realizuar premtimin, strategjia ushtarake e
politike, vendosen bërthamën e Arbërisë, e cila pas vdekjes së tĳ, më 17 janar 1468,
kishte filluar të quhej edhe Shqipëri, sepse ai kishte luftuar me flamurin që kishte
shqiponjën dykrenore në mes. Prej asaj kohe fjala “shqiponjë” prodhoi emrin sinonim
kombëtar, shqiptar, , me të cilin ata identifikoheshin për veten e tyre, pavarësisht se
të huajt kurrë nuk e njohën as e njohin këtë emër. Ata na kanë quajtur dhe na quajnë
në bazë të emrin arbër, nga qyteti Albanoi, Albanopolis, që del i shënuar edhe në
hartën e Ptolomeut, qysh në shekullin e dytë.
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Gjergj Kastrioti nëpër shekuj u bë burim frymëzimi i rezistencës jo vetëm për arbëritshqiptarët por edhe për të gjithë popujt e Evropës. Nuk ka vend në Evropë ku nuk
është shkruar apo nuk është përkthyer të paktën një vepër për të. Personaliteti i
Skënderbeut radhitet në mesin e ushtarakëve e strategëve më të njohur të botës.
2.
Personaliteti i Skenderbeut
Natyra i kishte dhënë dhunti mendore e fizike. Atje mori emrin Iskënder (Aleksandër).
Pas mbarimit të shkollës, Gjergj Kastrioti “(Skënderi)” kreu detyra ushtarake në
Ballkan e në Azinë e Vogël, duke u dalluar për trimëri dhe për këtë arsye iu dha
titulli bej që do të thotë princ ose fisnik pra Skënderbeg. Ai nuk e harroi vendin e tĳ
të dashur dhe priste me padurim rastin të kthehej në tokën që e lindi. Me vdekjen e
të atit, ai shpresonte t’i zinte vendin, por në fakt sulltani e emëroi sanxhakbej jashtë
tokave shqiptare.
Skënderbeu nuk hoqi dorë nga ideja për t’u kthyer në Shqipëri në fronin e të atit,
deri në vitin 1443 kur ai u nis kundër Janosh Huniadit nën komandën e bejlerbeut të
Rumelisë.
3.Bashkimi i fiseve Shqipetare
Më 3 nëntor 1443 në afërsi të Nishit, u ndeshën dy ushtritë. Ushtria osmane u
shpartallua dhe u tërhoq në panik. Skënderbeu filloi të zbatonte planin e kryengritjes,
së bashku me 300 kalorës shqiptarë e me të nipin Hamza Kastrioti, u kthye në Dibër,
ku populli e priti si çlirimtar. Mori masa për përforcimin e rrugëve nga mund të
vinin osmanët, dhe prej andej iu drejtua Krujës. Me një ferman të rremë shtiu në dorë
qytetin e garnizonin dhe kështu më 28 nëntor 1443 u shpall rimëkëmbja e principatës
së Kastriotëve. Mbi kështjellën e Krujës u ngrit flamuri me shkabën e zezë dykrenare
i Kastriotëve.
Kryengritja u përhap shpejt në viset e tjera dhe feudalët e tjerë u ngritën gjithashtu.
Gjatë dhjetorit, Shqipëria e Mesme dhe e Veriut u spastruan nga forcat osmane,
u çliruan njëra pas tjetrës kështjellat e kësaj zone. Skënderbeu ishte organizatori i
Kuvendit të Arbërit, në të cilin u zgjodh si prĳës i Lidhjes Shqiptare të Lezhës. Ai u
martua me të bĳën e Gjergj Arianitit me Donika Arianitin për të forcuar lidhjet e tĳ
me principatat e tjera.
4.Vdekja e Skenderbeut
Në janar të vitit 1468 Skënderbeu u sëmur gjatë zhvillimit të një Kuvendi të thirrur
nga ai, në të cilin ishin të ftuar të gjithë princat shqiptarë. Vdiq me 17 Janar 1468
në Lezhë. I mbuluar me lavdi, ai u varros në Lezhë. Shqiptarët humbën prĳësin e
lavdishëm që i udhëhoqi për 25 vjet rresht. E shoqja me të birin emigruan, sikurse
edhe një pjesë e parisë shqiptare, për në Itali. Rreth përkrenares ekziston ideja se e ka
mbajtur për nder të Pirros së Epirit, pasi edhe ai ka mbajtur po të njëjtën përkrenare.
Referencat
[1] www.wikipedia.al
[2] Revista historike.
[3] Libri Historia e Shqiperise.
[4] Literature e huaj.
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Fëmĳët e lumtur, prindër të lumtur
Savjola Ajazi
Abstrakt
Fëmĳët tuaj po rriten në kushte shumë të ndryshme nga ato në të cilat jeni rritur ju. Mjedisi
ku rriten fëmĳët ka ndryshuar shumë; lojërat fëmĳërore nuk janë më ato me të cilat luanit ju;
mënyra e të ushqyerit nuk është më e njëjta; shoqëria me moshatarët ndërtohet ndryshe...
Nga ana tjetër, shkenca dhe teknologjia kanë përparuar dhe ju vëreni se fëmĳët tuaj janë
shumë të përfshirë në përdorimin e kësaj të fundit. Shpesh ndjeni se nuk mund t’i keni nën
kontroll dhe t’i mbroni nga rreziqet e teknologjisë së përparuar.
E si të mundeni? Ndonjëherë duket se ata dinë më shumë se ne të rriturit kur litet për të
luajtur, për të krĳuar shokë të rinj apo për të kërkuar informacione për interesin e tyre në
internet. Disa fëmĳë e shfaqin që në këtë moshë talentin e tyre në përdorimin e internetit
dhe kompjuterit. Situata për ju është siduese, apo jo? Ju sigurisht doni të dini çfarë lexojnë,
sa e përshtatshme është ajo që lexojnë për moshën e tyre apo cilët janë njerëzit që u ofrojnë
shoqëri nga interneti. Këto dhe pyetje të tjera është e natyrshme që t’ju krĳojnë shqetësim. Ju
keni nevojë të mbani nën kontroll këto situata të cilat mund të jenë të shpeshta në jetën tuaj
të përditshme
Fjalët kyce : femĳe, prinder, lumturi, edukim.

Hyrje
Prindërit duhet të njohin mirë dukuritë që ndodhin gjatë zhvillimit të fëmĳëve sepse
kjo i ndihmon të kuptojnë dhe të ndihmojnë më mirë zhvillimin normal të fëmĳëve të
tyre. Për t’jua bërë të mundur vlerësimin e zhvillimit të fëmĳëve tuaj, kemi paraqitur
më poshtë disa karakteristika të veçanta që përfaqësojnë aftësi të cilat arrihen pak a
shumë në të njëjtën
kohë nga të gjithë fëmĳët dhe që për këtë arsye mund të shërbejnë si tregues të ecurisë
në fushat kryesore të zhvillimit.
Megjithatë, gjithmonë duhet mbajtur parasysh se çdo fëmĳë është i veçantë dhe
zhvillimi personal i gjithsecilit mund të jetë i ndryshëm nga ai i fëmĳëve të tjerë.
1.
Zhvillimi fizik dhe motor (lëvizor)
Fëmĳët e kësaj moshe nuk janë më topolakë. Me zhvillimin e muskujve të barkut,
ata illojnë të formojnë linjat normale dhe të forcohen më shumë. Djemtë kanë më
shumë muskuj, ndërsa vajzat më shumë inde dhjamore. Për çdonjërin nga tre vitet në
vazhdim, fëmĳët zgjaten 4.5-7 cm në vit dhe shtojnë në peshë rreth 2-3 kg.
Fëmĳët e kësaj moshe bëjnë hapa të mëdha në zhvillimin e aftësive motorike të
mëdha, ku përfshihen vrapimi e të kërcyerit, dhe atyre të vogla (ine) si mbërthimi i
bluzave, kopjimi i igurave, prerja me gërshërë etj.
Fëmĳa mund tëpërdorë edheshqisat e tjera të tĳ (të parët, të dëgjuarit, të prekurit, të
nuhaturit, të shĳuarit) për rregullimin e lëvizjes. Shëndeti i mirë izik u jep fëmĳëve
energji dhe qëndrueshmëri për një pjesëmarrje aktive në procesin e të mësuarit. Për
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shembull, kur mësojnë të
zvarriten ose të ecin, foshnjat rrisin mundësinë e tyre për të hulumtuar hapësirën
duke nxitur kështu edhe zhvillimin e tyre konjitiv.
2.
Zhvillimi konjitiv (njohës)
Aftësitë njohëse itohen kryesisht gjatë ndërveprimit me të tjerët dhe hulumtimit në
botën e jashtme. Fëmĳët në këtë moshë vazhdojnë të përparojnë duke vëzhguar e
ndërvepruar me botën përreth. Ata bëjnë hapa të rëndësishëm në përpunimin,ruajtjen
dhe përdorimin e informacionit.
Zhvillimi mendor, ndryshe nga ai fizik, nuk mund të matet në sasi. Ndryshimet që
ndodhin në këtë fushë janë kryesisht ndryshime cilësore.
Kjo fushë e zhvillimit përfshin një shumëllojshmëri veprimtarish mendore si
hulumtimi, zbulimi, prezantimi, kategorizimi, klasiikimi dhe të mbajturit mend të
informacioneve. Në periudhën parashkollore, zhvillimi njohës ka të bëjë edhe me
të qenit kritik, zgjidhjen e problemeve, kuptimin e rregullave dhe koncepteve etj.
Në këtë stad fëmĳët zhvillojnë shumë imagjinatën e tyre. Parashkollorët përparojnë
në aftësinë e vizatimit, në kujtesë, në të kuptuar dhe në njohjen e objekteve pa
qenë nevoja t’i kenë përpara. Ata mund të imitojnë dukuri/objekte që i kanë hasur
më parë. Fëmĳët e kësaj moshe mësojnë duke bërë pyetjet “Pse?” dhe “Si?”. Një
karakteristikë tjetër e kësaj moshe është edhe egocentrizmi (vendosja e vetes në
qendër të vëmendjes). Fëmĳa mendon se të gjitha qeniet apo njerëzit shohin atë që
shikon ai vetë. Pas përfundimit të periudhës parashkollore, aftësia mendore e fëmĳës
rritet duke bërë që ai të mund të krahasojë dhe kuptojë ndryshimet e veprimeve të
tĳ me ato të të tjerëve.
3.
Zhvillimi i personalitetit tek parashkollorët
Për të qenë të lumtur, fëmĳët duhet të arrĳnë një përshtatje të mirë personale sikurse
edhe sociale. Në një kulturë ku jeta shoqërore po bëhet gjithnjë e më komplekse,
personaliteti është i rëndësishëm.Është e rëndësishme që prindërit të kuptojnë se
personaliteti i fëmĳëve varet shumë më tepër nga ajo që fëmĳët mësojnë prej tyre
sesa nga tiparet e trashëguara. Kjo do të thotë që prindërit duhet të marrin përsipër
pjesën e tyre të përgjegjësisë për rritjen e fëmĳëve dhe, si rrjedhim, të kujdesen për
zhvillimin tek fëmĳët të tipareve që do t’u shërbejnë atyre në jetë.Shumë karakteristika
të personalitetit të fëmĳës suaj do të ndikojnë në të ardhmen e tĳ, për shembull,
aftësia për të krĳuar marrëdhënie me njerëzit dhe për t’u përshtatur; aftësia për të
mësuar nga gabimet; vullneti për të punuar fort; aftësia për të vëzhguar, për t’u
përqendruar, për të zbuluar; aftësia për të qenë krĳues, të vendosur,ambiciozë. Të
gjitha këto do ta ndihmojnë një fëmĳë, ndërsa karakteristika si përtesa, paaftësia
për t’u përqendruar, të menduarit e ngadaltë, paaftësia për të shprehur veten, do
ta pengojnë fëmĳën tuaj. Prindërit mund të ndikojnë shumë në zhvillimin e këtyre
karakteristikave të personalitetit dhe mund të bëjnë shumë për të përforcuar tipare
të lindura si pavarësia, reagueshmëria, të qenit i kujdesshëm, humori i mirë dhe
mbështetja tek vetja.
4.
Lojëra të drejtuara nga prindërit
Si mësuesit e parë të fëmĳës suaj, ka shumë gjëra të cilat është më mirë të mos i
bëni. Stimulimi i fëmĳës është i rëndësishëm, por asnjëherë përpara seai të jetë gati.
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Dëshira dhe interesi për detyra të caktuara “akademike” duhet të vĳë fillimisht nga
fëmĳa dhe ju thjesht duhet ta ndiqni.Detyrat me shkrim, ushtrimet etj. nuk duhet të
illojnë përpara moshës 6-7 vjeçare, përndryshe fëmĳa privohet nga vitet e çmuara
të fëmĳërisë së hershme të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin fizik dhe
mendor.
Duke u rritur, fëmĳa juaj do të mësojë nuancat e kuptimeve të jalëve, sinonimet etj.
Ju mund ta ndihmoni duke shfaqur interes për jalët, duke u kujdesur për mënyrën
me të cilën i përdorni dhe duke u bërë të kuptojnë sa të dobishme janë ato. Për
shembull, merrni ngjyrën e kuqe dhe mendoni për gjithë jalët e tjera që ekzistojnë
për të përshkruar të kuqen si e kuqërreme, ciklamin etj. apo për sende me këtë ngjyrë
si zjarr, nxehtësi, kuti postare, zjarrikëse, mollë etj. hjesht bëni një listë të tillë me
fëmĳën tuaj për të zgjeruar repertorin e fjalëve të tĳ.
Ekzistojnë disa mënyra me të cilat ju mund ta ndihmoni fëmĳën të përdorë imagjinatën
edhe kur ju nuk jeni me të. Ndër gjërat më të mira që mund t’i mësoni janë vizatimi
dhe piktura, por edhe modelimi me plastelinë. Përpiquni të gjeni plastelinë të butë, e
cila manipulohet lehtësisht. Ngrohni një copë në duar, në të njëjtën kohë me fëmĳën
tuaj, dhe illoi të tregoni një histori, sado të thjeshtë, që t’ju japë një ide të asaj që do
të krĳoni.
Referenca
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[4] Literature e huaj.
[5] Kerkime ne internet.

329

Dhuna psikologjike ne shkolle
Armida Allkanjari
Abstrakt
Dhuna psikologjike është të dëmtuarit e ndjenjës së dinjitetit të dikujt tjetër, këtë lloj
dhune mund ta hasim kudo, por zakonisht më shpeshë e hasim në shtëpi, punë, shkollë në
institucione të ndryshme shoqërore etj. Kjo lloj dhune lenë pasoja nga më të ndryshmet duke
filluar nga agresioni e deri në vrasje apo edhe vetëvrasje varësisht nga intensiteti i kësaj lloj
dhune që përdoret. Pasojat më të medha i hasim tek fëmĳët të cilët ende nuk e kanë formuar
personalitetin e tyre, dhe kur fëmĳët të jenë viktima të një dhune të tillë edhe vet ata mësojnë
të jenë të dhunshëm ndaj të tjerëve.
Në këtë studim më tepër jam kufizuar tek dhuna psikologjike që përdoret në shkolla, sidomos
në shkollat fillore ku dhuna psikologjike ka tejet ndikim negativ si në porcesin e të mësuarit
ashtu edhe në nivelin emocional e sidomos kur ajo vĳe nga mësimdhënësit e tyre.
Fjalët kyce : dhune, nxenes,prinder,mesimdhenes/mesues, dhune psikologjike.

Hyrje
Qëllimi studimit ishte ta kuptojmë cfarë relacioni ka dhuna psikologjike në procesin
e të mësuarit në raportet mësimdhës – nxënës si dhe në gjendjen emocionale, dhe të
shohë nëse kjo gjë është shqetësuese në shkollat 9 - vjecare. Ky studim është dizajnuar
si hulumtim korelativ dhe është përqendruar vetëm në zonën urbane të qytetit të
Lushnjes, përkatësisht në pesë shkolla fillore të qytetit të Lushnjes. Nxënësit dhe
mësuesit janë janë zgjedhur në mënyre vullnetare. Studimi përbëhet nga nxënës dhe
mësues të shkollave 9 - vjecare. Kemi mar një mostër prej 240 nxënës, dhe 25 mësues
në pesë shkollat 9 -vjecare kryesore në qytetin e Lushnjes,si : Kongresi i Lushnjes,
Skender Libohova, Foto Puka, 4 – Deshmoret dhe Liri Kazazi përkatësishit nga 48
nxënës në secilën shkollë. Nga 240 nxënës të anketuar 120 nxënës janë të gjinis
femrore dhe 120 nxënës të gjinis mashkullore. Nxënësit e anketuar janë sjellur prej
moshës 11-15 vjeçare apo nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë.
Dhuna psikologjike ne shkolle
Është shumë e rëndësishme në atë se cfarë thonë dhe si sillen mësimdhënësi në
klasë sepse shumë lehtë mund ti prekin ndjenjat e nxënësve. Mësimdhënësi duhet
ti kete parasysh kushtet e jetës së nxënësit në familje dhe tu përshatet natyrës së
tyre p.sh mësimdhënësi nuk duhet të ketë një qëndrim si me fëmĳen e varfër ashtu
edhe fëmĳën e pasur. Shkolla është një krĳesë e domosdoshme shoqërore që
imponon një imazh tek qdo femĳë të të gjitha moshave. Cdo incident verbal
duket në fillim i pa rëndësishëm mirë po kur analizojmë në mënyrë specifike
shohim se ajo përmban në vete shumë efekte negative. Por tani lind pyetja sa
shprehin mësimdhënësit dhunë psikologjike? Se kjo lloj dhune shprehet në masë
të madhe e tregojnë edhe nxënësit të cilët janë përgjigjur me po 40 % e tyre janë
ofenduar me fjalë të rënda nga mësimdhënësit e tyre. Gjatë hulumtimit në bisedë
me nxënësit opinionet që morem nga ta na treguan se cilat janë shprehjet fysese të
cilat i përdorin më shpesh mësmdhënësit e tyre. Ata deklaruan se më se shpeshti
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fyhen me fjalë si: Budall, i trashe, gomar, kafshë, lopë, iditot, kokëbosh, rrugac, etj.
Nxënësit të cilët mendojnë se ka dhunë psikologjke i takojnë më tepër shkollës Liri
Kazazi me 50%, 4 Deshmoret 40%, Foto Puka 29%, ndërsa shkolla 9 - vjecare në të
cilën është më e paktë prezente kjo lloj dhune është shkolla 9 – vjecare Kongresi i
Lushnjes me 15%, dhe më tepër janë nxënësit e klasave të nënta me 64% ndaj te cilëve
ushtrohet kjo lloj dhune, ndërsa mësimdhënësit janë më të kujdesshëm me nxënësit
më të vegjël përkatësisht nxënësve të klasëve të gjashta ku 33% e këtyre nxënësve
kanë deklaruar se përdoret dhuna psikologjike në shkollën ku ata mësojnë. Duke u
bazuar në përgjĳget e nxënësve në anket kemi indentifikuar forma të ndryshme të
kërcnimeve që vien nga ana e mësimdhënësve si: 16% e nxënësve janë kërcnuar me
largim nga ora e mësimit dhe 16% me largim nga shkolla .
Dhuna psikologjike mund të jetë prezente kudo në mjedisin shkollor, unë gjatë
hulumtimit kam indentifikuar disa vende në të cilat është më prezente kjo lloj dhune.
Në bazë të të dhënave të nxjerra nga pergjigjjet e nxënësve se dhuna psikologjike
është prezente: Në klasë 63%, Fushë sporti 66%, Në korridor/shkallë 57% Hyrje/
oborr të shkollës 44%.
Një çështje mjaft e rëndësishme por edhe kusht për mbizotrimin e klimës
pozitive në shkollë është mënyra e komunikimit mësimdhënës nxënës. Mënyren e
komunikimit apo edhe taktin e komunikimit midis këtyre dy subjekteve në shkollë
mund ta quajmë si urë kryesore e bashkpunimit per arritjen e qëllimit për të cilen
egziston shkolla si institucion. Në literaturën pedagogjike është trajtuar shumë
çështja e komunikimit dhe rëndësia e tĳ në krĳimin e raporteve të shëndosha nxënës
-mësues dhe anasjelltas. Si pasojë e mungesës së komunikimit, ose komunikimit jo
të drejtë, lindin edhe konfliktet e ndryshme mësues-nxënës. Për ta parë se sa janë
efektive mësimdhënësit tonë në krĳimin e bazave të mardhënjëve mësimdhënës
nxënës për t’iu shmangur dhunës psikologjike kemi anketuar 25 mësimdhënës
po ashtu në 5 shkollat kryesore të cilat u përmenden më lartë në këtë hulumtim,
dhe disa nga medimet e mësimdhënësve në të cilat kemi vën theksin ishin: Disa
nxënësve ju mungon edukata elementare familjare. 42% disa nxënës vetëm “dajaku”
i qetëson 20%, sikur të ishit në vendin tim do ta shihnit sa vështirë e kemi me ta
(nxënës 29%, ka disa nxënës që duhet ti larguar nga shkolla 25%,
Përfundojmë se mënyra më e mirë për të parandaluar këtë fenomen do të ishte futja
e psikologut në shkollë. Rëndësia e psikologut në shkollë është e rëndësisë së parë.
Psikologu jo vetëm se do ta zvoglonte dhunën psikologjike në shkollë por ai kryen
edhe shumë detyra tjera, ai siguron një kujdes më të mirë për nxënësit, për motivimin
dhe gjendjën e tyre emocionale e tj. Po ashtu i vjen në ndihmë edhe stafit pedagogjik
për të punuar më mirë me nxënësit. Mund t’i ndihmojnë edhe menaxhmentit të
shkollës në politika të caktuara që ata i zbatojnë në shkollë dhe nga ana tjetër mund të
sigurojnë një lidhje më të mirë me komunitetin në kuptimin e mbrojtjes së të drejtave
të fëmĳëve apo çështje tjera emergjente që kanë lidhje me komunitetin përkatësisht
prindërve me shkollë.
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Ligji i numrave të mëdhenj dhe metodat Monte Carlo
Ms. Aldona Bani
Abstrakti
Metoda Monte Carlo konsiston në zgjidhjen e përafërt të një problemi matematikor bazuar
në numrat e rastësishëm. Si u zbulua metoda Monte Carlo? Një matematicien tregon: “Në
periudhën e adoleshencës më erdhi një ide origjinale e asaj që më vonë u quajt metoda Monte
Carlo. Kisha vëne re se për të pasur një ide të probabilitetit të daljes së një loje letra, do të
ishte shumë më praktike t’i shpërndaje letrat në një tavolinë ,të provoje shumë herë dhe të
vĳe re se me cfarë frekuence ndodhnin ngjarjet ,në vend që të llogarisim gjithë mundësitë e
kombinacioneve. Në fakt kombinime të tilla krĳonin një numër me shumë shifra ,i cili i parë
nga këndvështrimi i kompleksitetit të llogaritjes do të përbënte një problem të ndërlikuar. Në
1946 skema probabilitare u propozua nga Von Neuman. Më vonë kjo u quajt metoda Monte
Carlo duke iu referuar gjenerimit të numrave të rastësishëm.
Fjalet kyce: Ligji i numrave të mëdhenj, metodat Monte Carlo, vlefshmëria e metodës Monte
Carlo, metoda e transformimit invers, metoda Monte Carlo: hit or miss.

Hyrje
Matematika ёshtё njё mjet i fuqishёm pёr studimin dhe zgjidhjen e shumë problemeve
të fushave të ndryshme. Ajo është bërë armë e fuqishme e progresit tekniko-shkencor
të njerëzimit. Një nga degët kryesore të matematikës që meret veçanërisht me atë
pjesë të matematikës së zbatuar është Statistika. Ligji i Numrave të Mëdhenj (LNM)
është një ndër temat më pak të prekura të kësaj degë, por jo më pak të rëndësishme
për shkencën e matematikës së zbatuar. Në pjesën e parë të materialit trajtohen,
çёshtja e Ligjit të Numrave të Mëdhenj, përkufizime, teoremë, pohime, si dhe disa
zbatime të LNM. Në pjesën e dytë trajtohen metodat e Monte Carlos, si dhe disa
zbatime të këtyre metodave për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.Në pjesën e
tretë dhe të fundit jepen disa ushtime të zgjidhura ku ka vend Ligji i Numrave të
Mëdhenj.
1.Ligji I Numrave Të Mëdhenj
Teorema Dhe Pohime
Parime te rendesishme
a)Parimi i pamundësisë praktike. Le të jetë një ngjarje A me probabilitet P(A),mund
të pohohet se në një provë të veçuar,ngjarja A nuk do të ndodhë nqs probabiliteti
P(A) është afër zeros dhe do të ndodhë nqs probabiliteti P(A) është afër njëshit.Në
rastin e parë ngjarja A quhet praktikisht e pamundur, ndërsa në të dytin praktikisht
e sigurtë. Lind pyetja:sa i madh (sa i vogël) duhet të jetë probabiliteti i ngjarjes A,që
ajo të konsiderohet praktikisht e sigurtë (praktikisht e pamundur)
a) Zgjidhjen mund ta japin kushtet e problemit konkret që shqyrtohet.
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b)Mosbarazimi i Çebishevit. Nqs ndryshorja e rastit X mer vetëm vlera jonegative
dhe ka pritje matematike MX=a, atëherë për çdo numër ε >0, ndryshorja X mer vlera
jo më të vogla se ε,me probabilitet jo më të madh se

d.m.th

}

P{X

Në rastin e veçantë, nqs ndryshorja e rastit X ka dispersion,atëherë kemi
P{|X – a|  ؤε}

, për çdo ε >0

c)Konvergjenca sipas probabilitetit. Le të jetë X1,X2,…,Xn (1) një varg ndryshoresh
rasti të dhëna në një hapësirë probabilitare.Thuhet se vargu (1) konvergjon sipas
, nqs për çdo numër ε>0,

probabilitetit tek numri a kur n
n

– a|  ؤε}

Me emërtimin e përbashkët <<ligji i numrave të mëdhenj>> ,quhen teoremat që
sigurojnë konvergjencën sipas probabilitetit të vargjeve të ndryshoreve të rastit.Më
poshtë paraqiten disa trajta të ligjit të numrave të mëdhenj,që në të vërtet japin
kushtet për të cilat,mesataren aritmetike të një numri të madh ndryshoresh të rastit
mund ta marim të barabartë me mesataren aritmetike të pritjeve matematike të
tyre,d.m.th
i

i

Për ligjin e numrave të mëdhenj, për një ngjarje,pas një numri të sigurtë të provave
që është bërë,qoftë edhe një numër shumë i lartë,kjo njgjarje duhet të ketë një
probabilitet të sigurtë që të ndhodh.
Teoremë 1
Në qoftë se ndryshoret e rastit X1,X2,…,Xn janë dy e nga dy të pavarura dhe kanë
dispersione të tilla që për çdo i=1,2…
DXi

C,ku C është një konstante, atëherë vargu
{Yn–MYn} , ku Yn=

i

, d.m.th për çdo ε > 0 kemi,

konvergjon sipas probabilitetit tek zeroja kur n
││

i

│ ؤε=0 │

–

i

Ky quhet dhe Ligji i numrave të mëdhenj i Çebishevit.
Teoremë 2
Në qoftë se ndryshoret e rastit X1,X2,…,Xn janë të pavarura,kanë shpërndarje të
njëjtë, në veçanti pritje matemtike të njëjta MXi =a, atëherë vargu
Yn =

i
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(2)

Konvergjon sipas probabilitetit tek a kur n

, d.m.th për çdo ε > 0 kemi,

– a│ ؤε │

i

0

Ky quhet Ligji i numrave të mëdhenj i Hinçinit. Nga dy teoremat e mësipërme rrjedhin
dy pohime të rëndësishëm.
Pohim 1
Në qoftë se ndryshret e rastit X1,X2,…,Xn janë të pavarura, kanë shpërndarje të njëjtë
dhe kanë të njëjtat pritje matematike MXi=a dhe dispersione DXi =σ2,atëherë vargu
(2) konvergjon sipas probabilitetit tek a, kur n
Pohim 2
Denduria

dn(A) =

e ngjarjes A nën prova të përsëritura e të pavarura, të tilla që

në secilën P(A) = p, konvergjon sipas probabilitetit tek p,kur n

d.m.th për çdo ε

> 0 kemi:
││

– p│ ؤε│= 0

Ky quhet Ligji i numrave të mëdhenj të Bernulit.
Përkufizim Në qoftë se X1,X2,….,Xn janë n ndryshore rasti të pavarura dy nga
dy,me shpërndarje të njëjtë,të tilla që katrorët e tyre kanë pritje matematike, atëherë
kemi,
i) =
(Xi) = nE(Xi)
E(
D(
σ(

i

)–

)=

(Xi) = nD(Xi)
σ(Xi)

i

Teoremë
Në qoftë se X1,X2,…,Xn është një varg ndyshoresh rasti të pavarura dy nga dy,me
shpërndarje të njëjtë dhe të tilla që katrorët e tyre kanë pritje matematike,atëherë
mesataret aritmetike Mn të X1,X2,…,Xn konvergjojnë tek E(X1) kur n tenton në infinit
(n

),d.m.th
(│Mn – E(X1)│>ε) = 0

Për çdo ε > 0,

Vërtetim:Duke u bazuar tek mosbarazimi i Çebishevit kemi:
P(│Mn–E(X1)│>ε)

D(Mn)

D(X1)

Nqs shënojmë me an shrehjen P(│Mn–E(X1)│>ε), pra an P(│Mn–E(X1)│>ε)
dhe me bn =

D(X1).
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Kemi vargun an ,ku 0 an bn ,meqënëse bn

,atëherë nga teorema e policit

.■

Do të kemi an

Jepen shembuj praktik se ku gjen zbatim ligji i numrave të mëdhenj .Një zbatim i gjerë
i këtij ligji është në kasino ose n lojrat e fatit,në lojën e ruletës dhe në lojën craps.Në
lojën craps nëse del numri 7 ose 11 fiton, por nëse del 2,3 ose 12 humbet.Loja fillon
me hedhjen e të dhënave deri sa del numri i parë,nëse del 7 fiton,nëse del ndonjë
numër tjetër humbet. Ekzistenca e ligjit të numrave të mëdhenj nuk është një lajm i
mirë për lojtarët e kasinove.
Shembull 50 shina me gjatësi 40 m secila dhe të prodhuara me saktësi mesatare
1cm, shtrihen dhe vendosen njëra pas tjetrës.Sa është gjatësia e përgjithshme që
fitohet në këtë m nyrë? Gjatësitë e shinave mund të konsiderohen si 50 ndryshore
rasti të pavarura me të njëjtën shpërndarje ,me pritje matematike 40 m dhe mënjanim
mesatar katror 1cm.Gjatësia e përgjithshme është njëndryshore rasti me pritje
matematike 2 km dhe mënjanim mesatar rreth 7 cm.Ndryshimi midis kësaj gjatësie
dhe pritjes së vet matematike është rrjedhimisht mesatarisht 7 cm dhe jo 50 cm si do
të mendohej duke mbledhur gabimet.
Zgjidhje: Shqyrtojmë mesataren aritmetike Mn të ndryshoreve të rastit Xi :
Mn =

i

E(Mn) =
σ(Mn) =

do të kemi :
(X1) = E(X1)

σ(X1)

Mënjanimi mesatar katror i Mn tenton në zero kur n tenton në infinit
(σ(Mn)

.Kjo do të thotë se Mn ndryshon gjithnjë e më pak nga E(X1) kur n

rritet.Këtë shembull e shpjegon më së miri ligji i numrave të mëdhenj.

Ligji i dobёt i numrave tё mёdhenj
Teoremë
Le të jetë (Xn) një varg ndryshoresh rasti të pavarura dhe me shpërndarje të njëjtë, me
pritje matematike dhe dispersion të fundëm .Le të jetë m = E(Xn),atëherë mesatarja
konvergjon sipas probabilitetit tek m:

m.

Kjo teoremë u vërtetua për herë të parë nga Hinçin.Më pas vërtetimi i saj u bë nga
Bernuli.
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Ligji i numrave tё mёdhenj pёr konvergjencёn sipas tё mesmes katrore
Teoremë
Le të jetë (Xn) një varg ndryshoresh rasti të pavarura me pritje matematike dhe
dispersion të fundëm.Le të jetë m=E(Xn),atëherë mesatarja
konvergjon sipas të mesmes katrore tek m:
m
Vërtetim: Shënojmë Sn = X1+X2+…+Xn , atëherë
E( Sn) =

E(X1+X2+…+Xn) =

n·m = m

Rrjedhimisht kemi:
E([

Sn– m]) = D(

Sn) =

=n2( D(X1) + D(X2) +…+D(Xn))
= n2nσ
=

σ2

0, kur n

Rrjedhimisht kemi :

Sn

m sipas të mesmes katrore kur n

.■

Ligji i Fortё i Numrave tё Mёdhenj
Ligji i fortë i numrave të mëdhenj është një nga rezultatet më të rëndësishme të
teorisë së probabiliteteve.Ky ligj pohon se:mesatarja e një vargu ndryshoresh rasti të
pavarura me shpërndarje të njëjtë konvergjon tek pritja matematike,por këtë herë me
probabilitet 1 , pra pothuajse me siguri.
Teoremë
Le të jetë (Xn) një varg ndryshoresh rasti të pavarura me shpërndarje të njëjtë dhe me
dispersione të fundme.Le të jetë m = (Xn), atëherë mesatarja
,konvergjon pothuajse me siguri tek m:
m.
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Teoremë

Le të jetë (Xn) një varg ndryshoresh rasti të pavarura , atëherë

Xk–E(Xk)) konvergjon pothuajse me siguri në 0.Për më tepër
konvergjon në m,atëherë:

k

=

(Xk),

m.

Zbatime tё ligjit tё numrave tё mёdhenj
Zbatim 1: Vlerësimi i probabilitetit të panjohur
Në qoftë se bëhet një anketë për të njohur opinionin e një pjese të popullatës për një
problem të dhënë dhe me dy përgjigje të mudnshme,atëherë pyeten n persona të
zgjedhur rastësisht nëpërmjet një zgjedhjeje të njëtrajtshme me kthim në pjesën e
popullatës për të cilën interesohemi.Rezultatet janë n ndryshore rasti të pavarura me
shpërndarje të njëjtë Bernuli me P(Xi=1) =p dhe P(Xi=0) =1–p ku p është përqindja e
personave, opinioni i të cilëve i korespondon vlerës 1.Duam të vlerësojmë p.Dihet se
E(Xi)=p dhe D(Xi)=
p│

)

.Duket qartë se σ(Xi)

0.5,rrjedhimisht kemi: P(│Mn–

0.95.

Numri p do të vlerësohet me një gabim më të vogël se 1% me probabilitet më të
madh se 0.95 nqs n është më e madhe se 50000.
Ky zbatim përdoret në pregatitjen sondazheve.
Zbatim 2:Llogaritja e integraleve me Metodën Montekarlo (Monte Carlo)
Një zbatim tjetër i ligjit të numrave të mëdhenj është llogaritja e integrajeve me
ku f
metodën Montekarlo .Supozojmë se duam të llogarisim integralin
është një funksion i çfarëdoshëm në [0,1].
Le të jenë X1,X2,…,Xn , n ndryshore rasti të pavarura me shpërndarje të njëtrajtshme
në segmentin [0,1].Llogarisim mesataren aritmetike Mn të f(Xi).Sipas ligjit të numrave
të mëdhenj,Mn tenton tek E(f(Xi)) kur n tenton në infinit,d.m.th Mn
ana tjetër E(f(X1))=
përafrim t

E(f(X1)).Por nga

.Rrjedhimisht kur n është e madhe Mn ofron një

këtij integrali,shpejtësia e konvergjencës është e rendit

.Metoda

Monte Carlo nuk është një metodë e përshtatshme për llogaritjen e integraleve të
caktuar pasi ekzistojnë metoda të tjera më të përshtatshme si p.sh metoda e trapezit,e
cila konvergjon më shpejtë.Metoda Montekarlo ka vlerë në rastin integraleve të
shumëfishta.Në rastin kur metodat klasike janë të padobishme,rrjedhimisht metoda
Montekarlo fiton pikët e veta.
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2. Monte Carlo. Vlefshmёria e metodёs Monte Carlo
Le të jenë X1,X2,…Xn ndryshore rasti të pavarura me mesatare
2

.Le të jetë

=

.Kemi që P[

– |

i

=1,

dhe me dispersion

ε

.

Le të jetë dhënë X=E[ ] në një problem.
Të vendosim një vlerë të përafërt për X

QЁLLIMI

Gjetja e n të panjohurave të variablit

STRATEGJIA
vlera

,

1

,…

2

n

e të llogarisim mesataren

në mënyrë që të përmbajë n

=

.

i

Teoreme

Metoda e transformimit invers
Le të jetë x një variabël me funksion shpërndarës rritës.Kemi që:

U=Fx(X)

Fx-1(U), ku U është një variabël e shpërndarjes uniforme në intervalin

[0,1] dhe Fx është funksion i shpërndarjes së variablit X.
Vërtetim:
P(X

x) = P[FX-1(U)

x] = P[U FX (X)] = FU[FX(X)] = FX(X) kujtojmë që;
0 u

P(U u) = FU(u) =

0

u u [0,1]
u>1

Anasjelltas;

0

P(U u) = P[FX(X)

u] = P[X FX-1(u)] = FX [FX-1(u)] =

uԖ [0,1]

1

u >1

F(x)
f(x)
. hit

a

b

I=
Le të jetë f(x) funksion që ka limit të tillë që 0
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f(x)

M, a

x

0

u

Metoda 1. Monte Carlo: Hit Or Miss

miss .

u

b

Lind pyetja;Cili është probabiliteti që për një pikë të marë në zonën e sipërme,kjo
pikë të bëj pjesë në zonën e poshtme?
S

P=

,ku me N kemi shënuar numrin e ngjarjeve në R dhe me Ns

numrin e njgjarjeve që përveç në N ndodhen dhe në S
I=
E[

1

H

=M(b–a)

] = M(b-a)

=I

1

Var[

]=

[M(b–a)–I].

1

Metoda 2. Monte Carlo: Mesatarja
I=

I=

= E(

) ,ku funksioni fx(x) është funksion i

densitetit të një variabli x.
Nqs fx(x) =

, x [a,b]
0

Kështu që I
E[ ]= I

=

),ku xi janë N numra të rastit të vendosur në (a,b)

2

Var[

,të tjera , atëherë I = (b–a) E[g(x)]
i

] = Var [

]=

2

.

Shembuj
1.Përdorni metodën e transformimit invers për të gjeneruar numra me shpërndarje
eksponenciale.
Le të jetë X një variabël me funksion me shpërndarje jo rritëse,me vlerë
x= Fx-1(r) = inf{y (a,b) / f(y r}, r [0,1] i përket rangut të variablit x.Metoda e
transfomimit invers nuk aplikohet gjithmon sepse nuk rezulton jetë gjithmon e
përshtatshme.
2.Ndërtoni një metodë për të gjeneruar numra me shpërndarje të gausinit .
Një zgjidhje e mundshme është përdorimi i teoremës qëndrore limite. Le të jenë ui
variabla të pandashëm,uniformisht të shpërndara në integralin [0,1].Teorema
qëndrore limite pohon se variabli Zn =

N(0,1), zgjidhet n= 12

Zn (-6,6).Ky shembull mbështetet në ligjin e 3-sigmave.
Ushtrimi 1
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Le të jetë X1,X2,…,Xn një varg ndryshoresh rasti të pavarura dhe me shpërndarje të
njëjtë dhe P(Xn=1) = P(Xn= –1) =
Tregoni se:

i

Zgjidhje:
Duke u bazuar tek ligji i dobët i numrave të mëdhenj,i cili pohon se : Xn të pavarura
me shpërndarje të njëjtë. Nqs E(Xn),D(Xn) e fundme,atëherë kemi:
–1

Xn
P(Xn)
E(Xn) = –1·

+ 1·

m=E(Xn)

1

= 0, e fundme nqs E(Xn) = +

ose –

E(Xn) nuk ekziston

D(Xn) = E(Xn2) – [E(Xn)]2
Gjejmë në fillim E(Xn) = (–1)2·

+ 12·

=1

D(Xn) = 1– 0 = 1, e fundme , atëherë do të kishim:

E(Xn) = 0, sipas probabilitetit

P.
Ushtrimi 2
Le të jetë X1,X2,…, Xn një varg ndryshoresh rasti të pavarura dhe me shpërndarje të
njëjtë dhe P(Xn= –

)=

,P(Xn=

) = 1–

sipas probabilitetit P.

Tregoni se:
Zgjidhje:
Ndërtojmë tabelën,

–

Xn

1–

P(Xn)

E(Xn) = (–
=

[–

)·
+ 1]

+

· (1–

)=–

+

–

, e fundme
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=–

+

=

D(Xn) = E(Xn2) – [E(Xn)]2
në fillim gjejmë: E(Xn2) = (– )2 ·
2

D(Xn) =

2

–

=0<+

2

+

, e fundme ฺ

·(1 –

)=

+

–

=

2

sipas probabilitetit.

n

Ushtrimi 3
Le të jenë X1,X2,…,Xn ndryshore rasti të pavarura dhe me shpërndarje të
njëjtë.Provoni : a ka vend ligji i numrave të mëdhenj për vargjet më poshtë
(1)
Xn
0
–n
n
1–

P(Xn)
(2)
Xn

–

P(Xn)
Zgjidhje:
(1)
Xn

0

–n
1–

P(Xn)

E(Xn) = (–n ) ·

n

+ 0 · (1–

)+n

·

= 0 , E(Xn) e fundme

D(Xn) = E(Xn 2) – [E(Xn)]2
E(Xn2) = n2
D(Xn) =

2

2

+ n2

·

–0=

2

2

·

=

+

=

2

, D(Xn) e fundme .

Meqënëse E(Xn) dhe D(Xn) janë të fundme, atëherë ka vend ligji i numrave të
mëdhenj (L.N.M)
0 = E(Xn) konvergjon sipas probabilitetit P.
(2)
Xn

–

P(Xn)
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E(Xn) =
E(Xn2) =

·
2

·

+
+

·

=

2

·

0 , e fundme

=

+

Gjejmë D(Xn) :
D(Xn) = E(Xn2) – [E(Xn)]2 =

2

–0=

2

<+

,e fundme.

Meqënëse E(Xn) dhe D(Xn) janë të fundme ka vend ligji i numrave të mëdhenj
(L.N.M).
0, konvergjon sipas probabilitetit.
Referenca
“Manuali i matematikës”- V. Jorgji, Sh. Bozdo, A. Kotro, A. Haxhimusai
“Probabilitet”-Prof. Dr Llukan Puka
Materiale nga interneti: “Ligji i numrave të mëdhenj dhe metodat Monte Carlo”.
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Modelet e mentorimit dhe efektet e tyre ne pergatitjen e mesuesve te
ardhshem
Alberta Gega
Abstrakt
Pergatitja cilesore e mesuesve te ardhshem eshte nje aspekt i rendesishem ne permiresimin e
arritjeve te nxenesve dhe ne pronovimin e te nxenit te vazhdueshem.Mentorimi eshte pare si n
je strategji e vlefshme ne pergatitjen sa me cilesore te studenteve praktikante per mesimdhenie
dhe mesimnxenie.Qellim i i ketĳ punimi eshte te shqyrtoje modelet e mentorimit dhe efektet
e tyre ne pergatitjen e mesuesve te ardhshem.
Studimet kane treguar se studentet praktikante ,te udhehequr nga mesues mentore qe marrin
pjese ne trajnime mbi mentorimin ,organizohen me me efektivitet ,menaxhojne me mire oren
mesimore dhe krĳojne praktika me te suksesshme ne klase.
Fjale kyçe: mentorim, mesues mentor, student praktikant, praktike pedagogjike, praktike
mentoruese, zhvillim professional, marredhenie mentoruese, trajnim.

Hyrje
Me fillimin e mĳevjecarit te ri,shume vende jane angazhuar ne reformen arsimore
serioze dhe mentoruese.Nje element kryesor ne keto reforma eshte zhvillimi
professional i mesuesve .
Permiresimi I cilesise se procesit mesimor (mesidhenie /nxenie)dhe ne vecanti
zhvillimi I profesionit te mesidhenies eshte nje nga prioritetet kryesore per zhvillimin
ne sektorin e arsimit.Hulumtues te ndryshem jane fokusuar mbi pergatitjen e
mesuesve dhe rolin e tyre ,udheheqjen dhe zhvillimin e praktikes profesionale ne
shkolle;mbi rolin dhe detyrat e studentit praktikant ;mbi zhvillimin dhe te nxenet e
mesuesve te ardhshem gjate praktikes pedagogjike(Furlong &Maynard,1995);mbi
procesin e praktikes se tyre mesimdhenese,si menyren me te mire per te fituar njohuri
profesionaledhe kopetence si mesues (Hascher,Cacard,&Moser,2004;He,2010)si
nje mundesi mbrojtese per eksperimentimin dhe socializimin brenda profesioni t
mbi problemet e hasura nga drejtuesit e praktikave profesionale ne menaxhimin e
mesuesve mentore dhe mesuesve te rinj ,vecanarisht ne vitet e para te mesimdhenies
(Culling ford,2006);mbi partneritetin ne pergatitjen e mesuesve fillestare duke
analizuar kohen qe i kushtohet praktikave profesionale ne programin e formimit
etj.Qellimi kryesor ehte gjetja dhe krĳimi i kushteve per te permiresuar ndikimin e
praktikes pedagogjike ,duke u informuar rreth problemeve ,pervojave dhe faktoreve
ndikues ne keto problem.
-Se pari ,keto problem jane objekt i rendesishem i analizave dhe diskutimeve
,duke qene organizues dhe drejtues te praktikes profesionale ,si dhe duke ushtruar
pergjegjesite ne formimin praktik te mesuesve te ardhshem ,ne organizimin dhe
shoqerimin e praktikave profesionale,ne perzgjedhjen dhe kualifikimin e mesuesve
mbi te cilen do te zhvillojne praktiken studentet praktikante ,ne hartimindhe
zhvillimin e programeve te praktikes profesionale.
.Praktika pedagogjike ne bllok realizohet ne shkolla dhe vende te ndryshme dhe
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Universiteti e ka te veshtire te realizoje pergjegjesine e tĳ mbikqyrese .Mesuesit
nuk kane status te vecante apo nuk jane te kualifikuar per te udhehequr procesin
e praktikes pedagogjike (Reforming Teacher Education in Albania :Inovationsand
Mentoring fq 442)
Perkufizimi i termave
Mesues mentor:-nje mesues me pervoje ,qe eshte pergjegjes per kujdesin ndaj
studenteve te universitetit ne programet e pergatitjes fillestare -Se dyti keto ceshtje
kane te bejne me venien ne zbatim te praktikave te reja bazuar ne Deklaraten e
Bolonjes ne lidhje me formimin e mesuesve te ardhshem.Ne studimin “The prospect
of Teacher Education in the South East Europe”ne vitin 2006 raporti i hartuar per
Shqiperine nga B.Musai ,M.Dhamo,P.Muka analizon dhe trajton perspektivat per
pergatitjen e mesuesve .Nder te tjera raporti thekson praktiken mesimore si nje
element kryesor per pergatitjen e mesuesve para sherbimit
Por “ky element nuk ka fituar vendin qe meriton,……me vetem 8-10%te kurrikulit”(fq
109 )
Natyra e partneritetit profesional ndermjet shkollave dhe universiteteve qe pergatisin
mesues eshte e paqarte .
Praktika pedagogjike nuk eshte e orientuar ne vendosjen e bashkepunimit te vertete
e mesuesve gjate vendosjes se tyre ne shkolle (Malderez ,2009)
Mentorim:-eshte nje forme ndihme vullnetare ,qe favorizon zhvillimin e te nxenit ne
profesion bazuar ne nje marredhenie nderpersonale mbeshtetje dhe shkembimi ne
te cilen nje person me pervoje investon njohurite dhe pervojen e tĳ ,per te favorizuar
zhvillimin e nje personi tjeter qe ka kopetenca per te perfituar dhe objektiva personale
per te arritur.(Cuerrier,2004,p.520)
-Marredhenie mentoruese:Marredhenie nderpersonale midis nje mentori dhe te
mentoruarit te tĳ qe eshte e bazuar mbi respektin dhe besimin reciprok .
I mentoruar:student qe pergatitet per mesues (student praktikant ,kendida,stazhieri)
I cili eshte duke zhvilluar praktiken pedagodjike dhe qe eshte I mentoruar nga
mesuesi mentor dhe perfiton ndihmen e tĳ per te arritur kopetencat ,per te rritur
besimin,qendrimet dhe shanset ne arritjet e suksesit ne realizimin e objektivave te tĳ
personale dhe profesionale.
Mesimdhenie:veprimtari arsimore ,edukuese dhe formuese e mesuesit qe permban
informimin ,stimulimin ,instrukturimin ,korrektimindhe kontrollin e formimit te
nxenesve .
Veprimtari e perbashket e mesuesve dhe nxenesve ,veprimtari intelektuale praktike
dhe morale (Fjalori Pedagogjik, fq231-233).
Modelet e mentorimit
Modeli i pervojes si nxenes
Modeli i stadeve sipas Furlong dhe Maynard
Modeli i bazuar ne kopetenca
Modeli refkektiv
Modeli i reflektimit per mesidhenie efektive
Modeli i Engerstrom CHAT
Modeli Anderson dhe Shannon
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1.Modeli i pervojes si nxenes
Ky model eshte i rendesishem brenda fushave te formimit dhe te trajnimit (Zeeger
&Smith ,2002)Sipas ketĳ modeli mesuesi mentor shihet sin je profesionist i afte ,i cili
zoteron aftesite e nevojshme dhe eshte ekspert ne mesidhenie .
Ne kontekstin e pergatitjes fillestare te mesuesve ,mesuesi mentor ka eksperiencen e
nevojshme per mesimdhenie dhe mesimnxenie.
Sipas Brooks&Sikes (1997),ky model kontribon ne rritjen e mesidhenies dhe te te
nxenit ne klase .
Eshte argumentuar qe detyra e mesuesit mentor eshte te siguroje aftesi ,teknika burime
dhe kulture mesimdhenese ,po edhe te jape sugjerime kur studentet per mesues jane
duke u perballur me probleme themelore dhe “te terheqe mbeshtetjen kur ata fitojne
besim ne vetvete dhe veprojne gjithnje e me shume si mesues “(Odell,1990,fq 10)
Modeli I stadeve te mentorimit sipas Furlong dhe Maynard
Ky model bazohet ne pikepamjen se mesuesit mentore marrin pergjegjesi per te
siguruar vazhdimesine ne nivele me te larta te zhvillimit professional ,ne te cilen
,zhvillimi i te kuptuarit se si nxene studentet per mesimdhenie eshte themelor.
Ky model eshte i ndare ne kater modele apo stade ne mentorim per te pershtatur
nevojat e zhvillimit te studenteve praktikante drejt profesionit (Mayard &Furlong
,1995)Keto stade jane( Brooke &Sikes ,1997,fq 30)
a.Mesimdhenia fillestare e karakterizuar nga fokusi : mbi te nxenet e studenteve
(rregullat ,parimet,rutinat dhe vendosja e autoritetit);roli mentorues (model);strategjite
kryesore mentoruese (vezhgimi dhe mesimdhenia e perbashket );
b.Mesidhenia e mbikeqyrur e karakterizuar nga fokusi:mbi te nxenet e studenteve
(kopetencat e mesidhenies);roli mentorues (trajnues);strategjite kryesore mentoruese
(vezhgimi nga studentet ,vezhgimi sistematik dhe reagime mbi arritjet e studenteve )
c.Nga mesidhenia ne mesimnxenie e karakterizuar nga fokusi:mbi te nxenet e
studenteve (te kuptuarit dhe te nxenet e nxenesve ,zhvillimi I mesimdhenies efektive
);roli mentorues (mik-kritik);strategjite kryesore mentoruese (vezhgimi I studenteve
,rishqyrtimi I planifikimit te oreve mesimore )
Mesidhenia autonome e karakterizuar nga fokusi mbi te nxenet e studenteve
(hetimi mbi fushat e praktikes );roli mentorues (bashke –hetues);strategjite kryesore
mentoruese (mesidhenia dhe mbikeqyrja e partneritetit ).
Proceset e mentorimit ne kete model zhvendosen nga stadi I punes si nxenes ,permes
te nxenit te strategjive te thjeshta ,drejt reflektimit dhe arritjes se autonomise .Ne kete
process ,roli I mentorit ndryshon nga nga nderveprimi me studentet praktikante
drejt arritjes se objektivave te te nxenit per mesimdhenie dhe zhvillim professional.
Modeli I bazuar ne kopetenca
Brook&Sikes (1997)pershkruajne modelin mentorues bazuar ne kopetenca sin je
veprim nga modeli I stazhit si nxenes per te nxene mesidhenien nepermjet vezhgimeve
dhe modelimeve ,drejt procesit te zoterimit te kopetencave te pritura nga studentet
praktikante ne praktiken mesimdhenese .Ne kete model,mesuesi mentor vepron si
stervites sistematik I studentit praktikant .(Al-Jamal&Cullingford,2006)
Sic percaktohet nga Brooks &Sikes (1997)”modeli I kopetencave ne te cilen mentori
luan rolin e nje stevitesi ,eshte kryesor per te orientuar te menduarit dhe per te
siguruar bazen per sistemin ,te cilen duhet te plotesoje formimi fillestar I mesuesve
“(fq 51)
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Megjithate ,Schon(1…)argumenton se ,duke plotesuar kopetencat e paracaktuara per
t’u pervetesuar ,ky model kufizon parametrat e kopetencave te pritura dhe keshtu
,praktikantet nuk zhvillojne pershtatshmerine ne zgjedhjen nga kopetencat baze per
te zgjidhur problemet e papritura me te cilat ata mund te ndeshen.
Al-Jamal &Cullingford (2006,Fq135)argumentojne gjithashtu se kur te mentoruarit
nxene dhe pervetesojne aftesite mentoruese ata mund te “frenojne te nxenet dhe
arrĳne nje pllaje “Mentoret atehere ,duhet te mentorojne per te shmangur kete ,duke
u siguruar ,qe te mentoruarit kane nevoje te jene aktive dhe nxenia eshte nje process
i vazhdueshem.
Modeli reeflektiv
Ky model eshte perdorur gjeresisht ne pergatitjen e mesuesve dhe ka rezultuar me
shume ndikim ne permiresimin e mesimdhenies dhe procesit te te nxenit ,vecanarisht
,ne mbikqyrjene studenteve praktikante .
Terma te ndryshem si edukimi i orientuar drejt hetimit,mesuesi si nje vendim-marres
dhe mesuesi sin je profesionist apo problem-zgjidhes jane te lidhura me kete model.
Schon(1987)thekson dy trajtime ne reflektim :reflektimi ne veprim (ngulitja
automatike,e pashprehur e njohurive ) dhe reflektimi mbi veprimin (kur profesionistet
kthehen prapa dhe reflektojne mbi praktikat e tyre permes reagimeve nga te tjeret
dhe nga ata vete ).
Ai thekson rendesine e perdorimit te eksperiencave perkatese te meparshme dhe
njohurive kontekstuale ,me shume se sa ritrasmetimin e njohurive aktuale te marra
gjate trajnimit fillestar .
Ghay &Ghaye(1998),percakton dy tipe te reflektimit :reflektimi mbi praktike dhe
njohja ne veprim.
Reflektimi mbi praktike eshte reflektimi mbas ngjarjes se ndertuar ne fillimper te
permiresuar veprimet e metejshme .Aieshte procesi natyral I dhenies kuptimte
veprimit professional;I perdorimit te te nxenit nga eksperienca ,gjithashtu eshte
domosdoshmeri themelore humane .
Reflektimi mbi praktike ndihmon mesuesit te marin veprime te zgjuara dhe parimore
mbi ate qe ndodh ne klasen e tyre dhe ne shkolle .ne kete drejtim ai eshte nje process
krĳues ,I cili perfshin reflektime i ,siguron mesuesit guxim dhe aftesi intelektuale per
te ndryshuar ne veprime te permiresuara .
Nuk eshte thjesht te nxenet nga pervoja ,por udhezimi dhe fuqizimi I mesuesve per te
qene krĳues ne ndertimin e njohurive te tyre .Ky proces ndihmon ata te parashikojne,
te mbajne dhe te imagjinojne kompleksitetin e situatave ne zhvillim te mesimdhenies
dhe nxenies(Ghaye &Ghaye,1998,Schon1987)
Modeli i Mentorimit per mesidhenie efektive
Nje model I fuqishem mentorimi eshte modeli pese-faktorial I Hudson(2010),I cili
ofron nje kornize teorike per mbledhjen e te dhenave cilesore nga mentored dhe te
mentoruarit .Ky model pese factorial identifikonfushat kryesoresi:
-Atributet personalete mentorit per lehtesimin e procesit te mentorimit ;
-Mentorimi ne lidhje me kerkesat thelbesore te arsimit ;
-Njohurite pedagogjike te mentorit;
-Modelimi I praktikave te mesimdhenies se mentorit ;
-Reagimet cilesore dhene nga mentori
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Ky model eshte I rendesishem ,pasi eshte projektuar posacerisht per profesionin e
mesimdhenies dhe perfshin e trajton shume nga temat e diskutuara nga autoret per
mentorim.
Megjithate ndersa modeli pese-faktorial I Hudson(2010)mund te nenkuptoje se
mentorimi eshte nje processi i drejtperdrejte ,duhet te marrim parasysh ndikimin
e demshem qe mund te rezultoje nga nje program mentorimi I strukturuar shume
ngushte .
Arritja e nje ekulibri eshte kryesore .Programi nuk mund te jete aq formal sa te jete
e veshtire per t’u mentoruar ,as shume formal ,kun je structure imponuese mbyt
rezultatin e deshiruar dhe shuan motivimin e aktoreve perkates.
Modeli i Engerstrom CHAT
Sipas Cole dhe Engerstrom (1996),premisa udhezuese e modelit CHAT ishte se
gjithe sjellja e njeriut zhvillohet ne nje system aktivitetesh .Cole dhe Engerstrom
dhane nje shembull te ndikimeve kontekstuale qe te etiketonin cdo nderveprim te
procesit te mentorimit.
Filozofia e ketĳ modeli eshte shperndarja e njohjes ,e cila eshte informuar nga
psikologjia modern njohese ,nga antropologjia dhe sociologjia .
Qasja modern njohese e ndermare nga Cole dhe Engerstromka ne thelb idene se
dituria njerezore eshte ndertuar shoqerisht
permes perpjekjeve te perbashketa per te
arritur objektivat e perbashketa ,ne vend te
besimit tradicional qe njohja ekziston vetem
ne koken e nje personi.
Modeli i mentorimit Anderson dhe Shannon
Modeli I mentorimit Anderson dhe
Shannon (1995) permban komponente te
bazuar ne nje sere dispozitash apo modele
te karakteristikave te lindura dhe cilesive
domonuese te paraqitura nga mentored
.Anderson dhe Shannon identifikuan tri
dispozitat thelbesore per situatat mentoruese
“(1)metoret duhet te jene te hapur ndaj
te mentoruareve ,t’I krĳojne mundesi te
mentoruarit per t’I vezhguar ato ne veprim
dhe t’i trasmentojne atyre arsyet dhe qellimet
mbas vendimeve dhe performances se tyre
;(2)mentored duhet te kene prirje per te
udhehequr te mentoruarit e tyre hap pas
hapi me kalimin e kohes ;(3)mentored duhet
te kene prirje per te shprehur kujdesin dhe
Konteksti i mentorimit
shqetesimin per mireqenien personale dhe profesionale te mentoruarit te tyre .(fq32).
Rolet e mentorit ne modelinAnderson dhe Shannon(1995)ishin model ,edukues
dhe perkujdeses.Funksioni mbeshtetes perfshin :mbrojtjen,mbeshtetjen,dhe
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pronovimin,ndersa funksioni inkurajues perfshin:afirmimin ,frymezimin dhe sfiden.
Funksioni keshillues perfshin:te degjuarin,te hetuarin ,te qartesuarin te keshilluarin
dhe funksioni I miqesise perfshin :pranimin dhe lidhjen.
Referenca
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Leeds Metropolitan Company….1995-Clutterbuck,D.and Lane ,G2004.
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Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut në lëndën e Matematikës në Arsimin
Parauniversitar në Shqipëri
Klodjan Zaçaj
Jonida Ikonomi
Arjola Naka
Abstrakt
Shoqëria shqiptare dhe ajo botërore në tërësi në ditët e sotme po jeton në epokën dixhitale.
Teknologjia dhe TIK-u ka prekur çdo sferë të veprimtarisë njerëzore, ajo është bërë pjesë e
pazëvendësueshme e aktivitetit njerëzor.
Popullarizimi i www (Word Wide Web) në fillim të viteve 90-të hapi një epokë të re, epoka
e teknologjisë dixhitale, me shumë mundësi të reja, duke hapur rrugë të reja komunikimi
dhe bashkëpunimi midis njerëzve nga mbarë bota. Ky benefit i madh, që vjen me hapa të
shpejtë çdo ditë e më shumë, në përshtatshmëri me nevojat e shoqërisë njerëzore si dhe në
shumëllojshmëri funksionesh dhe mundësish ndihmëse në fushat e jetës njerëzore, na nxjerrë
në konkluzionin për nevojën e një busulle, që këtë standart politikat qeverisëse të çdo vëndi ta
implementojnë në popullatën e vetë. Kjo sfidë pike së pari fillon nga fusha e edukimit, aty ku
çdo vit hidhen themelet e një brezi të ri që rritet në mjedisin e teknologjisë dixhitale.
Sot në të gjithë botën integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut në aktivitetin njerëzor, në familje,
shoqëri, shkollë etj, përbën një çështje mjaft të ndjeshme të shoqëris njerëzore e cila e vlerëson
dhe e argumenton nga këndvështrime të ndryshme.
Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) në fushën
e edukimit si dhe aplikimi i metodologjisë moderne përbën një çështje kryesore në të gjthë
botën. Në këtë drejtim qeveria shqiptare në dy dekadat e fundit e ka pasur si detyrë themelore
integrimin e Teknologjisë dhe TIK-ut në fushën e edukimit për të rritur standartin në shkollat
tona që mësuesit dhe nxënësit të zotërojnë dhe demonstrojnë njohurit dhe shkathtësit në këtë
epoke të re.
Nisur nga fakti që kjo temë është mjaft e ndjeshme dhe thelbësore në të gjitha vëndet e
botës, studimi jonë ka për qëllim të fokusohet në gjetjen e përgjigjeve për implementimin e
Teknologjisë dhe TIK-ut në fushën e edukimit nëpërmjet disa pyetjeve, si të tilla përmendim;
Në çfarë niveli zbatohet Teknologjia dhe TIK-u në shkollat tona krahasuar me kurrikulën e
Arsimit Parauniversitar?;
Cili është roli i Teknologjisë dhe TIK-ut në veprimtarin e edukimit në lëndën e Matematikës?;
Cilat janë mundësitë dhe funksionet ndihmëse të programeve kompjuterike në lëndën e
Matematikës?;
Cili është veprimtaria dhe pozicioni i mësuesit të matematikës me teknologjinë e integruar
në klasë?;
Cilat janë nivelet e njohurive të mësuesve në përdorimin e Teknologjisë dhe TIK-ut gjatë
veprimtarisë mësimore në klasë dhe jashtë saj?;
‘ Si’ dhe ‘Kur’ e përdorin mësuesit teknologjinë gjatë veprimtarisë edukative me nxenesit?.
Këto pyetje dhe të tjera përgjatë këtĳ studimi, na shtrojnë rrugën kryesore të integrimit të
Teknologjisë dhe TIK-ut në mësimdhënien e Matematikës në shkollat e arsimit parauniversitar
në Shqipëri.
Fjalë kyçe: Edukimi Teknologjik, Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut, Mësuesi i Matematikës,
Nxënësi, Programet Kompjuterike.
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Hyrje
Fillesat e Implementimit të Teknologjisë dhe TIK-ut në Arsimin Parauniversitar
në Shqipëri
Teknologjia dhe TIK-u është një formë e veçantë e veprimtarisë krĳuese ku njerëzit
bashkëveprojnë në mjedisin e tyre duke përdorur materialet dhe mënyrat e duhura
në përgjigje të nevojave, dëshirave dhe mundësive që ata kanë.
Zhvillimi i Teknologjisë dhe TIK-ut sot ka depërtuar në të gjitha veprimtaritë
njerzore, në shumëllojshmëri formash dhe mënyrash. Interneti, një botë virtuale ku
njerëz nga e gjithë bota janë në çdo moment pjesë e saj. Një numër i madh websit-esh
në internet kanë transformuar bibliotekën nga një vend fizik, në ‘’e-books’’ dhe libra
në formatin elektronik të aksesueshem nga të gjithë, kudo dhe në çdo kohë. Kompani
të fuqishme që operojnë në mbarë botën ofrojnë paisje të shumta teknologjike që
vĳnë gjithmonë dhe me më shumë mundësi, duke integruar funksione të mjeteve të
ndryshme teknologjike në një paisje të vetme ndryshe nga çfarë egzistonin deri dje.
Një numër i pafundëm programesh dhe software-sh kompjuterike kryejnë një punë
të jashtëzakonshme dhe të pakonkurueshme në çdo veprimtari njerzore.
Fal teknologjisë janë krĳuar ura lidhse komunikimi duke krĳuar edukimin në
distancë. Një numër shumë i madhë website-sh shërbejnë si dritare ndihmëse për
mësuesit dhe nxënësit, duke ngarkuar në mënyrë të vazhdueshme video edukative
duke krĳuar në këtë mënyrë një klasë virtuale të aksesueshme nga te gjithë, kudo dhe
në çdo kohë. Duke qënë sot pjesë e këtĳ zhvillimi të vrullshëm të teknologjisë, të
informacionit elektronik, të mjeteve të teknologjise elektronike, të programeve dhe
softwerve të ndryshëm kompjuterike, themi pa medyshje që familja, shkolla si dhe
shoqëria njerëzore në tërësi ka fitur nje ‘pjesëtar të ri’ që quhet teknologji dixhitale.
Një nga çelësat e konkluzionit në këtë lulëzim të Teknologjisë dhe TIK-ut qëndron
shkolla, e cila duhet të hap derën e një vizioni të ri, edukimin e brezave si pjesëtar
aktiv në mjedisin e një bote dixhitale.
Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut është thelbësor dhe sfidues njëkohësisht për
kurrikulën tonë arsimore në proçesin e mësimdhënies dhe nxënies, ku nxënësit
fitojnë dhe zhvillojnë aftësi dixhitale duke përdorur TIK-un në mënyrë racionale
dhe duke u integruar shumë shpejt teknologjive që evoluojnë, si dhe duke qën i
ndërgjegjshëm për kufizimet dhe rreziqet që mund të vĳnë nga teknologjia dixhitale.
Ne gjykojmë me arsye nëse teknologjia dhe arsimi parauniversitar në Shqipëri
gërshetohen mjaft mirë nëse përdoren të dyja së bashku me një arsyetim të drejtë
dhe me të njëjtin vizion integrimi.
Para viteve 90 – të, shkollat në sistemin arsimor parauniversitar në Shqipëri
përbëheshin nga tri komponent kryesor të edukimit: Mësuesi, libri, dhe tabela e zezë.
Këto përbënin mjetet themelore për të qënë pjesë e komunikimit dhe e shkëmbimit
të informacionit në mjedisin e klasës. E vetmja rrugë dĳe për nxënësit ishte mësuesi
dhe nga ana tjetër për mësuesin ishin vetëm librat që ata kishin në raftin e vetë.
Ndryshimi i sistemit shkollor në Shqipëri në vitet 1999-2000, solli implementimin
e tekstit të Informatikës në programin shkollor, fillimisht në gjimnaz dhe për disa
vite me vonë ky libër u bë pjesë dhe ne arsimin 9-vjeçar. Që nga momenti kur u
hodhën gurët e parë të themelit, në një rreze prej dy dekadash shtrirja e tekstit të
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informatikës është plotësisht pjesë e të gjitha stadeve të edukimit në kurrikulën e
arsimit parauniversitar.
Teknologjia dhe TIK-u si një standart që kërkohet të “mbillet” në shkollat tona, bën
që të lind natyrshëm një pyetje që kërkon përgjigje: Integrimi i Teknologjisë dhe
TIK-ut në shkollë a shkon në një linjë me standartet që kërkon të arrĳë kurrikula jonë
arsimore?
Përgjigja e kësaj pyetje mjaft të rëndësishme konvergon në një seri pyetjesh të tjera
që kërkojnë përgjigje. Disa prej të cilave përmendim:
1. Cili është niveli arsimor i mësuesve që zhvillojnë tekstin e informatikës në Arsimin
Parauniversitar në Shqipëri?
2. Cili është roli dhe pozicioni i mësuesit të matematikës në një klasë me teknologji
dixhitale?
3. Sa janë të informuar, mësuesit dhe nxënësit rreth zhvillimit të teknologjisë dhe të
mirat prej saj?
4. Cila është rruga që duhet të ndjekin mësuesit për të transmetuar me efektivitet
informacionin dixhital nëpërmjet mjeteve teknologjike në klasë dhe jashtë saj?
5. A kanë të gjithë nxënësit mundësi të përdorin Teknologjinë?
6. Cilën rrugë duhet të ndjekin nxënësit që të përdorin me efektivitet teknologjinë
dixhitale?
7. A janë prindërit të informuar rreth përdorimit të internetit, dhe se si fëmĳët e tyre
e përdorin internetin?
Pavarsisht pikëpyetjeve që ne mund të na lindin për përsosmërinë e këtĳ standarti,
që vëndi jonë kërkon të integroj në arsimin parauniversitar krĳon barriera sfiduese
për një sërë faktoresh. Disa të tilla janë:
j

Figura 1. Faktorët sfidues për integrimin e Teknologjisë dhe TIK-ut në Arsimin Parauniversitar
në Republikën e Shqipërisë
Sot kurrikula e Arsimit Parauniversitar në Shqipëri, e bazuar në metodën konstruktive
e kthen nxënësin në një hulumtues aktiv dhe arkitekt të informacionit duke marrë
përgjegjësi individuale dhe kolektive përgjatë veprimtarisë mësimore në klasë dhe
jashtë saj.
Veprimtaria edukative e nxënësit e mbështetur në metodën konstruktive, pasqyrohet
nëpërmjet portofolit të punës tĳ si një koleksion punimesh të ndryshme, si të tilla
përmendim: Aftësia që nxënësi shfaq në lëndën e matematikës, Projektet individuale
dhe në grup të nxënësit duke e kthyer nxënësin në një eksplorues të informacionit
të nevojshëm në botën e teknologjisë elektronike, vlerësime, këshilla etj. Veprimtaria
edukative e nxënësit kërkon në mënyrë absolute përdorimin e Teknologjisë dhe TIK
-ut nga ana e tĳ, ku fatkeqësisht një pjesë e nxënësve nuk mund të jenë pjesë aktive e
teknologjisë në pamundësi ekonomike të mjeteve dixhitale dhe infrastrukturës jo të
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përshtatshme kryesisht në zonat rurale.
2. Roli i Mësuesit të Matematikës në Integrimin e Teknologjisë dhe TIK-ut në
Arsimin Parauniversitar në Shqipëri
Me gjithë mundësitë e shumta që teknologjia ofron në fushën e edukimit, për
asnjë moment roli i mësuesit nuk zbehet përkundrazi ai është vendimtar dhe i
pazëvendësueshëm në proçesin mësimor.
Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut në dy dekadat e fundit në lëndën e matematikës,
dhe jo vetëm ka zënë një pozicion qëndror dhe mjaft të rëndësishëm.
Fillesat e teknologjisë janë të hershme, ato nisin në mĳra vjet me pare në pedagogjinë
e mësimdhënies duke përdorur gishtërinjtë e dorës dhe gurët qe shërbenin si
numërim, sjellim në vëmendje një shembull; Rastin e një bariu që hidhte në një vend
të improvizuar gurët që shërbenin për të numëruar secilën dele. Me pas guret u
integruan në një abacus (mjet i thjeshtë llogaritës) që ende dhe sot përdoren në
arsimin parashkollor .
Bazuar në eksperiencën personale përgjatë aktivitetit edukativ në klasë, aplikimi i
Teknologjisë dhe TIK -ut në lëndën e Matematikës është i pazëvendësueshëm bazuar
në kurrikulën konstruktiviste, pasi rrit aftësinë konceptuse dhe perceptuese të
koncepteve dhe abstrakteve të ndryshme që hasen në rubrikat mësimore në lëndën
e Matematikës, duke lehtësuar të nxënit tek nxënësit. Prania në klasë e internetit, e
nje video projektori (apo e një smart TV), e një kompjuteri të pajisur me programe
ndihmëse, i mundëson mësuesit të Matematikës të paraqesë një material mësimor
në mënyra dhe forma të ndryshme. Le ta ilustrojmë me një shembull të thjeshtë:
Përdorimi i programeve të ndryshëm në ndihmë të gjeometris (degë e rëndësishme
dhe thelbësore e matematikës që merret me studimin e vetive dhe marrëdhënieve të figurave
gjeometrike), si Dynamic Geometry Software, Cabri, GeoGebra etj, mundësojnë
efektin vizual të ndryshimit të formës së një objekti, zmadhim ose zvogëlim të
sipërfaqes, ndryshim të perimetrit të figurës si dhe zmadhim ose zvogëlim të vëllimit
të një objekti 3-dimensional, në këtë mënyrë materiali mësimor vjenë në formë të
thjeshtëzuar dhe konkrete tek nxënësit duke nxitur kureshtjen, arsyetimin dhe
motivimin përgjatë veprimtarisë mësimore në klasë.
Nisur nga funksioni dhe detyrat që kryejnë gjatë veprimtarisë edukative, programet
kompjuterike në lëndën e Matematikës mund ti kategorizojmë në disa forma:
1. Programe kompjuterike që shërbejnë për prezantimin e materialit në formë
elektronike, dhe jo vetëm, siç është Google Presentation i cili ka gjithçka që i mungon
Microsoft PowerPoint etj.
2. Programe kompjuterike që kryejnë funksione specifike, për shembull: Programi që
u mundëson nxënësve të krĳojnë dhe eksplorojnë grafikë të funksioneve të ndryshëm,
siç është programi FluidMath, Dynamic graphing tools, Microsoft Oﬃce etj. (Koncepti
i funksionit zë një vënd qëndror në kurrikulën tonë arsimore në lëndën e Matematikës. Shumë
marrëdhënie të ndryshme të matshme në jetën reale modelohen në formë funksioni, si për
shembull; Në formën e funksionit linear, kuadratik, eksponencial, logaritmik, si dhe në formë
funksioni trigonometrik. Funksioni përkufizohet si marrëdhënie midis dy bashkësive (fillim
dhe mbarim) me vetin ku çdo elementë i bashkësis fillim lidhet me një element të vetëm të
bashkësis mbarim).
3. Programe që përdoren për komunikim, bashkëpunim në shumëllojshmëri formash
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edukative, siç është TDSB Google Apps (Është një program edukimi i google që ka
parasysh kreativitetin, bashkëpunimin, komunikimin dhe mendimin kritik) etj.
4. Programe të përgjithshme, të cilët kryejnë funksione të shumëllojshme nga
tematikat kryesore te matematikës, siç janë programet; GeoGebra, Microsoft
mathematics 4.0 etj.
5. Program për vlerësimin e provimit të matematikës. Në vendin tonë një programi
tillë aplikohet nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore (QSHA), për vlerësimin e
kandidatëve në profesionet e rregulluara, nëpërmjet provimit të shtetit, dhe së
fundmi ky program u përdor për vlerësimin e pikëve të marra nga secili kandidat
në konkurimin: Mësues për Shqipërinë 2018. Programe që mundësojnë këtë shërbim
përbëjnë një standart më vete për të qënë pjesë e veprimtarisë edukative në arsimin
tonë parauniversitar.
6. Duke pasur parasysh që kurrikula jonë edukative e arsimit parauniversitar bazohet
në metodën konstruktiviste, një formë mjaft efikase për realizimin e situatave të të
nxënit në proçesin mësimor përveç pesë grupimeve kryesore të përmendura më lartë,
janë dhe simulimet nëpërmjet lojrave kompjuterike ku nxënësit janë vendimmarrës
aktiv të proçesit mësimor. Kjo metodë bazohet në filozofinë e ndërtimit të dĳes nga
vetë nxënësit duke fituar dĳe nëpërmjet aktiviteteve, përvojave dhe eksperimenteve.
Për të siguruar një veprimtari edukative me Teknologjinë dhe TIK-u e integruar në
klasë, ne gjykojmë që me patjetër duhen gërshetuar qëllimi që mësuesi do të arrĳë
për orën mësimore, çfarë materiali mësimor do të trajtojë me nxënësit dhe të gjykoj se
cilat mjete teknologjike do të përdorë. Pra, e thënë ndryshe Teknologjia dhe TIK-u në
klasë duhet harmonizuar me pedagogjin e mësimdhënies dhe nxënies. Ne gjykojmë
që vendimi i mësuesve në arsimin fillor për mos përdorimin e makinës llogaritëse
për aq kohë sa nxënësi duhet të mësoj rrugën manuale të kryerjes së veprimeve me
numrat është i drejtë dhe racional.
Teknologjia nuk duhet menduar si një shkop magjik që mund të plotësoi çdo dëshire
në klasë, ajo është aty si nje mjet mjaft i dobishëm dhe lehtësues që ndihmon mësuesin
dhe nxënësin përgjatë veprimtarisë mësimore. Pra, është vendimtare që mësuesi
duhet të gjej rrugët e integrimit të teknologjisë dixhitale në lëndën e matematikës, në
mënyrë që të rris tek nxënësit pjesëmarrjen aktive dhe rezultate pozitive.
Nëse do të sjellim në vëmëndjen tonë të kaluarën e fushës edukative duke filluar nga
rënia e regjimit komunist në Shqipëri, i cili solli një emigrim të madh në numër të
shtetasve shqiptar drejt vëndeve perëndimore, fatkeqësisht një pjesë e kësaj popullate
ishin dhe mësues të cilët braktisën shkollat për një të ardhme më të mirë të familjeve tyre.
Ky realitet këputi shumë hallka të zinxhirit, midis shkollës, mësuesit dhe nxënësit. Në
këtë moment shkolla shqiptare kaloi për disa vjet në një tranzicion.
Sistemi Arsimor Parauniversitar i ndryshuar në vitet 1999-2000, erdhi me një standart
të ri, integrimi i Teknologjisë dhe TIK-ut në shkollë. Shumë është bërë për gjatë kësaj
periudhë, por në integrimin e këtĳ standardi padyshim një rol vendimtarë e luan mësuesi.
Jo të gjithë mësuesit në shqipëri e përqafojnë këtë ndryshim. Gjithashtu, duke u nisur
nga mundësia që të ofrojnë shkollat tona së bashku me aktorët që jan pjesë e saj, dalin
pyetje të hapura për diskutim dhe pyetje të mbyllura (Në varësi të infrastruktures së
shkollave, pozicionit etj).
Së pari: Duke u nisur nga ky këndvështrim, nëse do të nxirrnim një panoramë të
veprimtarisë së mësuesve në arsimin parauniversitar, do ti kategorizonim në dy
kategori: Mësues që kanë njohuritë fillestare të domosdoshme për përdorimin e
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kompjuterit dhe internetit si dhe mësues me njohuri të thelluara në përdorimin e
kompjuterit dhe internetit, përfshirë këtu gjuhët e programimit. Gjithashtu, kemi
parasysh raportin midis mësuesve që ushtrojnë veprimtarinë edukative në qëndrat
urbane me mësuesit e qendrave rurale.
Së dyti: Është akoma shpejtë të heqim pikëpyetje-en që në arsimin parauniversitar
në Shqipëri, librat e informatikës zhvillohen me mësues të profilit përkatës, nisur
nga faktorët vendimtarë që luan sot Teknologjia dhe TIK-u në fushën e edukimit.
Së treti: Infrastruktura në shkolla për integrimin e Teknologjisë dhe TIK-ut. Në
këtë drejtim, ndryshimi midis shkollave shtetërore dhe shkollave private është
pothuaj inegzistent. Në shumicën e shkollave tona (shtetërore apo private), është
krĳuar kabineti i informatikës, i cili përbëhet mesatarisht nga dhjetë kompjutera të
lidhur në rrjet, dhe nga një kompjuter server që drejtohet nga mësuesi , një laptop
si dhe një video projektor, printer, skaner etj, fatkeqësisht për shkak të mungesës
së mirëmbajtjes dhe keq përdorimit shumë kompjutera kanë dal jashtë funksionit
dhe të tjerë që priten të vihen në funksion. Krahas kësaj lloj forme në rrethana të
ndryshme ka dhe raste në shkollë ku kompjuteri mund të jetë një i vetëm në zyrën e
drejtorisë, dhe raste të tjera që nuk bëhet fjalë fare për një mundësi të tillë.
Duke pasur parasysh tre situatat e përmendura më lart, në një mënyrë a në një
tjetër, përdorimi i Teknologjisë dhe TIK-ut është bërë pjesë e aktivitetit mësimor
gjatë shkëmbimit të eksperiencave midis kolegëve, megjithëse kjo ka ndodhur nga
ndikimi i një situate të krĳuar spontanisht në klasë, zbatimi nuk përbën sukses nëse
mësuesi nuk ka informacionin teorik të mjaftueshëm dhe informacionin pedagogjik
për të qënë teknologjia dixhitale pjesë e aktivitetit mësimor.
Bazuar në të gjitha lëndët mësimore që zhvillohen në arsimin parauniversitar, për
të përfituar dhe zbatuar një veprimtari mësimore me teknologjinë elektronike të
integruar, kërkohet padyshim njohuri të Teknologjisë dhe TIK-ut si dhe gërshetim
me pedagogjin mësimore të tematikave të ndryshme nga Matematika përgjatë
veprimtarisë mësimore në klasë nga ana e mësuesit. Duke qënë një standart i ardhur
në vendin tonë në dy dekadat e fundit jo i gjithë stafi i mësuesve në Shqipëri ka
njohurit e nevojshme për ti implementuar në veprimtarinë edukative Teknologjinë
dhe TIK-un, ndaj lind një domosdoshmëri e nevojshme që mësuesit të përfshihen në
kurse trajnimi për zbatimin me rigorozitet të qëllimeve të kurrikulës tonë arsimore
në integrimin e Teknologjisë dhe TIK –ut në arsimin parauniversitar.
Disa rrugë që mundësojnë trajnimin e mësuesve me njohuri të domosdoshme për
implementimin e këtĳ
përmendnim:
ĳ standardi do të p

Figura 2. Përdorimi me efikasitet i Teknologjisë dhe TIK-ut nga mësuesi në veprimtarin
edukative
Ne gjykojmë gjithashtu që një rëndësi të veçantë dhe mjaft me vlerë për implementimin
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e teknologjisë marrin dhe autorët e teksteve të Matematikës (dhe jo vetëm), të
cilët duhet të shërbejnë si udhërrëfyes mjaft të domosdoshëm, duke ndërlidhur
veprimtarinë pedagogjike të mësimdhënies nga mësuesi me veprimtarinë praktike
të nxënësit nëpërmjet detyrave konkrete që kërkojnë përdorimin e programeve
kompjuterike dhe internetin.
Diskutim
Bazuar në disa rrugë alternative të përmendura më lart që mësuesi duhet të ndjekë
natyrshëm dhe me vend na lind një pyetje e rëndësishme nëse mësuesi i arsimit
parauniversitar në Shqipëri është aq i ndërgjegjshëm dhe tregohet vigjilent sa duhet
që integrimi i Teknologjisë dhe TIK -ut në veprimtarinë mësimore në klasë është
vendimtare pasi çdo ditë e më shumë teknologjia po vjen ne përsosmëri me stilet
e ndryshme e të mësuarit, si për nxënësit ashtu dhe për mësuesit duke u bërë një
standart i pazëvendësueshëm dhe i pashmangëshem në veprimtarinë mësimore në
klasë dhe jashtë saj.
3. Ndikimi i Teknologjisë dhe TIK-ut te nxënësi në lëndën e Matematikës të
Arsimit Parauniversitar në Shqipërisë
Integrimi i Teknologjisë dhe TIK-u në klasë luan një rol kyç përgjatë veprimtarisë
mesimore të nxënësit duke i ndihmuar të aftësohen në zgjidhjen e problemave
matematikore si dhe duke i karakterizuar nga një entuziazëm në bashkëveprim
me të tjerët duke zhvilluar aftësi, shkathtësi, qëndrime dhe vlera dhe duke përfituar
në të njëjtën kohë kompetencat e të nxënit gjatë gjithë jetës, bazuar në kurrikulën
tone arsimore. Teknologjia dhe TIK-u merr një rëndësi të madhe dhe te nxënësi,
pasi rrit motivimin te ata duke i bërë pjesë aktive e komunikimit, e arsyetimit të
shumëfishtë përgjatë tematikave dhe rubrikave të ndryshme nga matematika, si
dhe duke u bërë pjesë e të mësuarit individual dhe kolektiv. Teknologjia në lëndën
e Matematikës nxit nxënësit të jenë kureshtar gjatë aktivitetit mësimor, duke marr
idetë e tyre dhe duke shkëmbyer informacione me njeri – tjetrin, si dhe me mësuesin
gjithashtu. Ndërtimi shumë i shpejtë i grafikëve nëpërmjet softwareve të ndryshme
u jep mundësi nxënësve të eksplorojnë natyrën e funksioneve të ndryshme në detaje
duke i bërë pjesë aktive e diskutimit, hulumtimit dhe nxjerrjes së konkluzioneve
bazuar në veprimtarinë ndihmëse të software-ve. Teknologjia ofron rrugë kërkimi
individual të informacionit nga ana e nxënësit, dhe në të njëjtën kohë duke u bërë
pjesë e diskutimit dhe bashkëpunimit duke zhvilluar mendimin kritik dhe krĳues
bazuar në fakte konkrete dhe ilustruese.
Nëpërmjet botës virtuale nxënësit janë pjesë e të mësuarit në një audiencë të madhe
nëpërmjet diskutimit online, nëpërmjet klasave virtuale dhe formave të tjera duke
e kthyer nxënësin në një pjesëmarrës aktiv që merr dhe jep informacion në të
njëjtën kohë. Programet kompjuterike mundësojnë pjesëmarrjen aktive në zgjidhjen
e problemave, zbërthim vizual të abstrakteve të matematikës, duke krĳuar ura
lidhëse ndërmjet koncepteve matematike si dhe duke ndërtuar në mendjen e tyre
struktura të njohurive nga koncepte të ndryshme matematikore. Gjithashtu, pajisjet
e teknologjisë mundësojnë ndihmë për personat me aftësi të kufizuar, nëpërmjet
paisjeve të ndryshme, si tastjera alternative dhe të adoptuara, maus alternativ, sisteme
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për njohjen e të folurit, ekran me prekje, programe për konvertimin e të folurit në
tekst etj, si dhe paisje alternative dalëse, të cilat u vĳnë në ndihmë personave të
verbër apo me probleme shikimi që i përdorin dhe bashkëveprojnë me kompjuterin.
Nisur nga sa përmendëm më lartë, përdorimi i Teknologjisë dhe TIK-ut në formë
produktive nga ana e nxënësit formon përgjatë veprimtarisë së punës tĳ një algoritëm
të tillë:

Figura 3. Përdorimi i Teknologjisë dhe TIK-ut nga nxënësi në veprimtarinë e tĳ edukative
a. Nxënësit eksplorojnë informacionin e nevojshëm ne mënyrë individuale në internet.
Fal teknologjisë dhe njohurive që zotërojnë, nxënësi kthehet në një hulumtues aktiv
të botës virtuale.
b. Duke qënë hulumtues produktiv i botës virtuale nxënësit gjykojnë duke kërkuar,
organizuar, dhe përzgjedhur informacionin e dëshiruar.
c. Duke përfunduar në mënyrë të suksesshme punën e tĳ nxënësi e prezanton
punën e tĳ, duke hapur një diskutim të gjerë bashkëveprimi dhe bashkëpunimi me
bashkëmoshatarët e vetë përgjatë veprimtarisë mësimore në shkollë dhe jashtë saj.
d. Duke qënë pjesë e këtĳ rrugëtimi, duke filluar nga informacioni i kërkuar në
internet e gjerë te bashkëveprimi me të tjerët, nxënësi kultivon në këtë mënyrë
kompetencat e të nxënit gjatë gjithë jetës, sipas kurrikulës së arsimit parauniversitar
në Shqipëri.
Duke qënë pjesë e një mjedisi dixhital, aftësia e nxënësit për të lundruar në internet,
për të organizuar dhe përshtatur materialin sipas nevojës së tĳ, si dhe duke krĳuar
aftësi dhe njohuri nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dixhitale në përgjithësi,
përbën kriterin kryesor të suksesit të nxënësit në veprimtarinë mësimore në klasë
dhe jashtë saj.
Duke qënë pjesë e një klase me teknologji të integruar nga mësuesi, i rrethuar
nga informacioni dixhital, nga mjetet teknologjike, programeve dhe software-ve
të shumëllojshëm sipas nevojës së nxënësit, të website-ve dhe klasave virtuale të
edukimit, sjell te nxënësi një lehtësim shumë të madhë duke reduktuar ankthin e
nxënësit për të studiuar lëndën e Matematikës.
Pra, me gjithë ndryshimin e madhë të Teknologjisë dhe TIK-ut në kulturën e
mësimdhënies dhe nxënies, si dhe duke qënë në një mjedis të dixhitalizuar me
mundësi të shumta, një faktor shqetësues që hasim përditë në shkollë, shoqëri,
familje, nga të rinjtë tanë është përdorimi me orë të tëra i celularit dhe kompjuterit,
duke qënë gjatë gjithë ditës pjesë e rrjeteve sociale, si facebook, instagram etj, si dhe
përdorimit në masë të lojrave të ndryshme kompjuterike. Tek këta të rinj mungon
informacioni për përdorimin e drejtë të teknologjisë, rol vendimtar në radhë të parë
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luan këshillimi nga ana e prindërve. Në këtë pikë, shumica e prindërve nuk janë
të informuar për përdorimin e teknologjisë. Standarti shkolla qendër komunitare,
mundëson organizimine e temave trajnuese dhe informuese, një e tillë mund të jetë
teknologjia dixhitale, informimin e anëve pozitive dhe negative të teknologjisë për
komunitetin, kjo është një detyrë e stafit tonë mësimor. Përveç familjes, një rol tjetër
të rëndësishëm në përdorimin e celularit dhe kompjuterit luan mësuesi, që nëpërmjet
formave pedagogjike mund të udhëzojë nxënësit në përdorimin me efektivitet të
veprimtarisë mësimore.
Krahas mundësive të shumëllojshme, vlen të përmendim disa faktor shqetësues të
përdorimit të Teknologjisë
gj dhe TIK-ut nga
g ana e nxënësve. Si të tillë do të veçonim:

Figura 4. Faktorët negative nga përdorimi i pakushtëzuar i internetit nga nxënësi
a. Duke patur një akses të pakushtëzuar në internet, një pjesë e fëmĳëve bëhen pjesë
e faqeve me përmbajtje jo etike.
b. Fëmĳët duke kaluar një kohë shumë të gjatë në internet shkëputen nga realiteti,
bëhen pasiv, jo të disiplinuar, jo social me shokët dhe shoqet e klasës dhe një sërë
pasojash te tjera negative, arsimore dhe shëndetësore.
c. Popullarizimi mjaft shqetësues i nxënësve me celular në arsimin parauniversitar,
shkakton një vargë pasojash negative, madje një pjesë e tyre të pariparushme në
rrugën e tyre të edukimit. Disa anë negative përmendim; Shpërqëndrim, shkëputje
nga aktiviteti mësimor, prishje të zinxhirit të komunikimit, jo i ndërgjegjshëm në
klasë etj.
d. Duke mos qënë të informuar për rreziqet e internetit ata bëhen preh e mashtrimeve
të ndryshme nga persona të paidentifikuar, në shumëllojshmëri formash dhe
mënyrash.
e. Mungesa e informimit të prinderve për përdorimin e internetit, çon në mos
udhëzimin produktiv të fëmĳës për përdorimin në mënyrë racionale të mjeteve
teknologjike me akses në internet.
Konkluzione
Standarti për të integruar Teknologjinë dhe TIK-ut në veprimtarinë edukative në
shkollat tona, luan një rol lehtësues për mësuesin në prezantimin e tematikave
kryesore të lëndës së matematikës, me shumë efektivitet, duke ndihmuar nxënësit
në eksplorimin dhe identifikimin e marrëdhënieve dhe koncepteve matematikore
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përgjatë proçesit mësimor, duke fituar njohuri dhe shkathtësi, qëndrime dhe vlera
në jetën reale .
Nisur nga periudha prej dy dekadash të integrimit të vazhdueshme të Teknologjisë
dhe TIK-ut në shkollat tona, politikat arsimore kanë pasur barriera sfiduese
dhe kapërcyese njëkohësisht duke vendosur gjithnjë dhe më shumë rolin e
pazëvendësueshëm të mësuesit në implementimin e këtĳ standarti, që kurrikula
e arsimit parauniversitar në Shqipëri por dhe ajo botërore në tërësi, duan të
implementojnë në fushën e edukimit, por në vendin tonë zhvendosja e veprimtarisë
së nxënësit dhe e mësuesit nga metoda tradicionale e të mësuarit në metodologjinë
moderne, është i ngadalshëm dhe gradual.
Programet e shumëllojshme edukative në kryerjen e funksioneve matematikore
kërkojnë padyshim njohuri nga mësuesi, dhe njëkohësisht kombinim të këtyre
njohurive me pedagogjin mësimore. Nisur nga sa përmendëm më lartë, ne besojmë
se nëse mësuesi (jo vetëm i matematikës) ka dëshirën e mire, mund të bëjë gjëra të
mira nëse përdor me efektivitet mjetet elektronike si dhe strategjinë pedagogjike të
përdorimit të teknologjisë në proçesin e mësimdhënies dhe nxënies, duke u kthyer
në këtë mënyrë në një mësues model.
Megjithëse Teknologjia dhe TIK-u po shkon gjithmonë dhe më shumë në përsosmëri,
pyetja nuk është nëse mësuesi do ta përdor apo jo edukimin teknologjik, por më
saktë themi se sa do të integrohen programet e edukimit teknologjisë në veprimtarinë
edukative për të gjithë lëndët mësimore të arsimit parauniversitar.
Bazuar në integrimin e Teknologjisë dhe TIK-ut në kurrikulën e arsimit parauniversitar
në Shqipëri, rolin e pazëvendësueshëm të mësuesit për implementimin e teknologjisë
përgjatë veprimtarisë mësimore, pozicionin dhe veprimtarinë e nxënësit në një klasë
me teknologjinë prezente, si dhe ndihma e çmuar dhe vendimtare në veprimtarin
didaktike falë përdorimit të teknologjisë dhe TIK-ut ne klasë, arrĳmë në përfundimin
e rëndësishëm të ndikimit të drejtpërdrejtë ose tërthorazi dhe afatgjatë të Teknologjisë
dhe TIK-ut në jetën reale të nxënësit.

Figura 5. Funksioni didaktik i Teknologjisë dhe TIK-ut në arsimin parauniversitar në Shqipëri
Duke marrë në analizë të gjithë faktorët përbërës të përmendur më lartë, si dhe duke
gjykuar që faktori i parë mundëson në realizimin e të dytës e kështu me radhë, arrĳmë
në përfundimin e rëndësishëm se nxënësi i edukuar në veprimtarinë mësimore me
teknologji të integruar, i karakterizuar nga komunikimi i rrjedhshëm dhe letrar,
mendim kritik dhe krĳues bazuar në argumente dhe ilustrime, vendimmarrës ne
iniciativa dhe sfida, modelim të situatave nga jeta reale dhe zgjidhje të problemit
matematikor, është baza e suksesesit të nxënësit për të bërë një jetë të shëndetshme,
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si dhe duke qënë një qytetar i vlefshëm, i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm nesër.
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Shifts in Non- Literary Translation:
A case study of Shifts in translation into Albanian of EU documents and EU
terminology
Adelajda Arapaj (Bani)
Abstract
This study aims to find out diﬀerent kinds of “Translation Shifts” introduced by Catford (i.e.
structural shifts, class shifts, unit shifts, and intra-system shifts) that occur in the process of
translating diﬀerent kinds of EU documents and EU terminology from English into Albanian.
One of the objectives was to observe if Catford method can be applicable to in EU translations,
which represent a special type of non-literary texts. Another keypoint this research is based in
is the frequency these “Translation Shifts” occur in EU materials translated from English into
Albanian. Since translation equivalence really matters for EU documents they could contain
lower number of shifts.
In order to study shifts in non-literary EU translation, samples from three selected EU
translation were represented consicting in a large number of 191 illustrations, which have
served as the subject of this study that is to say 130 examples of shifts are taken from “The
ABC of European Union Law” translated by the Albanian Ministry of European Integration
“ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit Europian”, 44 examples of shifts are taken from “A Glossary
of Terms - For Civil Society Organisations” translated in Albanian language as “ Fjalorth I
Termave Për Organizatat e Shoqërisë Civile”, and 17 examples of shifts are taken from “The
Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II”.
The analyses conducted on these examples end up to show that the most of the examples
taken into consideration had undergone structural shift, so 58,7% of the sentences had
undergone structural shift, 17.3 % had undergone intra-system shift, 13 % of the sentences
had undergone class shift, 11 % had undergone unit shift. The rank of the four translation
shifts based on frequency is as follows: (1) structural shift, (2) intra-system shift, (3) class shift
and (4) unit shift. Based in the findings of the analysis it can be stated that Catford’s method
may be also practically applicable to non-literary EU translations suggesting that non-EU
translators had higher tendencies to convey information during the translation process than
to coney the style of the source material.
Keywords: EU terminology, EU documents, translation shift, structural shift, class shift, unit
shift, intra-system shift.

Background of the Study
1.1 Introduction
Translation is unanimously considered as a complex process. Starting from the
ancient times up the latest studies done on this field, many attempts have arosed to
finally and fully explain this complex process, taking into consideration the many
features and characteristics of this complicated and diﬃcult task.
As suggested by its title, Shifts in Non-Literary Translation- A case study of Shifts
in translation into Albanian of EU documents and EU terminology, this paper deals
in analyzing certain changes introduced to the target text during the translation
process, being or not induced by objective reasons or subjective preferences of the
translator. These proper changes are called to the term translation shifts. The details
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of this research will be presented later in Part 2 named Methodology.
The objective of this paper has to do with the possibility of applying Catford
categorization of translation shifts on non-literary EU and with a diﬀerent target
language. Another thing is that EU translations are usually not a product of one
individual translator but of a whole group of translators and revisers so it becomes
an impossible task to define the style of EU translations.
The first part of the paper deals with the background of the study starting with
the introduction section; what was the aim and what were the reasons drove me
into choosing this theme; what is the significance of this study, what hypothesis
and research questions are raised during the conducting of analyses; does this bear
limitations or delimitations and at the end of this chapter.
The second part had to do with methodology where firstly are given details about the
analyzed extracts, to which field they were part and why were selected, delineating
some dissimilarities between Albanian and English language as well.
The last part provides the findings of the analysis and their interpretation. At first this
chapter provides an overview of methodology and its findings based on comparison
with the respective table, moreover is given the evaluation of the method used and
some problems it represents and finally concluded by a summary of all findings
resulted from this research.
1.2 Purpose of the Study
The purpose of this study was to observe if Catford’s categorization of shifts would be
applied to non-literary EU translations and to find out the frequency of his translation
shifts“(i.e. structural shifts, class shifts, unit shifts, and intra-system shifts) that occur
in the process of translating diﬀerent kinds of EU texts from English into Albanian
language. It was my decision to try studying translation shifts of EU translations
using a method proposed by Catford because this way I would try to analyze the
patterns of shifting within the EU texts and consequently finding out the rank the
frequency of translation shifts in non-literary the EU documents generally occurs.
1.3 Research Questions
In EU translation analyses carried out in basis of Catford’s shifts, big attention is paid
to translational equivalence of respective language versions of documents, because
all of them have equal legislative value.
The first research question was whether Catford’s method would work for studying
shifts in non-literary EU translation. Personally, I think that the answer to this
question comes in its aﬃrmative form.
The second research question concerns the frequency of shifts in EU translation and
the patterns of shifting that would be common for all EU texts, due to the strict
language policy of the Union. It resulted from the analyses that there are some
diﬀerences in numbers of shifts in respective documents.
1.4 Research Hypotheses
This study bears the typology of a qualitative research, thus it is a bit diﬃcult to
raise any presumed hypothesis. I suppose that this type of research can unfold no
reliable hypotheses. However trying to built up a research hypotheses I should state
that Catford’s model of shifts remains purely theoretical and it is never proved so far
to ever been fully applied to any actual translations. I think that the answer of this
hypothesis may be related to the divergence between formal correspondence and
textual equivalence.
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1.5 Significance of the Study
There are two main significant issues for this study; first, since this study is based
on investigating Catford’s “Translation Shifts” of non-literary EU documents, its
findings can serve as a basic source for further research.
Secondly, as translation has been and will always serve as a bridge connecting nations
culturally, politically, economically it unlimitedly will help people from diﬀerent
countries to understand and communicate to each other. Translation is the key factor,
which progressively grants to the European Union a humanized profile.
1.6 Limitations and Delimitations
This paper research owns its limitations and delimitation while conducting the
analyzing.
The delimitation is that we are only examining the process of translation from a
linguistic point of view while nowadays it has become evident that translation is not
a mere linguistic transfer. Translation is a multidimensional culturo-socio-politicolinguistic process. The theory of Catford belongs to the “formalism era” of translation
studies thus, “he himself never looks at the whole texts or even above the level of the
sentence” (Munday, 2008: 61). Thus, maybe the biggest delimitation of this work, or
any other work, which is based on the theory of Catford, is that it is one dimensional,
i.e. investigating the translation process just from a linguistic point of view.
The first limitation of this work is that it only investigates non-literary EU documents
and does not explore samples of non-literary texts in general but in my opinion,
this limitation does not influence much the course and conclusions of this research.
Another limitation is that this analysis involves just translation from English into
Albanian and I think that the route of the present study would be slightly diﬀerent if
translations from Albanian into English would be taken into consideration. The third
limitation is the time period. In this study, I analysed only samples of 5 years so the
results may not be generalized to other time-periods.
Methodology
2. Methodology used
This paper has as its own main objective to analyze the method proposed by Catford
by applying it to the selected non-literary EU texts. The most important idea was to
find out whether this method would work with non-literary EU texts and pointing
out what kind of problems may be faced in this regard.
2.1 Analysed texts
In order to make possible the functioning of my analyzes, I chose two extracts and
a glossary of terms. I am aware of the fact that all these documents were originally
written in English (even though the authors might have not been native speakers –
but in such a case the documents underwent some English revision and polishing
prior to their publication) – and subsequently translated into Albanian language.
What is worthy to be mentioned regards the names of the author that is not known in
all the three cases and the same can be stated about translator’s name. With regard to
the year of the origin of documents analyzed, they all were published during the last
decade. The three non-EU documents were obtained directly from Albanian oﬃces of
selected international NGOs. These texts had to meet certain criterion – they should
be materials issued from European Union, own the original version in English and
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the Albanian translated version had to be a translation of this original, not just an
adapted version. The last point in particular resulted to be rather problematic in
most of the cases. After having selected the three materials that fully accomplished
the essential requirements, I studied them all attempting to identify any kind of
problem from the Catford’s point of view regarding the translation shifts.
2.2 EU documents
There were selected two EU documents and a Glossary of Terms as part of the
methodology used in this research paper. They are as follows:
1.
“A Glossary of Terms - For Civil Society Organisations” translated in Albanian
language as “ Fjalorth I Termave Për Organizatat e Shoqërisë Civile”
2.
“The ABC of European Union Law” translated by the Albanian Ministry of
European Integration “ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit Europian”
3.
“The Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II”.
2.3. Application of the method and related problems
After selecting the materials from respective documents, the English versions were
parallelized with their translations and compared for shifts in translation. Detected
shifts for each pair of texts were sorted into tables under the respective categories and
finally counted. This system of listing the shifts into a table was practical especially
as the target was the comparison, as it simplified looking up respective shifts and
their further categorization. Following Catford categorization of shifts, I took into
consideration only the optional shifts meanwhile I excluded all other types of shifts.
On the other hand, since the method of analysis was based on manual collection of
data, it was unavoidably manipulated by the judgments of the researcher and at an
open risk toward human errors. As pointed out by Pekkanen (2010: 159), "if several
collectors were involved in the collection of the quantitative data, they might make diﬀering
decisions", both in terms of drawing the border between obligatory and optional
shifts and determining the category in certain borderline cases. During the analysis,
I also encountered some gaps that occurred due to the diﬀerent character of the
analysed documents compared with the texts researched by Catford. Some problems
were also caused by diﬀerences between the compared language systems – diﬀerent
standards for word order, preferences for active or passive voice, etc.
Some other problems that came out during my analyses were that the authors and
translators of non-literary documents are often anonymous and it is not easy to find
two documents by the same author or translator, therefore the focus of the analysis
could not have been on the style of concrete translators and it was necessary to think
of a diﬀerent outcome of the research. For this reason I have chosen as the subject
of the analysis texts related to the European Union with the goal to study frequency
and character of Catford’s shifts in these translations.
The EU documents are often not translated by a single person but by a team, so it
is impossible to identify the style of an individual translator. However, since EU
translation owns governal strict rules, the documents may present some patterns
that could be characteristic for the whole EU group. At the same time, the EU stresses
much more the equivalence in terms of content. This inclination means that the
translation shifts while translating EU texts can even be considered as unnecessary,
often for the sake of clarity and readability of the text. As a conclusion, the number
of shifts in EU translations may result to undergo into inferiority compared to other
kinds of non-literary documents.
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In order to be able to assure a confirmation of these hypotheses, I came to the decision
of analyzing and comparing extracts from three diﬀerent EU translated documents.
Conclusions
Overview of methodology
In this paper my aim was to find out if the “Translation Shifts” introduced by Catford
(i.e. structural shifts, class shifts, unit shifts, and intra-system shifts) were applied
in the process of translating diﬀerent kinds of non-literary EU texts from English
into Albanian language and also their frequency of occurring. One of the biggest
delimitations of this thesis was that I only considered the process of translating nonliterary EU documents from a linguistic point of view while nowadays is undeniable
that translation is not a mere linguistic transfer.
Then, three materials from EU documents were chosen, “A Glossary of Terms - For
Civil Society Organizations” translated in Albanian language as “ Fjalorth I Termave
Për Organizatat e Shoqërisë Civile”, “The ABC of European Union Law” translated
by the Albanian Ministry of European Integration “ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit
Europian” and the last “The Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II”. All
of the selected materials have been translated so far (i.e. during the past 5 years).
I preferred this time-period because of the fact that from time to time and by the
change of generations, the dominant approach of translators may also occur any
change.
Table 1: The frequency of sentences that had undergone each kind of shift in the sample texts
of the study
The frequency of Shift Type

Shift Type

Total Number of Shifts

Structural shift

191

112/ 58.7%

Class shift

191

25/ 13%

Unit Shift

191

21/ 11%

Intra-system shift

191

33/ 17.3%

The table above (Table 1) provides an overview of all shifts detected in the respective
extracts. The Catford’s shifts are divided into four main categories and for each
category the table states the number and the percentage of shifts of all three EU
materials and their proportion out of the total number of shifts in three extracts.
The first column of the table gives the kind of shifts occurred in analyzed samples,
the second column shows the total number of the shifts occurred while the third
columns shows the frequency these shifts occurred. The frequency of the shifts is
given in figures and in percentage as well just to provide a clear resultative number
of changes during the process of translation. As it is recognizably observed from this
table, the number of all shits in all of the three materials being analyzed is 191, from
these 112 belong to structure shift category or 58.7 %, 173 % or 33 shifts encountered
belong to intra-system shift, 13 % or 25 shifts occurred belong to the class shift
category and 11 % or 21 shifts found out belong to the unit shift category.
Table 2: Rank and proportions of shifts within respective categories in each of the three
materials
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Rank

Kind of
shift

Names of the materials used for analyses
“The Official
Journal of
the European
Union- Annex
II”.

“The ABC of
European Union
Law” translated
by the Albanian
Ministry of
European
Integration

“A Glossary
of Terms - For
Civil Society
Organizations”

6

62

44

112

2.

Structure
shift
Intrasystem
shift

8

25

0

33

3.

Class shift

1

22

0

23

4.

Unit shift

0

21

0

21

1.

Total number
of shifts based
on category

As seen from the table two the first column gives the rank the shifts are aligned, the
second column gives the respectively all the kind of shifts occurred, the third column
gives the number of the respective shifts occurring in the material “The Oﬃcial
Journal of the European Union- Annex II”, the forth column gives the number of the
respective shifts used in the material “The ABC of European Union Law” translated
by the Albanian Ministry of European Integration, the fifth column provides the
number of the respective shifts used in the material “A Glossary of Terms - For Civil
Society Organizations” while the sixth and the last column presents the total number
of shifts in basis of shift category.
And the results are as following: 112 shifts in total occurred in all the materials
analyzed. This category of shifts is encountered in all the three materials being
analyzed, respectively 44 shifts in “A Glossary of Terms - For Civil Society
Organizations”, 6 shifts in “The Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II”
and 62 shifts in the third material “The ABC of European Union Law” translated by
the Albanian Ministry of European Integration “ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit
Europian”.
Second in frequency of occurrence is the intra-system shift respectively 17.3 % or
33 shifts in numbers. No intra-system shift has occurred in the first material “A
Glossary of Terms - For Civil Society Organizations”, 8 intra system shifts occurred
in the material “The Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II”, and 25
shifts occurred in the material “The ABC of European Union Law” translated by
the Albanian Ministry of European Integration “ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit
Europian”.
The third in frequency of occurrence comes the class shift respectively 13 % or in
other words 23 shits out of 191 shifts belong to the class shift category. From 23
class shifts in total just 1 (one) occurred in “The Oﬃcial Journal of the European
Union- Annex II”, no class shift was encountered in “A Glossary of Terms - For Civil
Society Organizations” and the 22 left belong to the material “The ABC of European
Union Law” translated by the Albanian Ministry of European Integration “ABC-ja e
së Drejtës së Bashkimit Europian”.
The last according to its frequency comes the unit shift group owning 11 % or 21 unit
shifts out of 191 shifts in total. From 21 unit shifts in total no unit shifts occurred in
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two of the materials “The Oﬃcial Journal of the European Union- Annex II, and “A
Glossary of Terms - For Civil Society Organizations” and all the 21 unit shift belong
to the material “The ABC of European Union Law” translated by the Albanian
Ministry of European Integration “ABC-ja e së Drejtës së Bashkimit Europian”. Let’s
demonstrate what’s said above in the following table.
Graph: Colored frequency of shift
fts occurred

These graphic explicit clearly the most occurred shift in the samples is the structural
shift marked in blue color, followed by the Intra system shift marked in violet color,
then comes the class shift in red color and the last one showed in this graph is unit
shift in green color.
Evaluation of the method and its problems
After selecting the materials the English versions were parallelized with their
translations and compared for shifts in translation. A system of listing the shifts into
a table was practical especially as the target was the comparison. During the analysis
I also encountered some gaps that occurred due to the diﬀerent character of the
analyzed documents compared with the texts researched by Catford.
This research has confirmed that the above-described research has confirmed that
the method Catford proposed can be easily applied to non-literary EU documents. I
would say that in non-literary EU translation the stress falls more under the accuracy
of the content than on style and the quality of language. Thus, the method used
during my analyses does not provide an evaluation of the accuracy on translation,
neither its readability. On the other hand, as revealed by the results of the present
analysis, it can help find out how true and faithful the translators are in conveying
respective units and information included in the source text to the target one, which
has partially to do with the preserving of the original content.
One of the main problems during this research thesis is the subjectivity of the method.
No one can state that there is a precise and unique template for categorization of
shifts, so all depends just on the way the researcher makes his judgments. No one
is able to deny that human errors in translation occur and it becomes necessary
to take into consideration these mistakes that can cause incorrect or overlooked
categorization of shifts. But one thing is for sure; miscategorization of shifts cannot
lead to a distortion of the overall results. However, I think that diﬀerent researchers
can also oﬀer their diﬀerent views of the respective categories and the particular
types of shifts that fall under them.
The last problems that should be taken into consideration are some dissimilarities
between the respective languages for which the method is used.
In any case, despite the above-mentioned problems I think Catford’s method meets
its
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purpose as a widespread and replicable tool to study the preferences of translators
as one of the features during the process of translating non-literary EU documents.
Summary of the Findings
All kinds of spoken and written language are characterized by style, is it literary or
non-literary one. The case of studying the style of a translated text becomes even
more diﬃcult and complexing process in the moment that the source text and the
target text have to be taken into consideration. The question generally raised by most
of the linguists is this: does the style of the translator itself aﬀect the product of the
translated text? Anyway, it is worthy to mention that the samples brought in this
thesis are of non-literally character, letting to figure out that some of the features of
these samples are presented diﬀerently from those of literary texts. After working
and analyzing these samples I figure out that what counts in literary texts is the
aesthetic aspect making use of figures which is a fundamental key in conveying the
message of the author while non-literary texts put the emphasis on facts as they are
more factual.
From the first time translation shifts were mentioned until now they were and are still
presented as some specific changes of the systemic diﬀerences between the source
language and target language. Vinay and Darbelnet (1958) were the first to put light
over the idea of analyzing translations by providing a ‘term’ for the linguistic changes
occurring during the process of translation and known afterward as “translation
procedures”. However, it was just a decade later that another researcher, Catford,
made use of the term ‘Translation Shifts’ for the very first time.
However, the most prominent name and one of the founders of an important model
of translation shift remains Catford (1965), and this is one of the reasons that the
methodology of this research will be fundamentally based on his categorization of
translation shifts. Catford was the first who introduced the term "translation shifts"
and he raised a discussion on them based on translation equivalence. Catford’s
category Shifts are divided in four categories: unit, structure, class, and intra-system
shifts. Structure-shifts is when occurs a grammatical change between the structure
of the ST and that of the TT. Class-shifts occurs when a SL item translated with a TL
item belongs to a diﬀerent grammatical class, i.e. a verb may be translated with a
noun. Unit-shifts has to do which changes in rank. Intra-system shifts occurs when
'SL and TL possess systems which approximately correspond formally as to their
constitution, for instance, when the SL singular becomes a TL plural. Linguistic
theory of translation proposed by Catford faced very much criticism. One of the most
bitterly severe critics came from Snell-Hornby (1988) who asserts that the translation
process cannot simply be regarded simply as a linguistic exercise, as Catford for
instance considered this process, because translation involves diﬀerent cultures and
diﬀerent situations at the same time and it is impossible these features always match
from one language to another. What I can loudly state on kinds of shifts presented by
Catford, where this thesis is based on, is that these Catford’s shifts are analyzed on
the basis of diﬀerences between language systems and hence they are unavoidable.
Apart from the structural shifts that occurs in 58.7% of the samples analyzed, the rest
of the shifts based on Catford’s categorization occur in a considerable lower number.
About 17.3 % of the sentences undergo intra-system shift, about 11% undergo unit
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shift and about 13 % undergo class shifts.
The most probable reason for the low occurrence of class, unit and infra system
shifts is because in many cases no actual translation takes place in translation of non
literary EU documents from English into Albanian.
What has come out form this research is that structural shift is the most encountered
translation shiftwhich occurs in 58.7% of the cases of English-into-Albanian
translation of non-literary EU materials.
The low percentage of intra-system shifts is an indicator that translator of nonliterary EU documents do not pay much importance to fluency of their work.
While the low number of class shifts has to do with the fact that both languages,
English and Albanian, are very much competent of producing the same concepts
in the same forms (noun, adjective, adverb and verb). When the concept is given in
the form of a noun in English, it can most likely be transferred as a noun into our
language too. However, among the four mentioned grammatical forms, probably the
verb has the least capacity for non-shift transfer between these two languages.
Regarding the unit shifts, even these ones occurring in a considerable low scale, the
motive, in my opinion, is that translators mostly used literal translation that is a kind
of word for word translation and endeavor to recompense the right equivalence.
Here the translator has successfully rendered connotative meanings in TT and the
samples show that translation gives the idea of original work
To respect of supranationalism, in my opinion, the most successful example is the
European Union, which geopolitically constitutes a sui generis body. EU applies a
specific language policy that promotes the principle of linguistic equality but the
application of classic translation theory terms becomes problematic from its textual
genres point of view. Not only in the case of EU documents translations, but in
all cases of translations, the original-translation and equivalence remains the most
apriori feature. Another debatable concept on translation of EU documents is the
application of culture to EU texts that, as it isassumed, bear an aculturallity, as it
seems impossible to unequivocally determine the source and target culture. Quality
and accuracy of EU translation is evaluated based on the purity of linguistic and
legal certainty. Respecting both these characteristics means a translator has and must
adhere to a whole spectrum of theories following from the basic principles of EU law
and translation policy within the institutional setting.
At the end of this paper I can conclude that EU translations should be more consistent
in preserving the information from the source text and that’s why they are classified
as translations with a non literary style. The EU documents have to do more with
shifting the order of words and phrases as EU documents tend to be expressed by
long and complicated sentences, or this way may as well serve as a compensation to
avoid other kinds of shifts. As a conclusion of the findings of the analysis, it seems
that in general the style of non-literary translations is much more adaptable and
applied almost in all the cases of EU materials because it is much less aﬀected by
the translator’s style than in literary texts. EU documents, in most of the cases, do
not need to convey a literary style when being translated, they just have to express
precise information from the source language. However, the results of the analysis
of the small corpus of texts used within this thesis suggest that EU texts contain more
shifts which modify just the form of units but not their meaning.
I don’t need any definition or methodology to believe that translation has been and
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will always serve as a bridge connecting nations culturally, politically, economically
and last but not least in importance it unlimitedly will help people from diﬀerent
countries to understand and communicate to each other. For my self, translation is the
key factor, which progressively grants more to the European Union the humanized
profile. In other words, I would like to define translation as Umberto Eco so kindly
has defined it that “translation will be the language of Europe”.
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Llojet e inteligjencave dhe si zhvillohen ato
Tatjana Cukari
Shkolla “Adem Sheme” Sarande
Abstrakt
Truri njerezor permban me shume se nje nivel inteligjence;me shume se nje inteligjence. Ai ka nje shumesi inteligjencash.
Inteligjenca eshte nje forme e njohjes e siguruar kur menyrat e terthorta jane te perfshira dhe kur distancat hapesinore –kohore ndermjet subjektit dhe objekteve zmadhohen. Inteligjenca, e pare si e tere, ngulit modele te caktuara te bashkeveprimit
ndermjet subjektit ose subjekteve dhe larg dhe prane objekteve perqark. Origjinaliteti I saj qendron ne thelb ne natyren e modeleve qe ajo nderton per kete rezultat.
Jeta eshte nje” krĳuese modelesh” sic ka vene re Brachet. Sigurisht keto” modele “
biologjike jane ato te organizmit , te secilit prej organeve te tĳ dhe bashkeveprimit
fizik me mjedisin qe ato mbrojne. Njohja e inteligjencave na ndihmon ne gjetjen e menyrave me efikase dhe rrugeve me te qarta per ta rritur ate. Kureshtia,perqendrimi,lo
gjika,arti,muzika, leximi.programi intensive I te nxenit pa kaluar kufijte,teknologjia
e informimit,veprimtarite sportive qe zhvillojne mendjen,vallzimi, matematika, disiplina mendore etj jane disa prej rrugeve qe na cojne drej rritjes te inteligjences dhe
si duhet te punohet me nxenesit me veshtiresi ne te nxene.
Inteligjenca e te folurit permban pjesen me te madhe te inteligjences standarte.
Lidhet me aftesine e femĳes per te kuptuar dometheniet e fjaleve,dhe, ndersa koha
kalon, per t’I perseritur ne trajten e folur dhe te shkruar;per te kuptuar me shume
ndertime fjalesh te nderlikuara duke perfshire fraza, fjali,paragrafe dhe libra te tere
dhe per te kuptuar gjithnje e me shume forma me te nderlikuara lidhjesh te shprehura ne fraza.Kjo inteligjence nuk eshte e pandryshueshme;ajoeshte me se e lakueshme
dhe mund te ndryshoje gjate gjithe jetes. Pra inteligjenca e te folurit perfshin shtrirjen
ne teresine e fjalorit te folur. Zhvillimi I kesaj inteligjence fillon qe kur femĳa eshte
I porsalindur.Sigurohuni qe femĳa te degjoje shumellojshmeri fjalesh.mos mendoni
se ai smund t’ju kuptoje. Me kalimin e muajve vazhdoni ti flisni duke shtuar fjale
me teper te fjalorit tuaj . Kur femĳa te kete mbushur kater muajsh fjalet shoqerojani me imazhe. Pikturat qe ndodhen ne liber duhet ti shoqeroni me gisht dhe te
vazhdoni rrefenjen. Shume shpejt kjo menyre te vepruari ka per tu bere pjesa me e
rendesishme e dites.Femĳa me kalimin e kohes fillon t’I perfytyroje ilustrimet sipas
mendjes se vet.
Inteligjenca numerike/logjike
Kjo lloj inteligjence I referohet zhvillimit te aftesise te trurit per te luajtur me alfabetin e numrave, nga nivelet me te thjeshta deri ato me te veshtirat,duke vazhduar
me tej me mesimin e funksioneve themelore te mbledhjes, zbritjes, shumezimit dhe
pjestimit.Gjithashtu,ajo perfshin edhe aftesine per te kuptuar lidhjet e shumta qe
ekzistojne ne ushtrime te tipit :plotesoni numrat qe mungojne:2,4,6,---,10,12,14”.Kjo
inteligjence sikunder inteligjenca e te folurit, mund te ndryshoje vazhdimisht me ane
te ushtrimeve te vazhdueshme.
Zhvillimi I kesaj inteligjence arrihet arrini qe femĳa te arrĳe te numeroje rrjedhshem
duke numeruar sebashku cdo peme, gure te kalldremit,shtyllat e dritave ne rruge etj.
Te gjitha keto te arrihen si loje e perditshme.Beheni zbavitese me ane te gjezave me
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fjale . Te beje llogaritje te thjeshta me mend dhe gjithcka te kete nje formen e nje loje
zbavitese.
Inteligjenca inxhinierike/hapesinore
Inteligjenca inxhinierike/hapesinore I lejon femĳeve te hetoje boten e paane te tri permasave. Kjo lloj inteligjence ze fill nga vezhgimet ne boten mikrokozmike- qe nga
hapesirat qe shfrytezon piktori,skulptori,arkitekti, kirurgu apo inxhinieri mekanik,
deri ne hapesirat e medha e stermedha, si ato qe pershkohen nga detaret pilotet e linjave ajrore dhe astronautet. Si te gjitha inteligjencat e tjera dhe kjo inteligjence mund
te zhvillohet dhe plotesohet me tej. Ajo zhvillon shume trurin e femĳes.
Lojra me bashkim pjesesh te nje figure, loja dam , shah.Cmontimi I objekteve lodra
per te pare si funksionojne ato ,nxiteni, dhe kur ta kete cmontuar ta montoje perseri.
Fantazia rritet kur te gjithe jemi krĳues. Mesimi I busulles eshte shume I rendesishem per ti nxitur inteligjencen e tĳ hapsinore.l
Inteligjenca shqisore
Kjo inteligjence ka lidhje te ngushte me pese shqisat kryesore:
shikimin,degjimin,shĳimin, nuhatjen dhe prekjen. Ato jane te ndara nga njera tjetra dhe ashtu duhen pare. Mendjet me te medha krĳuese te histories kane zhvilluar se tepermi inteligjenca ndĳore dhe I kane zbatuar me perpikmeri dhe lirshmeri
ne fushat e tyre te interesit.Gjithashtu, ata kane pasur prirjen t’I perziejne shqisat e
tyre,duke I pare tingujt si trajta, shĳimin si ngjyrat dhe shikimin si tingujt. Kjo aftesi
quhet sinestezi.
Degjimi I llojeve te ndryshme muzikash dhe kerkimi prej femĳeve te vizatojne nen
efektin e tingujve.
Vendoseni te ndjej ndryshimin qe ka nje pelhure nga nje pjese te ngurte, brumin ,
plastelinen me qellimin te dalloje ndryshimet.
Inteligjenca trupore/kinestetike
Kjo eshte nje inteligjenc teper e rendesishme Eshte e lidhur ngushte me aftesine
e trupit per te vendosur marredheniet e duhura me vetveten dhe me boten qe e
rrthon;gjithashtu, me aftesine per t’u kunderpergjigjur me shpejtesi te ndryshme dhe
per te qene vazhdimisht I vetedĳshem per pozicionin e trupit ne hapesire ne lidhje
me te gjitha sendet e tjera qe e rrethojne.Zhvillimi I inteligjences fizike te femĳes
shkon dore per dore (truri me trupin) .
Kjo inteligjence zhvillohet qe ne moshe te vogel qe nga levizjet kembadore,vazhdon
me garat e lehta, lojrat me top duke stervitur aftesite bashkerenduese. Marrja pjese
ne veprimtari sportive ,derisa ta kuptoje vete rendesine e marrjes me sport.
Inteligjenca krĳuese eshte inteligjenca qe lidhet me proceset bashkeshoqeruese
rrezatuese dhe shperthyese, qe e shpien trurin ne fusha te reja te te mendurit dhe
shprehjes.
Zhvilimi I saj behet me disa metodika si “Harta e mendjes “ . Harta e mendjes lejon
dhe nxit rrjedhen e pershpejtuar te mendimeve krĳuese te reja qe lidhen me shumekuptueshmerine e fjaleve dhe realitetit.Gjithashtu femĳet duhen te jene te pajisur me
flet me ngjyra lapsa dhe te merren me veprimtari krĳuese.
Inteligjenca vetjake perben nje faktor te rendesishem ne teresine e inteligjencave,
qe gjithkush mund ta quaj niveli I trurit. Kjo lloj inteligjence ka marredhenie me te
ngushta e me te nderlikuara me vetveten. Zhvillimi I inteligjences vetjake eshte I
lidhur ngushte me kater ushqyesit e trurit: oksigjeni, ushqyerja dashurine dhe informacionin. Mungesa e tyre con ne krĳimin e dyshimeve , ne mohim dhe urrejtje
per veten. Qendrimi vetem dhe ndjenja e te qenit te lumtur kur jane vetem, do ta
ndihmoje ne te ardhmen. Mbeshtetja tek vetvetja dhe perfytyrimi I tĳ do te ndih372

mojne ne te ardhmen per te pasur nje perqendrim me te mire . Femĳet nuk duhet te
mbeshteten teresisht tek te tjeret per te qene te lumtur.
Inteligjenca shoqerore eshte inteligjenca e lindur e trurit per tu marre vesh me njerzit-ne shkalle individi, ne shkalle grupesh te vogla, grupesh te medha ose ne grumbullime masive. Ajo eshte quajtur si me luftarakja per te kuptuar dhuntite e shumta
te trurit. Femĳet duhet te njohin qarte dhe te perfytyrojne cdo te thote te jesh pasanik,
I vobekte, pulebardhe, shendetlig, kampion boteror.Ta vendos veten ne vendin e tyre
dhe ti kuptoje me mire ata.Gjithmone duhet te jete rrethuar me njerez te moshave
te ndryshme, dhe kombesive te ndryshme dhe racave te te dyja gjinive.Gjithashtu
duhet nxitur te flase te bashkebisedoje para grupeve te vogla dhe te medha.
Inteligjenca shpirterore eshte inteligjenca gjitheperfshirese qe psikologu I famshem
amerikan Maslou e pershkruan si qellimin perfundimtar ne teresine e nevojave. Ajo
plotesohet me permbushjen e nevojave themelore te ushqimit , strehimit, arsimimit
prodhimtarise dhe sigurise. Te gjithe njerzit qe kane nje inteligjence jashtezakonisht
te larte shpirterore e kuptojne se jeta e tyre karakterizohet nga nje ndjesi e larte plotesie dhe qellimi pozitiv;e njohin mire vetveten;krĳojne lidhje te ngushte dhe ,shpeshhere behen njesh me boten.Kane lidhje te perzemert e merak per menyret e tjera te
te jetuarit,qe u shkaktojne ndjenja mahnitjeje, nderimi,dashurie dhe respekti;arrĳne
te bashkerendojne perulesine me besimin ne vetevete;cmohen si me te pjekur e me te
mencur,sesa niveli mesatar I njerzve.Kjo inteligjence krĳohet qe ne vitet e hershme.
Prinderit dhe sidomos mesuesit luajne nje nga rolet me te rendesishem. Njohja dhe
vleresim per njohjen e mikrokozmosit dhe makrokozmosit, si te cmoje te bukuren
dhe te mistershmen e botes. Te kundroje gjate, e mos t’i shpejtoni per ta shuar kuriozitetin. Bashkebisedimi per cdo gje qe nga me te thjeshtat e deri tek me te veshtirat
dhe gjithmone te mos harroni te shfaqni habi per gjerat qe degjoni prej tĳ.Librat
per gjithesine ,sistemin diellor,nuk duhet te mungojne ne biblioteken e tĳ qe ai te
kuptoje bukurine dhe madheshtine e gjithesise.dhe te zhvilloje aftesine e konceptimit, do te njoh madheshtine e natyres dhe do te zhvilloje mendimin ndaj gjerave te
medha. Shekspir ka thene:”Gjithe bota eshte nje skene teatri…” dhe per zhvillimin e
nje femĳe eshte jetesore te njihet me sa me shume aktore te jete e mundur.
Referencat
Psikologjia e Inteligjences –Piaget.
Truri I femĳes- Tony Buzan.
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Roli i kujtesës historike në parandalimin e ekstremizmit nacionalist apo fetar
Pëllumbardha Xhoku
Abstrakt
Historia njerëzore ështe nje rrugë e gjatë zhvillimi, arritjesh, bashkëpunimi dhe përparimi.
Qytetërimet e lashta kanë ndërtuar vepra mahnitëse që mbeten të tilla edhe për ditët e sotme
.
Por kujtesa historike sjell gjithashtu në vëmendje ngjarje të tilla si dyndje
barbare,kryqëzata , luftra fetare ,pushtime , luftra për dominim territoresh,luftra botërore
etj. Të gjitha këto kanë ndikuar në kujtesën e kombeve dhe kanë lënë gjurmët e tyre.
Megjithatë gjithmonë midis tyre ka pasur dëshire për bashkëpunim dhe është gjetur gjuha
e përbashkët e paqes ,shkëmbimeve tregëtare apo kulturore Dhe për rrjedhojë ajo cfarë ne
trashëgojmë sot është një botë më paqedashëse më bashkëpunuese me deshirën për ti ofruar
brezave një të ardhme gjithmonë më paqësore dhe larg gjuhës së urrejtjes.
Progresi është i natyrshëm dhe e ka sjellë shoqërinë e sotme në nivelet më të larta të zhvillimit.
Edhe pse jetojmë në një shoqëri me nivele të larta përparimi rreziku ndaj ekstremizmit
nacionalist dhe fetar është aktual .Rritja e ekstremizmit apo ringjallja e tĳ është kërcënimi i
parë më i spikatur i sigurisë me të cilin përballemi sot, në Ballkan si dhe në pjesët e tjera të
Globit. Roli i Kujtesës historike është një faktor shumë i rëndësishëm për parandalimin e
konflikteve të ardhura nga këto forma të ekstremizmit.Të rinjtë mund të mos e kenë vet si
prioritet kryesor njohjen e të kaluarës ,por ne si shoqëri duhet ti motivojmë për këtë.Procesi
i ballafaqimit me të shkuarën është një sfidë në vetvete.
Kujtesa historike ka një rol edukues si koncept për të krĳuar terrenin për mos përsëritjen e
gabimeve të së shkuarës,edukon brezat me kontekstin historik e social të zhvillimit të historisë
dhe u ofron të rinjve një pikënisje nga ku mund të marin spunto për të përballuar sfida të
ndryshme politike e sociale.Lënda e Historisë ka për qëllim ruajtjen e Kujtesës historike dhe
Kujtesa historike synon pikërisht reflektimin mbi diktatura e ngjarje në mënyre që ato të
mos kthehen sërish në forma të tjera.
Po si luan rol kujtesa historike në parandalimin e nacionalizmit ekstrem dhe ekstremizmit
fetar? (shmangja e gabimeve të së kaluares, parandalimi i rreziqeve nga format e ndryshme
të ekstremizmit)
Fjalë kyçe: kujtesë historike, nacionalizëm ekstrem, ekstremizëm fetar.

Hyrje
Shoqëria njerëzore është njohur me forma të ndryshme të ekstremizmit që
nga mesjeta.Për arsye politike apo shtetërore ekstremizmi fetar është nxitur
kunder individëve apo grupeve me përkatesi tjeter fetare.Luftra fetare kanë
shperthyer në Europë ne kohën e Refomacionit dhe përndjekjet e persekutimet
kanë vazhduar me dekada të tëra ndaj atyre që kishin një fe “të padëshiruar”
Luftra të shenjta janë organizuar nga Lindja e nga Perëndimi.Kryqëzatat ishin luftra të
organizuara nga kisha kundër të pafeve mysliman e për të shpëtuar varrin e JezuKrishtit [1].
Pushtime e luftra janë organizuar nga Kalifati Arab e më pas Perandoria Osmane në
perëndim me synimin përhapjen e fesë islame te të pafetë.
Por ektremizmi fetar dhe nacionalizmi ekstrem kanë marë forma të reja në periudhen
e historisë moderne e asaj bashkëkohore..Nacionalizmi ekstrem qe një nga shkaqet
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kryesore të shpërthimit të Luftës së Parë Botërore. Synimet për territore të reja e për të
sunduar popuj të tjerë “ inferior “ ,” të padenjë “ do të shërbejnë si shkak për shpërthimin
e një prej konflikteve më të përgjakshme në historinë njerëzore –Lufta e Dytë Botërore.
Fillimi I saj do të paraprihet nga një propagandë e ethshme rraciste ndaj të ashtuquajturve
“popuj inferior” dhe vazhdimi I luftës do të jetë akoma më i paparashikuar në
ndezjen e konflikteve e të armiqësive midis popujve të përfshirë në këtë konflikt.
Ideologjitë manipuluese të përdorura në fillim dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore
u shoqëruan me një nga plagët më të mëdha të njerëzimit “Holokaustin”(vrasjen
sistematike të hebrenjve) Antisemitizmi ishte një nga boshtet e doktrinës naziste e
që gjatë Luftës do sjellë si pasojë shumë krime monstruoze.
Mbarimi i Luftës së Dytë Botërore u shoqërua me përpjekje për të dënuar shkaktarët e
këtyre krimeve dhe me perpjekje për marjen e masave që këto krime të mos përseriteshin
më . Një nga vendimet e përbashkëta të Kombeve të Bashkuara qe dënimi I kriminelëve
të luftës nëpërmjet Gjyqit të Nurembergut,një nga gjyqet më të zgjatura në histori.
Gjithashtu qeveri të ndryshme përfshin në legjislacionet e tyre ligje që dënonin rënde
krimet që lidheshin sidomos me shkeljen e të drejtave të njeriut..
Në vitet në vazhdim janë përkujtuar viktimat e holokaustit dhe të Luftës së Dytë Botërore.
Nëpërmjet Kujtesës historike është synuar nxjerja e mësimeve nga e kaluara ,
ndërgjegjësimi për rreziqe ekstremiste që mund të jenë prezent në cdo kohë, qoftë
ajo e afërt apo e largët.
I-Ç’është Kujtesa historike?
Kujtesa historike është nje koncept ideologjik dhe historiografik qe synon të tregojë
përpjekjet e ndërgjegjshme të grupeve njerëzore për të gjetur të kaluarën e tyre duke
e vlerësuar atë dhe duke e trajtuar me respekt të vecantë.
Përkufizimet për të mund të jenë të ndryshme, sic ësht propozuar nga Maurice
Halbwachs [2] si kujtesë kolektive ,ku kujtesa përcaktohet si një ngjarje ,jo si një
përvojë e drejtpërdrejtë por transmetohet me mjete të tjera.Ato mund të transmetohen
nëpërmjet kujtesës vizuale fotografike vendeve historike etj.
Sic shkruan Jeﬀrey Andrew Barash: Ekziston një mënyrë kritike për nderim të
tragjedive të mëdha: duke mos harruar asnjëherë . Përkujtimi kolektiv është aq i vjetër
sa vetë shoqëria njerëzore, duke shërbyer si një burim i rëndësishëm i kohezionit
social. [3]
II- Sa peshë mund të ketë Kujtesa Historike për të minimizuar efektet e
nacionalizmit ekstrem apo ekstremizmit fetar?
Kujtesa historike ka një rol edukues si koncept,pasi shërben për të krĳuar terrenin e
mos përsëritjes së gabimeve të së shkuarës. Edukon brezat me kontekstin historik e
social të zhvillimit të historisë së një kombi.
Zhvillimi i Kujtesës historike ushqen , nxit ,edukon e përcakton identitetin e grupit duke
iu treguar njerëzve nga vĳnë , kush janë e si duhet të veprojnë në të tashmen e në të ardhmen.
Për periudha tndryshme historike
ka monumente të ndryshme historike
,(muze,pllaka përkujtimore,memorial etj.,) të cilat tentojnë të tregojnë të kaluarën.
Qëllimi i saj shmangia e gabimeve të së kaluarës, parandalimi i rreziqeve nga format
e ndryshme të ekstremizmit.
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1-Si shfaqet nacionalizmi ekstrem dhe ekstremizmi fetar sot?
a)- Nacionalizmi ekstrem
Me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore OKB dhe organizata të tjera në mbarë
botën bënë perpjekje për zhdukjen e ideologjisë naziste ,crrënjosjen e saj dhe
dënimin e krimeve që kishin burim ideologjinë naziste Por realisht me kalimin e
dekadave aty -këtu grupe të neonazistëve kanë krĳuar organizata të jashtëligjshme
dhe kanë ushtruar aktivitetin e tyre .
Neo-nazizmi përbëhet nga lëvizjet militante sociale ose politike të Luftës së Dytë Botërore
e pas Luftës së Dytë Botërore që kërkojnë të ringjallin dhe zbatojnë ideologjinë e nazizmit .
Neonazistët kërkojnë të përdorin ideologjinë e tyre për të nxitur urrejtjen dhe sulmin
ndaj pakicave, ose në disa raste për të krĳuar një shtet politik fashist. [4] Është një fenomen
global, me përfaqësim të organizuar në shumë vende dhe rrjete ndërkombëtare. Ai
merr hua elementë nga doktrina naziste, përfshirë ultranacionalizmin , racizmin deri
në ksenofobinë, homofobinë , anti-romanizmin , antisemitizmin , antikomunizmin
dhe fillimin e Rajhut të Katërt . Mohimi i holokaustit është një tipar i përbashkët i
tyre, siç është përfshirja e simboleve naziste dhe admirimi i Adolf Hitler Në disa
vende të Europës dhe Amerikës Latine , ligjet ndalojnë shprehjen e pikëpamjeve pronaziste, raciste, antisemite apo homofobike. Shumë simbole të lidhura me nazistët
janë ndaluar në vendet evropiane (veçanërisht në Gjermani ) në një përpjekje për të
kufizuar neonazizmin.[5]
Ja disa nga organizatat neonaziste nëpër botë:
Afrika e Jugut (3 organizata po përmend 2)
Afrikaner Weerstandsbeweging - neonaziste te Afrikes se Jugut e paraqesin veten
grup superior te bardhësh. ;Blanke Bevrydingsbeweging –konsiderohet si organizata
më e djathtë ekstreme e lidhur me aparteidin
Amerika e Veriut (20 organizata)
Partia naziste amerikane - Shtetet e Bashkuara –parti e esktremit të djathë 1960
Vëllazëria ariane e Teksasit - Shtetet e Bashkuara- nje nga bandat më të mëdha të të
bardhëve në burgje .;Aryan Nations - Shtetet e Bashkuara dhe Kanada-organizatë
fetare për supermacinë e të bardhëve
Partia Tradicionale e Punëtorëve - Shtetet e Bashkuara-promovon separatizmin e
bardhë
Karaibe dhe Amerika e Jugut (5 organizata)
Lëvizja Nacionaliste Socialiste e Kilit—mbështeste idetë e Adolf Hitlerit
Azia: (8 organizata)
Shoqata e Socializmit Kombëtar - Tajvan organizatë e ekstremit të djathtë
Partia Kombëtare e Punëtorëve Socialistë Japonezë - Japoni ultranacionalistë të ekstremit
të djathtë.
Europa (63 organizata, për arsye të moszgjatjes po përmend vetëm numrin e tyre)
Ish-Jugosllavia (4 organizata); Belgjika dhe Holanda
(7 organizata);
Danimarka (3organizata); Gjermania (17 organizata); Norvegjia (3 organizata);
Rusia (6 organizata) Spanja (3 organizata); Suedia (3 organizata); Finlanda (1
organizate); Mbretëria e Bashkuar (15 organizata); Ukraina (4 organizata).
Në dukje ideologji të tilla janë zhdukur me përpjekjet mbarë globale, por ekzistenca
e tyre mbetet një rrezik I fshehur sidomeos për të rinjtë. Këto organizata gjatë viteve
e kanë shoqëruar ekzistencën e tyre me aktivitete të dhunshme.
b)-Ekstremizmi fetar
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Aktualisht sot në botë ka disa organizata ektremiste fetare, por ajo që ështe më shqetësuese
e që ka prekur botën arabe dhe ka ndikuar ndjeshëm në rrezikun terrorist në botë është ISIS.
ISIS justifikon veprimet e tĳ me fenë islame dhe xhihadin.
Po ç’nënkupton ai?
Xhihadi është një fjalë arabe që do thotë: përpjekje me anë të argumenteve të Kuranit
për të përhapur Islamin. Xhihad, sipas Islamit, nuk përbëhet nga vrasjet apo nga
vetëvrasjet, por nga përpjekjet maksimale për të gjetur pëlqimin e Zotit. Në realitet,
xhihadi në asnjë mënyrë nuk ka të bëjë fare me agresionin dhe çrregullimin. Islam
do të thotë paqe. Fatkeqësisht, shpesh xhihadi përkthehet si “Lufta e shenjtë që bëhet
për ta mbrojtur Islamin ose për ta përhapur atë në një shoqëri jomuslimane”.
ISIS apo “Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit” është një organizim i armatosur që
vepron në Irak dhe Siri, organizatë e cila për bazë ka ideologjinë e quajtur “selefiste”,
siç kanë dëshirë të identifikohen,e që në realitet janë , organizatë e cila ka për qëllim
ngritjen e një shteti të sheriatit në Irak, Siri, Palestinë dhe në Jordani. Kjo organizatë
ka shtrirje edhe në Libi, në Egjipt dhe në Somali: kjo si strategji e zgjerimit të saj
në rajon, po ashtu kjo organizatë ka për qëllim edhe shtrirjen e saj apo gjetjen e
përkrahjes edhe brenda në shtetin e Turqisë apo ne shtete te tjera.
Kur u formua ISIS-i?
Ai i cili vendosi strukturën e parë të ISIS-it, ai që i vendosi themelet e para ishte Ebu
Muab Ezarkaui, , i cili kishte prejardhje nga Libani. Këto themele u vendosën nga
ai në vitet 90 në Irak, nën emrin e organizatës "Etevhid vel Xhihad". Kjo organizatë
ka luajtur një rol në humbjet që ka pësuar ushtria amerikane pas hyrjes në Irak, në
vitin 2003. Kjo organizatë në vazhdim iu bashkua “Al Kaedes” me Osama bin Laden
Pas sulmeve të mëdha kundër “Al Kaedes” dhe humbjeve në vitin 2006-2007 kjo
organizatë do të shfaqet prapë në vitin 2012 nën emrin "Xhebhetu Nusra" dhe në
muajin shkurt të vitit 2013 si ISIS
Kush e përkrahu ISIS-in fillimisht?
Në fillim të vitit 2012 milicia e ISIS-it hyri në Siri duke luftuar kundër Bashar Al
Asadit edhe me përkrahjen e kundërshtarëve të Asadit, pastaj filluan të qëndrojnë
mirë dhe të stacionohen në qytete të Irakut të pasura me ujë, naftë dhe me tregti
kufitare. ISIS-i pati sukses të madh nga tregtia kufitare, sidomos tregtia me naftë në
kufijtë e Turqisë gjë që ka bërë të mundur që të gjithë ata që kanë ikur nga grupet
e ndryshme terroriste të afrohen rreth tyre për shkak të mundësive të mëdha për
pagesa të majme. Pastaj u drejtuan në disa qytete të Irakut dhe Sirisë, ku kishte
synim të bëjë radikalizim të mjedisit duke organizuar vrasje të udhëheqësve sunni
që ishin liberalë dhe tolerantë, ISIS-i rrëmbeu disa deputetë shiit, të cilët i dënoi me
vdekje dhe vrasje .Për shkak të dhunës kundër suunive që kanë bërë e kjo gjë rezultoi
që ISIS-i të fitojë përkrahje në Irak përkundër Qeverisë Shiite.
2-Sa njihen krimet e bëra nga nazistet (nacionalizmi ekstrem ) dhe ato të bëra nga
organizatat ekstremiste fetare si ISIS nga të rinjtë ?
Një rol të rëndësishëm në ruajtjen e vlerave demokratike dhe të një shoqërie të përparuar
e luan Kujtesa historike duke treguar arsyetuar e mbrojtur vlerat më të mira të shoqërisë.
Teknologjia e Informacionit i sjell njerëzit më afër me njëri tjetrin, më afër mundësive
të bashkëpunimit, të qasjes me informacionin ,vlerësimit te asaj që kemi trashëguar
nga e kaluara dhe asaj qe mund të lëme pas.
Sot të rinjtë kanë mundësi të jashtëzakonshme komunikimi dhe marje informacioni ,
përdorin rrjetet sociale dhe ndikimi i aktualitetit është i konsiderueshëm. Ndikimi prej
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rrjeteve sociale është i madh dhe krahas informacioneve pozitive e të vlefshme, në mënyrë
të pa kuptuar shpesh disa prej tyre bëhen viktima të këtyre organizatave ekstremiste..
Po sa i njohin të rinjtë krimet e bëra nga organizatat nacionaliste ekstreme dhe
ato terroriste me baza fetare?
Në
lëndën
e
historisë
në
shkolla
trajtohen
sipas
rrjedhës
kohore
tema
e
cështje
që
lidhen
me
te
d y konceptet e mësiperme,por realisht shumë prej tyre janë të ekspozuar e të
pambrojtur ndaj rrezikut që vjen nga keto organizata ekstremiste.
Në një anketim të bërë me 60 nxënës të moshës 15-18 për njohuritë që ata kishin mbi
organizatat ekstremiste rezultuan këto përgjigje:
Nr

Pyetja

Po

Jo

1

Keni informacion për organizatat ekstremiste si:
Neonazistët

48

12

ISIS

60

0

Al Kaeda

34

0

IRA

5

55

ETA

0

60

Boko Haram

0

60

2

Keni parë simbole të tyre të vizatura ?

60

0

3

Njihni dometheniën e simboleve të tyre ?

4

56

4

Keni parë në internet apo në media mesazhe të grupeve ekstremiste?

49

11

5

Keni informacion mbi programet e këtyre organizatave ?

21

39

6

Keni trajtuar në librat e historisë informacion për këto organizata ?

21

39

7

Keni informacion për dhunën e ushtruar prej tyre në vendet ku ato veprojnë ?

19

41

Njohuritë e tyre rreth këtyre organizatave janë pjesërisht sipëfaqsore
3-Sa rëndësi ka njohja e Kujteses historike në parandalimin e veprimtarisë së
këtyre organizatave ekstremiste dhe ndikimit të tyre tek të rinjtë në Shqipëri?
Teknologjia ,interneti ,globalizmi janë elemente të rëndësishëm që ndikojnë në
jetën sociale të të rinjve sot . Të rinj nga vende të ndryshme të botës arabe apo të
perëndimit mund ta vendosin veten përkrah këtyre organizatave ekstremiste dhe
pa e kuptuar nuk dinë arsyet se pse janë rreshtuar përkrah tyre .Ndikimi i rjeteve
sociale ,frekuentimi i tyre qoftë edhe nga kurioziteti ka ndikuar tek ata dhe ,shumë
të rinj edhe nga vendet e perëndimit i janë bashkuar luftës së këtyre organizatave.
Vlerësimi sic duhet i Kujtesës historike në vendet e Perëndimit e sidomos në
Gjermani, mbështetur nga një legjislacion i gjerë kundër ektremizmit e ka pakësuar
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rrezikun ekstremist atje. Kjo çështje nuk është trajtuar siç duhet në vendet e Lindjes
dhe rreziku ekstremist është më i pranishëm në këto vende
Historia është një nga shtyllat më të rëndësishme të kulturës botërore..
Qëllimi i Kujtesës historike është pikërisht: “Mos harro” ,”Mëso dhe merr më të mirën”.
Por për të realizuar këtë mision
do të ishte mirë të kishte një
mbështetje
më të madhe nga aktorët politik sic është Ministria
e Arsimit
dhe institucionet e tjera përkatëse të lidhura
me të.
Prioritet duhet të jetë psh. zgjerimi i programit të lëndës së historisë duke i
kushtuar orë të vecanta Kujtesës historike në funksion të parandalimit të veprimtarisë
së këtyre organizatave ekstremiste ,në mënyrë që të rinjtë të mos kenë boshllëk në
marrjen e informacionit për këto rreziqe dhe të marin me tepër informacion nga
ngjarjet e aktualitetit në këndvështrimin më real të mundshëm.
Gjithashtu një trajnim i vazhdueshëm i mësuesve të historisë mbi mënyrat se si
duhet ta trajtojnë të kaluarën historike në një orë mësimi ,cilat aspekte të përzgjedhin,
si ti bëjnë nxënësit të interesuar për tema e cështje të historisë që janë me vlerë per
ta, si ti angazhojnë ata në punë kërkimore historike , si të bëjnë ballafaqimin me
të shkuarën dhe vlerësojnë drejt rreziqet që mund ti vĳnë sot nga këto organizata
ekstremiste do të ishte njëelement i rëndesishëm që Kujtesa historike të kryente
misionin e saj.
Pra një Kujtesë historike e vlëresuar e vendosuar në vendin e duhur mund të
minimizojë rreziqet që vĳnë nga këto organizata eksrtemiste dhe të parandaloj
përfshirjen e të rinjve në veprimtari të cilat nuk mund të përputhen me aspiratat e
tyre.
Referenca
1-Historia 1 R.Gjini- botim shkollor.
2-Maurice Halbwachs: On Collective Memory, kap II.
3-Jeﬀrey Andrew Barash Collective Memory and the Historical Past.
4-Gay, Kathlyn (1997). Neo-nazistët: Një kërcënim në rritje. Enslow. p.114. ISBN 9780894909016 .
5- Werner Bergmann; Rainer Erb (1997). Antisemitizmi në Gjermani: epoka post-naziste që
nga viti 1945.
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Krĳimi i identitetit ne adoleshence
Arjola Kaci
Abstrakt
Ky punim synon te pershkruaje nje fenomen te zakonshem te jetes njerzore, nje faze ku permes
se ciles heret apo me vone kalojme te gjithe sic eshte faza e adoleshences,krĳimi I identitetit
te individit apo sic e quajme ndryshe “te ecesh me kembet e tua”, synon te japi nje koncept
të pergjithshem se si nje individ arrin te formoje personalitetin e tĳ nje nje vend shume te
rendesishem sic eshte shoqeria, ky vend I ka themelet nga familja dhe me pas keto themele
ngrihen dhe modelohen duke huazuar apo dhe duke eksperimentuar me gjera te pa provuara
me pare, sa me te forta dhe te qendrueshme te jene “themelet familjare” aq me I sukseshem
dhe me me pak probleme do jete e ardhmja e individit ne adoleshence dhe me tej. ky punim
realizojë vlersimin e faktorëve të vecantë të përfshirjes prindërorë, stilet e prindërimit që
përceptojnë adoleshentët dhe statuset e identitetit të adoleshentëve.studimet te shumta në
psikologji kanë treguar se stilet e zakonshme të prindërimit dhe taktika të vecanta prindërore
ndikojnë në modelimin zhvillimin e fëmĳës dhe se ky ndikim I stileve nuk e dobëson pjekurinë
e fëmĳës në moshën e adoleshencës, vec te tjerash ky punim është të zbuloje se si ndikojnë
stilet e përceptuara të prindërimit në formimin e identitetit të adoleshentëve , brenda kulturës
shqiptare dhe si ndryshojnë marrëdhëniet midis këtyre dy variablave po në kulturën tone.
Fjale kyce: adoleshence, identitet, stile prinderimi, shoqeri.

Hyrje
Adoleshenca, periudha tranzitore midis fëmĳërisë dhe moshës së rritur, përkon me
ndryshimet fizike, mendore, emocionale dhe të marrëdhënieve shoqërore. Prindër
të suksesshëm u ofrojnë fëmĳëve të tyre një ndjenjë sigurie dhe i inkurajojnë ata
të bëhen autonomë duke shkuar drejt pavarësisë së tyre. Stilet e prindërimit janë
përkufizuar si sjellje specifike që prindërit përdorin për rritjen e fëmĳëve të tyre(
Erikson, E. 1968; ). Adoleshenca është një periudhë e jetës kur një person fillon të
bëhet më shumë i drejtuar së brendshmi në vend që të jetë i varur psikologjikisht
nga familja, dhe në mënyrë ideale, prindërit dëshirojnë ta ndihmojnë adoleshentin e
tyre të zhvillojë identitetin e tĳ dhe ta lejojnë atë të provojë sjellje dhe ide të reja. Në
këtë këndvështrim formimi i identitetit dhe pavarësia nuk janë procese individuale,
por një proces i përbashkët dhe i ndërvarur, në të cilin marrin pjesë adoleshenti dhe
prindërit e tĳ. Prindërit punojnë së bashku për kujdesin dhe disiplinimin e fëmĳëve, në
mënyrë që asnjë prind të mos përjashtohet nga marrëdhënia. Zhvillimi i një identiteti
të qëndrueshëm dhe koherent konsiderohet një detyrë zhvillimore qëndrore gjatë
adoleshencës. Përgjithësisht jo të gjithë adoleshentët janë njësoj të suksesshëm në
përmbushjen e kësaj detyre. Nga këto marrëdhënie adoleshenti fiton aftësinë për
të diferencuar idetë personale dhe për t i shprehur ato, aftësinë për t i dëgjuar dhe
respektuar idetë e të tjerëve, ndërgjegjësimin për idetë e veta dhe përgjegjshmërinë
mbi to. Ndërkohë që disa adoleshentë arrĳnë në një identitet të qartë dhe të integruar,
të tjerët përfundojnë në një gjendje konfuzioni identiteti. Për të marrë në konsideratë
këto ndryshime, disa kontekste identifikuan ndryshime të rëndësishme individuale
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në përafrimin e adoleshentëve me formimin e identitetit në përgjithësi dhe në stilin
e tyre të eksplorimit të identitetit në veçanti. Nëse marrëdhënia prind-fëmĳë do të
jetë cilësore, atëherë adoleshenti do të fitojë kompetencë sociale, besim te vetja dhe
përgjegjësi sociale, të cilat ai do t i testojë në grupin e moshatarëve. Në të kundërt,
një marrëdhënie jocilësore prind-fëmĳë do të sillte mungesën e tyre dhe efekte
negative në formimin e identitetit dhe arritjen e pavarësisë, pra mosarritjen e një
adulti të suksesshëm.1
1.1Adoleshenca
Adoleshenca është karakterizuar shpesh si një periudhë tronditjesh dhe shkëputjesh.
Për sa kohë që asnjë periudhë e jetës nuk është pa probleme, shumica e adoleshentëve
negociojnë me tranzicionet më të rëndësishme të kësaj periudhe pa ndonjë shqetësim
të madh.2 Adoleshenca, periudha tranzitore midis fëmĳërisë dhe moshës së rritur,
përkon me ndryshimet trupore, konjitive dhe të marrëdhënieve social-emocionale.
Ndërsa adoleshentët përballen me këto ndryshime, ata ndërtojnë vetë konceptin,në
një farë mënyre është kuptimi i vetes së tyre. Dy elementë të rëndësishëm të
vetëkonceptit janë vetëvlerësimi dhe kontrolli. Studime të shumta kanë treguar
se vetëvlerësimi dhe kontrolli janë mbrojtja ndaj shumë stresorëve. Po ashtu, një
vetëkoncept pozitiv është i lidhur me vetëkujdesin,bashkëpunim me kujdesin
mjekësor dhe përfshirje në aktivitete. Si rrjedhim, një vetëkoncept pozitiv gjatë
adoleshencës mund të influencojë jo vetëm shëndetin mendor, por edhe atë fizik.
Duke qenë se adoleshenca qëndron me kalimin nga shkolla nëntëvjeçare në shkollën
e mesme , ku individi has shumë sfida dhe përshtatje, këto ndryshime, veçanërisht në
moshat 13 dhe 14-vjeçare mund të gjenerojnë shqetësime në vetëkoncept. Kërkuesit
kanë argumentuar se njerëzit me një vetëkoncept të fortë kanë strategji përballuese
që janë më të orientuara drejt fokusit te problemi sesa tek emocionet, krahasuar me
të tjerët, sidomos kjo e vënë re te femrat. Ky faktor është me vlerë për zhvillimin
e një shëndeti të mirë fizik dhe mendor. Po ashtu i rëndësishëm është mbështetja
emocionale për të gjithë adoleshentët, femra dhe meshkuj3.
1.2 Zhvillimi i identitetit në adoleshencë
Ne dime se adoleshentët e vlerësojnë veten si në nivel global, në dimensionet
akademike, atletike, pamjen e jashtme, ashtu edhe në marrëdhëniet shoqërore dhe
sjelljen morale.Lidhja mes dimensioneve specifike të vetëkonceptit dhe mirëqënies
globale ndryshon në fusha të ndryshme.Për shembull, pamja e jashtme është shumë
e rëndësishme për vetëvlerësimin e përgjithshëm, veçanërisht mes femrave4.
Adoleshentët kërkojnë gjithnjë e më shumë autonominë, pavarsinë dhe të pasurit në
dorë kontrollin e jetës së tyre.Rritja e autonomisë së adoleshentëve është reflektuar
në marëdhënien midis prindërve dhe adoleshentëve.Në fillimin e adoleshencës
prindërit kanë prirjen të kenë fuqi dhe ndikim mbi fëmĳët e tyre .Në fundin
e adoleshencës fuqia dhe ndikimi janë bërë të balancuar dhe si rezultat kemi një
1

Marcia, J. E., Identity in adolescence, in Adelson, J. (ed.), Handbook of adolescent psychology,
New York: John Wiley & Sons, 1980, fq. 159-187.
2
Freud, A., Adolescence as a developmental disturbance, in G., 1969.
3
Balistreri, E., Busch-Rossnagel, N.A., Geisinger, K. F., Development and preliminary validation of
the ego-identity process questionnaire, “Journal of Adolescence”, 1995, pp. 18, 179-192.
4
Meeus, W. Dekovic, M., Identity development, parental and peer support in adolescence: Results
of a national Dutch survey, “Adolescence”, 1995, fq. 30, 931-944.
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marëdhënie barazie midis prindërve dhe fëmĳëve të tyre Pavarsisht marëdhënieve
më të balancuara prindërit janë më superior. Adoleshentët në këtë moshë gjithashtu
përcaktojnë identitetet e tyre dhe të angazhohen në për rolet në jetë5.
1.3 Ndikimi i shoqërisë tek adoleshentët
Shumica e individëve ndërtojnë jetën e tyre rreth miqsh dhe një rrjeti shoqërie ashtu
siç është vetë familja. Nëpërmjet bashkëveprimit me moshatarët fëmĳët mësojnë
si të bashkëpunojnë dhe të marrin nisma të ndryshme. Adoleshentët kalojnë më
shumë kohë me shoqërinë jashtë mbikqyrjes së prindërve. Në këtë mjedis shoqëror
të ri, adoleshentët provojnë identitete dhe role të reja në shoqëri. Miqësia mes
adoleshentëve, së pari nxit socialcizimin emocional të tyre. Adoleshentët janë
plotësisht të ndikuar nga moshatarët e tyre për aq kohë sa ata janë në këtë moshë.
Kjo tendencë shfaqet gjatë viteve të para të adoleshencës rreth moshës 12-13 dhe
gradualisht vjen duke u ulur deri në moshë madhore kur ata rivendosin marrëdhënie
me prindërit dhe krĳojnë një ndjenjë të fortë autonomie.. Pavarësisht konceptit të
gabuar popullor në rininë e hershme, influencimi nga të rinjtë mund të jetë dhe një
forcë pozitive6. Benson dalloi katër mënyra të influencës së të rinjve
E para ka të bëjë me aprovimin social, sipas së cilës adoleshentët sillen në mënyrë që
i bëjnë ata të duken pozitivë para moshatarëve të tyre.
E dyta adoleshentët përpiqen të veprojnë si moshatarët e tyre, prandaj shumica e
tyre zgjedhin shokët e tyre sipas karakteristikave që ata admirojnë.
Mënyra e tretë e influencës është vetëpërmirësimi i vetes së tyre në të cilën nxënësit
gjykojnë kopetencat e tyre duke i krahasuar ato me të moshatarëve të tyre.
Së fundmi adoleshentët diskutojnë problemet me moshatarët për të vërtetuar
besimin e tyre.
Është e rëndësishme të dallohen tre grupet kryesore ndër të cilat adoleshentët
ndërveprojnë.
Në grupin e parë është shoku më i mirë i fëmĳërisë së një fëmĳe me të cilin ai do të
kalojë pjesën më të madhe të kohës.
Grupi tjetër është diferencimi i një grupi shoqëror ku mund të përfshihen mesatarisht
6 deri në 10 persona. Ky është grupi me të cilin një nxënës mund të kalojë drekën ose
të shpënzojë kohën tjetër pas mësmit7.
Grupi final është „ TURMA . Këtu përfshihen një grup i madh individësh që ndajnë
mes tyre interesa dhe aktivitete të ngjashme
Këto rezultate tregojnë se mes adoleshentëve kemi karakteristika të ngjashme. Duke
u ndikuar nga të tjerët, adoleshentët zakonishtë ndryshojnë plotësisht sjelljet dhe
besimet e tyre.Bazuar në faktin që nxënësit zgjedhin të shoqërohën me individë me
potencial akademik dhe kulturor të ngjashëm, është zbuluar që pavarësisht kësaj me
kalimin e kohës grupet shoqërore ku një adoleshent bën pjesë krĳohen dallime të
nivelit kulturor dhe akademik mes tyre8.
5
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1.4 Marrëdhëniet prind-fëmĳë
Detyrat e prindërve duken paradoksale: nga njëra anë ata duhet t u ofrojnë fëmĳëve
të tyre ndjenjën e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe, nga ana tjetër, ata duhet t i inkurajojnë
të bëhen të rritur, të pavarur e të vetëdrejtuar. Ekziston një hendek midis brezave, ose
ka diferenca midis prindërve dhe adoleshentëve të tyre, ndryshim ky që i referohet
ndryshimeve në vlerat, zakonet dhe sjelljet e të dy palëve. Për shembull, prindërit e
sotëm e kanë shpesh shumë të vështirë të pranojnë shĳet e fëmĳëve të tyre në muzikë,
veshje, politikë dhe letërsi. Nga ana tjetër, adoleshentët thonë që prindërit e tyre
shpesh përdorin shprehje që kanë kaluar nga stili dekada më parë9. Të gjitha familjet
sot kanë probleme me adoleshentët e tyre po aq sa edhe familjet e tjera në të gjitha
kohërat. Por ky konflikt nuk është kaq i keq, sepse konflikte serioze kanë vetëm 15-25
% e familjeve (sipas studimeve) konflikti mund të ndodhë për çështje të tilla, si punët
e shtëpisë, orët e kaluara jashtë shtëpisë, takimet, notat, pamja personale dhe zakonet
e të ngrënit; për çështje tepër të rëndësishme jetësore, si zgjedhja e profesionit apo
zgjedhjet personale të rëndësishme për të ardhmen, adoleshentët komunikojnë dhe
konsultohen me prindërit e tyre. Mbajtja e komunikimit prind-fëmĳë dhe ndarja e
ideve ndihmon adoleshentin në momentin kur duhet të bëjë zgjedhjet e rëndësishme10
Sipas Lambornit mënyra se si prindërit sillen me fëmĳën është konsideruar si stil
prindërimi.. Klima emocionale ka një ndikim domethënës në sjelljen e fëmĳës dhe
në personalitetin e tĳ. mungesa e ngrohtësisë dhe e marrëdhënies çon në probleme
emocionale dhe mënyrën e të sjellurit te fëmĳët. Kur prindërit mbështesin fëmĳën e
tyre, i lehtësojnë atĳ përshtatjen me mjedisin dhe i rrisin motivimin. 11
2.1 Stilet e prindërimit
Prindërit mund të pengojnë ose ndihmojnë procesin e zhvillimit, nëpërmjet sjelljeve
ndaj fëmĳëve të tyre, çështja më e mirë e dokumentuar që ndikon në funksionimin
dhe shëndetin mendor të adoleshentëve është konteksti familjar.12
Studiuesja Diana Baumrind (1968) përshkroi mënyra të ndryshme prindërimi. Duke
fokusuar klimën e përgjithshme brenda shtëpise ajo konceptoi 3 tipologji prindërimi,
quajtur edhe stile prindërimi: Stilin autoritarian, stilin liberal dhe stilin autoritativ.
Ata i përcaktoi duke u bazuar në lidhjen e dy dimensioneve: ngrohtësi, kujdes,
mbështetje dhe shkalla me të cilën prindërit mbajnë pritshmëritë për fëmĳët duke i
mbikëqyrur e kontrolluar.
Stilet e prindërimit janë përkufizuar si sjellje specifike që prindërit përdorin për
rritjen e fëmĳëve të tyre, duke përfshirë mënyrën se si prindërit realizojnë zbatimin
e rregullave, si japin ndihmën dhe nxitjen dhe si japin udhëheqjen, strukturimin dhe
parashikimin e të ardhmes së jetës së fëmĳës së tyre.13
Prindërit autoritar karakterizohen si tepër kërkues, ushtrojnë kontroll të fortë mbi
sjelljet e fëmĳëve të tyre dhe i detyrojnë të zbatojnë kërkesat e tyre me kërcënime dhe
ndëshkime..Fëmĳët e prindërve autoritarë shqetësohen me lehtësi, duke shpalosur
sjellje të paqëndrueshme, agresivitet dhe problem të sjelljes.
9
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Prindërit autoritarë ka gjasa të japin fëmĳë që në përgjithësi kanë shprehi të dobëta
komunikimi dhe janë të ngrysur, të tërhequr dhe mosbesues.Kur fëmĳa kryen sjellje
pozitive, atëherë prindi i kushton vëmendje e i jep dashuri atĳ, në të kundërt nëse
fëmĳa nuk sillet mirë ose sillet keq, prindi nuk shfaq dashuri, kujdes e vëmendje
ndaj fëmĳës; si ndëshkim për sjelljen e tĳ ai tërheq afeksionin ndaj fëmĳës ose nuk e
shfaq atë.14
Prindërit që karakterizohen nga stili indiﬀerent në kontrast me prindërit autoritarë,
këta shohin shumë pak kufi për fëmĳët e tyre, japin shumë pak vëmendje, interes
ose mbështetje emocionale, nuk janë të gatshëm e të gjindshëm ndaj fëmĳës, por
gjithashtu ata as nuk mbajnë përgjegjësi, nuk mbikëqyrin e nuk kontrollojnë fëmĳën
e tyre. Këta prindër priren të mos japin as vëzhgim (monitorim) e as mbështetje; ata
mund të veprojnë në mënyra refuzuese apo neglizhuese15
Prindërit neglizhues nuk e shprehin atashimin emocional ndaj fëmĳës së tyre Me
shumë pak komunikim dhe shumë pak mbështetje psikologjike ata mund të quhen
vetëm “prindër biologjikë”. Një fëmĳe i një prindi të tillë do të ndihej i mohuar dhe
i depresuar
Prindërit liberal janë të dashur, shumë mbështetës dhe emocionalisht të ndjeshëm.
Ata vendosin shumë pak kufizime, japin një pranim dhe inkurajim, japin shumë pak
në lidhje me strukturimin dhe parashikimin.. Ai nuk i jep asnjë drejtim të caktuar
dhe as nuk e kontrollon fëmĳën, pra nuk ka autoritet mbi të, priret më shumë të jetë
i ndjeshëm sesa kërkues, për këtë arsye shpesh shmang konfrontimin me fëmĳën.
Fëmĳët e prindërve liberalë kanë veti të jenë të papjekur, të parespektueshëm,
impulsivë dhe jashtë kontrollit Keta fëmĳë të priren drejt drogave dhe alkoolit, si një
mënyrë për të shmangur përgjegjësinë16
Prindërit autoritativ, sipas Diana Baumrindit përfaqësojnë stilin më të suksesshëm
prindëror, janë gjithashtu të dashur dhe të kujdesshëm ndaj fëmĳëve të tyre, por ata
vendosin kufizime të qarta dhe i mbajnë në një mjedis të parashikueshëm. Ky Stil për
fëmĳët ka efektet më pozitive në zhvillimin e hershëm social, janë më kureshtarë, më
me besim në vetvete, më të pavarur dhe të përgjegjshëm nga pikëpamja shoqërore.17
Prindërit kanë një rol të madh influencues në zhvillimin e fëmĳës. Konstatimet
klinike kanë treguar që ndikimi prindëror, sjellja dhe praktikat e përdorura kanë
ndikim të madh në zhvillimin e fëmĳës. Ajo propozoi një stil prindërimi që vinte në
shkallë të barabartë përkujdesjen dhe limitet duke rritur në këtë mënyre ndikimin
mbi kompetencën sociale të fëmĳëve.18
2.2 Teoria e identitetit e Erik Eriksonit
Sipas ideologut Erik Erikson, identiteti është një proces i gjatë dhe kompleks
i vetëpërcaktimit, që furnizon vazhdimësinë midis të kaluarës, të tashmes dhe të
ardhmes dhe i jep drejtim, kuptim dhe qëllim jetës. Egoidentiteti, sipas Eriksonit
14
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është një komponent i personalitetit që i nënshtrohet një periudhe ngjitjeje gjatë
viteve të adoleshencës. Disa komponentë të vetëkonceptit, vetëvlerësimit dhe
personalitetit fëmĳëror mund të ruhen ose të hidhen poshtë gjatë kërkimeve të
identitetit ne adoleshencës, detyra e gjithanshme e individit është të fitojë një
egoidentitet pozitiv. Kjo detyrë, procesi i formimit të identitetit, fillon kur së pari
kur fëmĳa njeh nënën dhe vlerëson besueshmërinë e saj. Në stadin e autonomisë,
fëmĳët që sapo kanë filluar të hedhin hapat e parë zhvillojnë kurajën për të qenë
individë të pavarur dhe dëshirën për të zgjedhur dhe drejtuar të ardhmen e tyre.
Fëmĳët parashkollorë në stadin e iniciativës sjellin një sens qëllimi në identitetin e
tyre, nëpërmjet kuriozitetit dhe eksperimentimit. Në stadin e zellit për punë, fëmĳët
e moshës shkollore ndërtojnë themelet për një ndjenjë detyre në jetë. Në rast se këto
identifikime nuk janë optimale, përfundime të kundërta mund të kërcënojnë gjatë
këtyre stadeve të fëmĳërisë. Gjatë stadit të adoleshencës integrohen gjithë elementët
e vlefshëm të identitetit të përcaktuar në stadin e fëmĳërisë. Identiteti lëkundet gjatë
viteve të adoleshencës, ndërsa adoleshenti eksploron aktivisht alternativat duke
provuar disa role të ofruar nga shoqëria.19.
2.3 Teoria e identitetit të James Marcia-s
Midis shumë studimeve të lidhura me konceptet e Eriksonit janë edhe ato të James
Marcia-s. Puna e James Marcia-s, mbështetur së pari në shkrimet analitike të Eriksonit,
u fokusua vetëm në periudhën e adoleshencës dhe në formimin e tipologjisë së
statuseve të identitetit.Marcia-s ofroi një model që shpjegon mënyrat me të cilat
individi angazhohet (ose jo) në detyrën e formimit të identitetit. Dy konstruktet kyçe
janë:
a-kriza (eksplorimi), që është periudha kur adoleshenti kërkon eksperienca sjellore
dhe besim tipikisht përtej familjes së origjinës midis alternativave kuptimplota;
b- dhe angazhimi (përkushtimi), që i referohet ndërtimit të një tërësie të qëndrueshme
vlerash, besimesh, rolesh, normash, pritshmërish dhe shkallës së investimit personal
që individi shfaq ndaj tyre. Me ndihmën e këtyre dy komponentëve në mendje,
Marcia përcaktoi 4 statuse kryesore identiteti: Statusi i identitetit konfuz, Statusi i
identitetit të imponuar, Statusi i moratoriumit dhe Statusi i identitetit të arritur.
Teoria e tĳ thekson se formimi i identitetit është një sferë specifike, kjo sepse
adoleshentit i duhet të ketë një status identiteti të dallueshëm në 4 nënçështje:
zgjedhje personale, rol seksual, ideologji politike dhe besim fetar, në të cilat duhet
të eksplorojë më parë, e më pas të angazhohet përfundimisht. Disa adoleshentë
përpiqen të shmangin krizën, disa adoleshentë të tjerë përpiqen të shmangin
përkushtimin, disa të tjerë përpiqen ti shmangin të dyja Identiteti që rezulton nga
një proces vendimmarrjeje rezulton në 4 statuse:20
Statusi i identitetit konfuz (difuz) këta individë karakterizohen nga një dëshirë tepër
e vogël për të eksploruar,jane konfuzë, të dobët, nuk ka ndërmarrë asnjë angazhim
për sa i përket fesë, rolit seksual, qëndrimeve politike ose ndonjë profesioni,jane
moskokëçarës dhe te shkujdesur, janë konfuzë, të mposhtur e të dërrmuar. Individët
me identitet konfuz janë pa një drejtim në jetë, pa qëllime, ndjekin atë drejtim që
19
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eshte me i lehte janë shumë të ndikueshëm nga të tjerët dhe synojnë një stil jetësor
zbavitjesh dhe loje, me qëllimin që të shmangin përkushtimin ndaj qëllimeve
afatgjata.
Statusi i identitetit të imponuar.Ata i përkushtohen një profesioni, një ideologjie
etj., të cilën nuk e kanë zgjedhur vetë, por ia kanë imponuar të tjerët. Zakonisht ata
bëjnë atë që u thonë të tjerët, sidomos prindërit. Një adoleshent i imponuar është i
paaftë të dallojë midis qëllimeve dhe interesave të veta nga ato që prindërit e tyre
vendosin për ta (ose shoqëria apo ndonjë forcë e jashtme.
Individët që mbeten në stadin e identitetit të imponuar
Shpesh bëjnë zgjedhje pa u menduar gjatë për to. ata mund të martohen në një
moshë të re, po ashtu mund të marrin vendime të nxituara, si rrjedhim ai nuk ka
fleksibilitet dhe mund të jetë difensiv (mbrojtës). Pozitive është lidhja shumë e fortë
që ata krĳojnë me prindërit dhe mosvënia në pikëpyetje e vlerave të prindërve të
tyre.
Statusi i moratoriumit Fjala “moratorium” ka kuptimin e një periudhe vonese
ose shtyrje të afatit të dikujt, i cili ende nuk po merr një vendim. Ata janë duke u
përfshirë në eksplorim shumë të zgjeruar duken konfuzë, jo stabël e të pakënaqur.
Kriza e vazhdueshme që përjetojnë i bën shpesh ankthiozë dhe shpesh rebelë, të
hutuar e të paekuilibruar
Statusi i identitetit të arritur Ky individ nuk u është shmangur sfidave por i ka
përballuar ato me sukses. Ai i përkushtohet zgjedhjes me motivim të lartë. Sapo
të jetë arritur identiteti, individi shfaq qëndrueshmëri të lartë në profesion, në
pikëpamjet fetare, ideologjike etj. Sipas Marcia-s, individi me identitet të arritur ka
harmoni brenda vetes, njeh mirë kapacitetet, anët e tĳ të forta dhe dobësitë
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Gjuha shqipe përballë fjalëve të huajtura
Matilda Manko
Abstrakt
Ky punim do të ketë si objekt studimi gjuhën shqipe përballë fjalëve të huajtura, duke e parë
atë si një sfidë kundrejt shumë faktorëve, qofshin këta gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë. Gjuha
shqipe tashmë gjendet përballë sfidave të zhvillimit ekonomik, politik, social, kulturor, së
fundmi dhe atĳ teknologjik.
Në këtë kumtesë do të ndalemi në disa pika kyçe që lidhen me huajtjen e fjalëve në gjuhën
shqipe, si: përdorimi i fjalëve të huajtura në përditshmërinë tonë, huajtjet dhe pasojat e
përdorimit të tyre, kontributi i institucionve zyrtare për mbrojtjen e gjuhës shqipe ndaj fjalëve
të huajtura, zëvendesimi i tyre me fjalët gjegjëse në gjuhën shqipe, parandalimi i përdorimit
të tyre, etj.
Gjithashtu me interes është dhe rruga që duhet ndjekur për parandalimin e fjalëve të huajtura,
apo thënë ndryshe pastërtia e gjuhës shqipe. Ajo është detyrë e gjithkujt, e sidomos mësueseve,
që janë pishtarët e përhapjes së dĳes, medieve, institucioneve të ndryshme, gjuhëtarve etj.
Fjalë kyçe: gjuhë, fjalë huajtëse, fjalë gjegjëse, faktorë gjuhësorë, faktorë jashtgjuhësorë,
medie, shkolla, gjuhëtarë.

Hyrje
Pastërtia e gjuhës shqipe nga fjalët e huajtura mbetet një nga detyrat e gjuhësisë
shqiptare. Përpjekjet për këtë fushë kanë qenë nga më të ndryshme, jo vetëm në
ditët e sotme, por edhe dekada mëparë, duke nisur që me rilindasit tanë, përpjekjet
që ata kanë bërë për ta mbrojtur gjuhën shqipe nga depërtimi i fjalëve të huaja
dhe kontributi që ata kanë dhënë në këtë fushë, për ta mbajtur shqipen sa më larg
ndikimeve të huaja gjuhësore.
Një çështje tjetër për t’u diskutuar është edhe rruga nëpërmjet të cilës hyjnë këto
fjalë, faktorët që ndikojnë, gjuhësorë apo jashtëgjuhësorë. Pas depërtimit të fjalëve
të huajtura në gjuhën shqipe vĳnë edhe pasojat që ato lënë, si anarkia që ato sjellin
në gjuhë, zbatimi ose jo i rregullave drejtshkrimore, varfëria që sjellin në leksikun e
gjuhës etj. Por ajo që duhet theksuar është se jo gjithnjë futja e fjalëve huajtëse sjell
vetëm pasoja negative, por ka edhe anët e saj të mira, si vendosja e marrëdhënieve
kulturore ndërmjet gjuhëve të ndryshme, shpie në pasurimin e saj etj.
Gjithashtu një pikë tjetër me interes për t’u diskutuar janë edhe rrugët e mënjanimit
të fjalëve huajtëse, për të penguar depërtimin e tyre kur nuk është nevoja, duke i
zëvendësuar ato me fjalët gjegjëse të vet gjuhës amtare.
Ja disa nga pikat që do të parashtrojmë:
1. Përpjekjet e rilindasve për mbrojtjen e shqipes dhe pastrimin nga fjalët e huaja
Përpjeket për mbrojtjen e gjuhës shqipe dhe pastrimin nga fjalët e huaja nis që në
periudhën e Rilindjes Kombëtare. Në këtë periudhë u hapën edhe shkolla të shumta
në qytete të ndryshme të vendit me qellimin e vetëm, për mësimin e një gjuhe të
përbashkët amtare, gjë që mendohej do të sillte unifikim të shqipes.1 Mbrojtja e
1
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shqipes nga fjalët e huja dhe pastrimi i saj u realizua në dy rrugë, gjë që çoi dhe në
pasurimin leksikor të saj.
a.
Fjalët e harruara të shqipes, duke iu dhënë kuptime të reja. Përmendim këtu
Sami Frashërin, i cili terminologjizoi fjalët e leksikut të përgjithshëm, si emër, rrënjë,
nyje, vetë, etj. ndërsa Naim Frashëri u mor me termat gjeografik, si bosht, lëm etj.
b.
Krĳimi i fjalëve të reja nga vetë burimi i shqipes, rrugë të cilën e ndoqi Naum
Veqilharxhi, kontribut i të cilit janë fjalët: githësi, cilësi, papunësi etj.2
2.

Përdorimi i fjalëve të huaja në jetën tonë të përditshme dhe problemet që
krĳon përdorimi i tyre

Në jetën tonë të përditshme përdorimi i fjalëve të huaja është i shpeshtë, sidomos
në disa fusha të caktuara, veçantërisht në atë mediatike. Por ato i përdorim dhe në
komunikimin tonë të përditshëm me njëri-tjetrin, në bisedat apo mesazhet telefonike,
në rrjetet sociale të ndryshme, duke përfshirë këtu jo vetëm grupe të rinjsh, por edhe
grupmosha më të rritura.
Në grupet e të rinjve shpesh hasim përdorimin e fjalëve: hello, hi, ciao, frends, high,
out, doën, ok, bye, block, etj. Gjë e cila vjen si pasojë e vendit që po zë anglishtja
në shoqërinë tonë, por edhe përdorimi i teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Por, kjo
formë përdorimi mund të jetë edhe një formë e të qenit trendy (modern) në gjirin e
shoqërisë.
Ajo që mbetet shqetësuese është përdorimi që zenë fjalët e huaja në medien e shkruar
dhe të folur, mënyra se si realizohet ligjërimi nëpërmjet tyre. E për këtë të gjithë jemi
vetëdĳshëm. Media jonë është e prirur të përdorë sa më shumë fjalë të huaja që vĳnë
nga anglishtja, italishtja, frengjishtja etj. Pra, ajo që na bën të mendojmë, ashtu siç është
shprehur dhe gjuhëtari Gjovalin Shkurtaj, është se shqipja po shkon drejt një përzierje
hibride, shqipanglitalishtje, që në fakt përbën një rrezik për pastërtinë e shqipes.3
3.

Fjalët e huajtura (e huaja) dhe nevoja e tyre për përdorim në gjuhën shqipe

Përdorimi i fjalëve të huaja në gjuhën shqipe nuk është gjithnjë negativ, ka raste
kur vetë gjuha e sheh si të nevojshme përdorimin e tyre, kjo në varësi të fushave
shoqërore, pasi në disiplina të ndryshme shkencore ka terma të cilat nuk mund të
zëvendësohen me gjuhën amtare, madje në disa raste do të ishte dhe qesharake. Këtu
do të përmendim fjalët: kompjuter, laptop, ram, flash (usb), hard disk, motherboard,
tablet, internet, youtube, viber, ëhatsup, facebook, mouse, tastier, iphone, celular,
kod, kamer etj. Cila do të ishte fjala gjegjëse që do t’i zëvendësonte ato në gjuhën
shqipe?
Kjo gjë na bën të kuptojmë se me zhvillimin e shoqërisë, në rastin tonë të teknologjisë,
do të zhvillohet dhe gjuha e një kombi, do të ketë zgjerim të leksikut të saj, e
domosdoshmërisht disa terma do të zenë edhe vend në gjuhë, pa u zëvendësuar dot
me fjalët vendase, pra duke mos u quajtur më fjalë të huaja (huajtura) me kalimin e
kohës.
Prandaj duhet bërë një ndarje konvencionale në gjuhën shqipe për fjalët e huajtura
nga gjuhë të ndryshme, ato që duhet të përdoren dhe ato që duhen mënjanuar nga
2
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ajo. E jo të ngelemi skllav të idesë "për një pastërti absolute në gjuhën shqipe", gjë e
cila do të çonte në varfërimin e saj.4
Kjo gjë ndikon edhe në vetëdĳen e folësit, gjë që krĳon një horizont më aktiv te ai për
të kuptuar më mirë kulturën e huaj dhe për të vendosur lidhjet e zhvillimit ndërmjet
kulturave të ndryshme.5
Duke iu referuar këtu gjuhëtarit Shezai Rrokaj, ajo që mbetet detyra jonë, qoftë e
mësuesve, gjuhëtarëve apo institucioneve është:
a. Të marrim vetëm atë që është e nevojshme dhe që i shërbën bashkësisë shqipfolëse.
b. Të zbatohet parimi fonetik në drejtshkrimin e fjalëve të huajtura.
c. Detyra që duhet të kryejnë institucionet për mbrojtjen e gjuhës kombëtare.
d. Shoqëria duhet të nxisë vetëdĳen gjuhësore për marrien dhe dhënien që shqipja
duhet të vendosë në kontakt me gjuhët e tjera.
e. Pasurimi i leksikut nëpërmjet prurjeve dialektore.
4.

Pasojat e përdorimit të fjalëve të huajtura

Në ditët e sotme shqiptarët janë më të vetëdĳshëm për pasojat që lë përdorimi i
fjalëve të huaja në gjuhën shqipe. Një nga pasojat më të mëdha do të jetë edukimi i
mangët gjuhësor që do të ketë brezi i ri.
Sipas studiuesve shqiptar numri i huazime në gjuhën shqipe është aq i madh sapo
bëhet gati e vështirë të dallohet çka është huazim apo fjalë shqip, dhe përdorimi i
tyre sa vjen dhe bëhet më i pakontrullueshëm.
Pasojë tjetër e përdorimit të fjalëve të huaja është edhe lënia në harresë e gjuhës
shqipe, anarkia në struktura të ndryshme gramatikore, qofshin morfologjike dhe
sintaksore, në zhbërjen e fondit autokton të leksikut të shqipes, zbehjen e burimit
dialektor, forma të reja strukturore të shqipes standarde, që nuk janë në përputhje
me natyrën e shqipes.
5. Zëvendësimi i fjalëve të huaja me fjalët shqip
Shumë prej huazime të përdorura në gjuhën shqipe janë të panevojshme, pasi ato i
kanë gjegjëset në shqip. Për zëvendësimin e tyre me fjalë të burimit nga shqipja është
punuar mjaft nga gjuhëtarët në gjuhën shqipe. Me punën që kanë bërë gjuhëtarët
zëvendësimi është në lloje të ndryshme, ja disa prej kritereve që duhen zbatuar për
zëvendësimin e fjalëve të huaja me fjalët gjegjëse të shqipes.6
a. Zëvendësimi tërësor dhe i plotë, kur çerdhja e fjalëve e zëvendeson plotësisht
çerdhen e fjalëve të huaja në të gjitha kuptimet e përdorimet.
b. Zëvendësimi i plotë, por jo tërësor, kur njëra nga fjalët e çerdhes zëvendësohet
plotësisht në të gjitha kuptimet, kurse folja nuk zëvendësohet ose zëvendësohet
pjesërisht.
c. Zëvendësimi i pjesshëm, kur një fjalë zëvendësohet në disa kuptime.
Disa nga fjalët e huajtuara, të cilat kanë gjetur një përdorim mjaft të gjerë në gjuhën
shqipe, sidomos në fushën mediatike, mund të zëvendësohen mjaftë lehtë me fjalët
gjegjëse në gjuhën shqipe, si:
4
5
6
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Fjalë të huajtura
kompeticion
akomodim
lançoj
puntatë
sensitive
adaptoj
delinkuent
ëeekend
fans
spunto
destinacion
live
happy
stop
fals
aprovoj
obligim
inspirim
ambient
apel
dekor
identik

Fjalë gjegjëse shqipe
konkurs
strehim
paraqis
pjesë
i ndjeshëm
përshtas
kriminel
fundjavë
adhurues
shkas
vendmbërritje
drejtpërdrejt
i gëzuar
mjaft
i rremë
miratoj
detyrim
frymëzim
mjedis
thirrje
zbukurim
i njëjtë

Në gjuhën shqipe ekziston edhe mundësia e zëvendësimit të fjalës së huaj me njësi
frazeologjike, si p.sh:
insistoj = ngul këmbë, i implikuar = ka gisht, konstatoj = vërej, demaskoj = nxjerr
bojën, realizoj = vë në jetë, ekzagjeron = e bën qimen tra, etj.
Madje studiuesit kanë dhënë edhe mundësinë në shqipërimin e disa prej parashtesave
dhe prapashtesave, si: a) anti-, de-, dis-, dez-, multi-, poli, pan-; b) -ant, -esk , -acion,
-llëk, -xhi etj.
p. sh. antiajror – kundërajror
multilinguist- shumëgjuhësor
6. Disa kritere që duhet të kemi parasysh gjatë zëvendësimit të fjalëve të
huaja me fjalët gjegjëse.7
1.
2.
3.
4.

Kuptimi i fjalës shqipe duhet të jetë i përafërt me atë të fjalës së huaj.
Shqipërimet të jenë kapshme lehtë nga masa e folësve.
Të shmangen homonimet fjalëformuese.
Të mos krĳohen dy fjalë me kuptime të ndryshme nga e njëjta temë.
7. Mënyra që duhet të gjejmë për parandalimin e fjalëve të huaja

Ndikimi që duhet të ketë media e folur dhe e shkruar në përdorimin e gjuhës, pasi
një nga rrugët e përhapjes së fjalëve të huajtura në gjuhën shqipe është pikërisht ajo;
ndikimi që ajo ka në mbarë shoqërinë se si duhet të përdoret gjuha, si ta flasim e ta
shkruajmë atë me pastërti.
Krĳimi i fjalorëve të ndryshëm për zëvendësimin e fjalëve të huajtura me fjalët
gjegjëse në gjuhën shqipe.
7
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Të kryhen trajnime më të shpeshta të mësuesve që japin gjuhën shqipe në arsimin
parauniversitar, pasi ata janë transmetuesi më i mirë për ngulitjen e normës
gjuhësore.8
Vëmendja e veçantë që iu duhet kushtuar përkthyesve në përkthimet e ndryshme,
që përveçse duhet të jenë njohës të mirë gjuhës së huaj, duhet të jenë njohës mjaft të
mirë të gjuhës shqipe.
Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari në lidhje me gjuhën shqipe të pajisen me
licensë për ushtrimin e aktivitetit.
Ngritja e institucioneve shtetërore për mbrojtjen e gjuhës shqipe.9
8. Kontribute të ndryshme për pastërtinë e gjuhës shqipe.
Lidhur më këtë problematikë do të përpendim këtu disa prej kontributeve që kanë
dhënë studiues të ndryshëm lidhur me pastërtinë e shqipes:
a.
Përmbledhjen me artikuj “Fjala shqipe në vend të fjalës huaj” (1998).
b.
“Për pastërtinë e gjuhës shqipe”, - A. Xhuvani (1956).
c.
Revista “Gjuha jonë”, Tiranë.
d.
Revista “Gjuha shqipe”, Prishtinë.
e.
Fjalori i gjuhës së sotme shqipe
f.
Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe
g.
Fjalori i fjalëve të huaja, Prishtinë
h.
Fjalori i gjuhës shqipe (2006)
i.
Fjalori Drejtshkrimor (2016)
Gjithashtu nuk mund të lëmë pa përmendur edhe kontributin e gjuhëtarë më në zë të
shqipes, Miço Samarën, Aleksandër Xhuvanin, Gjovalin Shkurtaj, Andokri Kostallari,
Xhevat LLoshi, Shezai Rrokaj, Rami Memushaj, Emil Lafe, Kristina Jorgaqin etj, që
me artikujt e tyre na bëjnë të mundur të jemi më afër kësaj problematike e të na vënë
para përgjegjësive të reja gjuhësore. Pasi kjo gjë është detyra që duhetë të kryejë çdo
mësues në shkolla: të mbrojë gjuhën shqipe nga depërtimi i fjalëve huajtës. Kuptohet
kjo kërkon një punë mjaft të konsiderueshme në marrëdhënie me nxënësit, duke
zgjuar tek ata vetëdĳën gjuhësore.
Konkluzione
Përballë kësaj sfide në të cilën gjendet shqipja duhet filluar të mendohet seriozisht se
ç’masa duhet të marrim për revanshin në përdorim të fjalëve të huajtura. Pasi gjithnjë
e më shumë fjalët e huajtura po bëhen pjesë e komunikimit tonë të përditshëm. Kjo
sjell nga pasojat nga më të ndryshme, pse jo dhe asimilime në gjuhë nëse nuk do të
tregohemi të vëmendshëm.
Faktorët që çojnë në përdorimin e fjalëve huajtëse janë nga më të ndryshmet,
dhe të pashmangshëm njëkohësisht, duke përmendur këtu ata social, ekonomik,
teknologjik, kulturor, pse jo dhe gjeografik.
Mendimet e studiuesve janë nga më të ndryshmet në lidhje futjen e këtyre fjalëve, ku
disa mendonin që kjo gjë do të sjellë zhvillim e disa të tjerë mendonin që shqipja nuk
ka nevojë për praninë e fjalëv huajtëse.
8
9

L. Babameto, Ta pastrojmë e pasurojmë gjuhën tonë, Tiranë, 2008, f. 18.
K. Jorgaqi, Sportel i hapur i shqipes, Tiranë, 2008, f. 318.
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Mendoj që nuk duhet të shprehim mendime drastike në lidhje me këtë fenomen
gjuhësor duke marrë vendime absolute e të themi jo hyrjes së fjalëve të huajtura.
Aty ku ndihet nevojë për praninë e tyre ato duhet të përdoren, e sidomos kur është
e vështirë për t’u gjetur gjejgësja e tyre në shqip apo përshtatja me shqipen. Ndërsa
kur ato mund të zëvendësohen fare lehtë me gjegjëse në shqip atëhërë fjala e huajtur
duhet shmangur totalisht nga përdorimi. Pra, prurjet e reja në gjuhë janë edhe shteg
pasurimi për shqipen. Por idetë konservatore të disa gjuhëtarëve që kërkojnë ta
barazojnë shqipen me një normë të palëvizshme e mos të pranojnë asnjë fjalë të huaj
mbetet një çështje për t’u diskutuar, pasi në gjuhë nuk mund të merren vendime
absolute.
Gjuha është një instrument që zhvillohet paralelisht me shoqërinë, kështu që
zhvillimet që ndodhin në shoqëri janë të pashmangshme dhe në gjuhë.
Pra e gjithë ideja e kësaj qëndron në faktin që të mos jemi ekstresmist përsa i përket
pastërtisë së gjuhës, por të pranojmë fjalë të huajtura që plotësojnë vendet bosh në
gjuhën tonë, duke i përshtatur me strukturën e shqipes, por në të njëjtën kohë të mos
pranohet dhe fjala huajtëse kur në shqip ekziston fjala gjegjëse.
Masat parandaluese që duhen marrë në radhë të parë është zgjimi i vetëdĳës
gjuhësore te folësi, e mëpas trajnimi i mësueseve parauniversitar, punët e ndryshme
kërkimore që duhen bërë me fjalorët e fjalëve të huajtura, krĳimi i fjalëve të reja me
burim të shqipes, risjellja e disa fjalëve në përdorim, të cilat kanë mbetur në harrësë,
roli që duhet kryejnë institucionet shtetërore, roli i medies etj.
Duke veçuar në fund roli i medies - në lidhje me këtë fenomen gjuhësor duhet të
jetë shumë i madh e serioz. Qoftë në medien e folur apo të shkruar nuk duhet të
përdoren fjalë të huajtura nëse nuk e kërkon nevoja, e jo të krĳojnë trende televizive
“mbi kurrizin e gjuhës”, pasi pasojat janë më të mëdha nga ç’mund të mendohen, se
ideja për të krĳuar trend apo show mediatik. Televizionet duhet të japin më shumë
emisione që lidhen me problemin e futjes së fjalëve huajtëse pasojat që ato krĳojnë
gjuhë, por pse jo pa lënë pa përmendur edhe pasuritë leksikore që ato sjellin, duke
rritur kështu ndërgjgjen gjuhësore tëk të gjithë folësit e kësaj shoqërie.
Referencat
A. Xhuvani, Për pastërtinë e gjuhës shqipe, Tiranë, 1956.
E. Lafe, Lufta për pastërtinë e gjuhës në kohën tonë, 1984.
M. Samara, Historia e gjuhës letrare shqipe, Tiranë, 2000.
Gj. Shkurtaj, Kahe dhe dukuri të kulturës së gjuhës shqipe, Trianë, 2003.
Xh. LLoshi, Shqipja gjuhë e hapur dhe dinamike, 2003.
Sh. Rrokaj, Çështje të gjuhës shqipe, 2014.
J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, 1984.
R. Memushaj, Shqipja standarde, Tiranë, 2005.
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Plani vjetor i punës mësimore – edukative
Alma Guri
Edlira Zanati
Gjimnazi “Kristaq Capo” ndodhet në lagjen “Muzakaj”. Është një shkollë relativisht
e re me moshë 29 vjeçare e çelur për herë të parë në vitin shkollor 1986-1987. Në të
studiojnë nxënës të lagjeve : Muzakaj, Çlirim, Dëshmorët e kombit, dhe një pjesë e
nxënësve të zonave periferike të qytetit, si : Velabisht, Dyshnik, etj.
II.

Analiza e gjendjes

A.

Ndjekja e shkollës

Këtë vit shkollor numri i nxënësve të shkollës sonë pritet të arrĳë 410nxënës.
Numri i klasave sipas paraleleve eshtë 14 klasa.
Përqindja e mungesave të nxënësve kundrejt orëve mësimore ishte__4.36%___ .
Numri i mungesave për cdo nxënës ishte __40___.
Anë të forta
1. Shkolla gjate vitit te kaluar realizoi synimet themelore te vena duke realizuar nje
kalueshmeri 87.6% e note mesatare 7.53.
2. U realizua plani i edukimit .
3. U rrit ne nje mase me te larte disiplina shkollore e ajo shkencore nga mesuesit
dhe nxenesit.
4. Ka nje rritje te harmonise se marrdhenieve te trupes mesimore me nxenesit dhe
komunitetin.
5. Pjesemarrja me karakter rajonal si konkurse aktivitete sportive si dhe fjala
artistike.
6. Evidentimi i vlerave te shkolles,te komunitetit, te mesuesve e te nxenesve.
Anë të dobëta
1.Braktisja e orëve mësimore me 1-2 orë nga nxënësit e klasave, dhe sidomos e
djemve.
2.Konstatohet një numër i madh nxënësish që nuk përfundojnë procesin mësimor
në shkollën tonë.
B.

Arritjet lëndore

1.Mesataja e notës vjetore ishte 7.53.
2.Kalueshmëria vjetore ishte 87.6%.
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3.Kalueshmëria pas sesionit të vjeshtës ishte 98%.
4.Përqindja e maturantëve kalues në provimet e Maturës Shtetërore ne sezonin e
pare ishte 87%.
5.Në veprimtaritë qe shpall DAR-i,MAS-i fituam 17 cmime nderi.
6.Numri i projekteve qe ka fituar shkolla ne nivel kombetar eshte 6.
Anët e forta
1. Numri i lartë i nxënësve pjesëmarrës dhe fitues në olimpiadat e realizuara ne
nivel qarku.
2. Hartimi dhe realizimi i objektivave të arritjes së nxënësit në nivelin bazë nga
mësues të shkollës.
Anët e dobëta
1.Kalueshmëria e 3-mujorit te pare dhe te dyte është e ulët krahasuar me
përfundimin vjetor.
2.Rendiment jo i kenaqshem, (rreth 70%) i përvetësimit të lëndës në klasa të
veçanta.
C. Arritje të sjelljes së nxënësve
1. Është rritur shkalla e ndërgjegjësimit të nxënësve për mirëmbajtjen e bazës
materiale në shkolla.
2. Kanë marrë vërejtje për problem të vĳimit 3 nxënës.
Anët e forta
1. Pjesëmarrje më e madhe e qeverisë së nxënësve në zgjidhjen e problemeve të
shkollës.
2. Janë realizuar nga qeveria e nxënësve aktivitete të një cilësie të lartë.
Anë të dobëta
1. Ka vend për të përmirësuar punën për zvogëlimin e largimeve nga orët
mësimore.
2. Ka vend për të përmirësuar punën në drejtim të edukimit të vlerave qytetare.
D. Mësuesi
1. Numri i mësuesve __28___ .
2. Mësues pa arsimin përkatës 0.
3. Përqindja e orëve mësimore të munguara nga mësuesit _0.6%__ në krahasim me
një vit më parë.
4. Numri i mësuesve të rinj _0 .
5. Numri i mësuesve të trajnuar e të çertifikuar 11.
6. Perqindja e mesuesve me titull mjeshter 51%
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Anët e forta
1. Numri i lartë i mësuesve me përvojë në punë (mbi 20 vite punë) përbën bazën e
punës kualifikuese.
2. Ka mësues me rendiment të lartë të orës së mësimit, mbi 80% përvetësim.
Anët e dobëta
1. Mungojnë bashkëpunimi i mësuesve me prindërit e nxënësve me nevoja e
vështirësi në të nxënë.
2. Numri i lartë i mungesave me arsye për nxënës.
E. Infrastruktura
1. Numri mesatar 30 nx. për klasë.
2. Raporti nxënës - mësues 16.
3. Gjendja e laboratorëve : kabineti i informatikës është funksional, kurse ai i
fizikës dhe i kimisë është demostrativ.
4. Gjendja e mjeteve mësimore : nuk ekziston asnjë pajisje për zhvillimin e
edukimit fizik. Disa mjete mësimore janë blerë me kontributin e prindërve dhe
nxënësve të shkollës.
5. Numri i nxënësve/kompjuter në një klasë është mesatarisht 3 nx.
Anë të forta
1. Përdorimi me efikasitet i laboratorëve të informatikës dhe kimisë.
2. Mirëmbajtja e stendave të shkollës pjesërisht me fondet e shkollës .
Anët e dobëta
1. Salla e mësuesve është e pamjaftueshme ne hapesire për një shkollë me
standarte bashkëkohore.
F. Familja
1. Familje me ndihmë ekonomike ishin __15___. Numri i nxënësve me probleme
sociale ishte __12___.
2. Nxënës me një prind_11____, pa të dy prindërit __14___, nën kujdestarinë e
joprindëve_3_____.
3. Prindër me arsim të ulët __200___, me arsim të mesëm_400____, me arsim të
lartë_200____.
4. Fëmĳë romë _0___, egjiptianë__18___.
5.
Përqindja e nxënësve të ardhur nga krahina të tjera __0___.
6. Nxënës të ardhur nga krahina përreth (fshatra)_94____.
7. Nxënës me probleme shëndetësore_8_____.

396

Anë të forta
1. Organizohen takime të mësuesve kujdestarë dhe psikologen në ndihmë të
fëmĳëve me nevoja të veçanta.
2. Mbështetja e nxënësve të ardhur nga fshati me qëllim integrimin e tyre.
Anë të dobëta
1. Vështirësi në realizimin e takimeve me prindër të nxënësve problematikë në
frekuentim dhe sjellje.
2. Niveli i ulët ekonomik i familjeve ka bërë që edhe kontributi i tyre për shkollën
të jetë pothuajse 0.
G. Komuniteti
Anët e forta
1. Mbështetje nga Bashkia Berat në sponsorizimin e aktiviteteve që ka organizuar
shkolla.
2. Me ndihmën e komunitetit janë siguruar fonde për riparime të vogla të shkollës.
Anë të dobëta
1. Komuniteti është i ndjeshëm por duhet të reagojë pozitivisht ndaj cdo dukurie
apo fenomeni të ndodhur në shkollë.
2. Nuk ka arritur të sigurojë një projekt komunitar madhor ku të përfshĳë
kontributin e nxënësve dhe familjeve të tyre për shkollën tonë.

H. Qëndrimi i klientit
1. Nga pyetsori me prindër të shkollës rezulton se 92% e tyre janë të kënaqur nga
shkolla.
2. Kërkohet zbatimi i rregullores së brendshme, ambiente të brendshme edukues e
argetues, aktivitete sportive dhe eskursione.

I. Kontributet – Buxheti

1. Kontributet nga prindërit 0.
2. Kontributet e biznesit 0.
3. Parashikohet freskimi dhe rimodelimi i stendave dhe kompletimi i shkollës me
bazë materiale dhe didaktike.
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Synimi i Gjimnazit “Kristaq Capo”
Mbi bazën e të mësuarit aktiv dhe krĳues të rritet cilësia e përvetësimit të
programeve lëndore , formimit shkencor dhe qytetar të te rinjve.
Objektivat 2017-2018
1.

Te pervetesojme ne masen 100% njohurite e dhena ,bazuar ne kurrikulen

me baze kompetencat.
2.

Të zvogëlojmë me 2 numrin e mungesave/nxënës në krahasim me vitin

shkollor 2016-2017.
PUNA QË DO TË KRYHET

PËRGJEGJËS

AFATI

DREJTORIA MËSUESIT

SHTATOR

Veprimtarite per arritjen e objektivit I
a – Identifikimi i nxenesve qe largohen nga
shkolla
b – Ne përgatitjen ditore te mesuesve te

VAZHDIMISHT
DREJTORIA MËSUESIT

pasqyrohet lista e objektivave minimale te

VAZHDIMISHT

domosdoshem dhe keto te jene udherrefyes ne
çdo ore mesimi.
c – Te kontrollohen e te inkurajohen ne cdo

DREJTORIA MËSUESIT

ore mesimi keta nxenes. Drejtoria e shkolles te
ndjeke ne menyre te programuar

VAZHDIMISHT

punen e mesuesve me keta nxenes.
d – Minimizimi i subjektivizmit ne vlerësimin

DREJTORIA MËSUESIT

e nxenesve duke realizuar here pas here
ballafaqime mes mesuesve, duke ndjekur
rezultatet e nxenesve tone ne shkollat e mesme
dhe
te nxjerrim pergjegjesite tona.
e-Do ndjekim rezultatet e nxenesve tane ne te
tri vitet e shkolles se mesme dhe ne provimet e
M.SH dhe te nxjerrim pergjegjesite tona.

1.

Për realizimin e këtyre objektivave parashikohen të kryhen veprimtaritë e

mëposhtme:
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Mundesite dhe burimet
a – Forcimi i ndjenjes se pergjegjesise nga mesuesit per
oren e
mesimit.
b – Shfrytezimi i pervojes se mesuesve me eksperience dhe
dhenia e ndihmes nga ato.
Veshtiresite
a – Ndergjegjesimi i shpejte i mesuesve.
b – Konceptimi i drejte i familjeve te nxenesve per te marre
pergjegjesite e tyre.

DREJTORIA
DREJTORIA
MËSUESIT

VAZHDIMISHT
VAZHDIMISHT

MËSUESIT

VAZHDIMISHT

Vleresimi i realizimit
(Ne fund te vitit shkollor)

DREJTORIA

NË FUND TË
VITIT

Veprimtaritë për arritjen e objektivit II

Përgjegjësi

Koha

Evidentimi i nxënësve problematikë
përmes relacioneve të mungesave të
sjellë nga mësuesi kujdestar çdo javë në
drejtori.

ZV.DREJTORI
MËSUESI KUJDESTAR

ÇDO JAVË

Lidhja e menjëhershme me prindërit për
informimin e vijimit të fëmijëve të tyre.

MS. KUJDESTAR
PSIKOLOGIA

VAZHDIMISHT

Marrja e masave sipas Dispozitave
Normative për nxënësit që nuk
respektojnë rregulloren e brendshme të
shkollës dhe njoftimi i prindërve.

KOMISIONI I DISIPLINËS
PSIKOLOGIA

Verifikimi i paraqitjes së nxënësve :
orari i paraqitjes në shkollë, largimet
nga mësimi, korrektësia në orë mësimi,
uniforma, pajisja me tekst mësimor, etj.

KOMISIONI I DISIPLINËS
MS. I SHËRBIMIT

VAZHDIMISHT

DREJTORIA

TETOR 2017

DREJTORIA

ÇDO 3 MUAJ

KOMISIONI I VIJIMIT

VAZHDIMISHT

Ngritja e një grupi pune nga mësues të
shkollës që do të ndjekin problemin e
paraqitjes, frekuentimit dhe largimet nga
mësimi.
Mbledhje të drejtorisë dhe këshillit të
mësuesve për të ndjekur problemet e
paraqitjes, frekuentimit dhe largimet nga
mësimi.
Përgatitja e statisikave javore dhe mujore.
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VAZHDIMISHT

Evidentimi i nxënësve me vijim të
përmirësuar dhe përfshirja e tyre në
aktivitetet e shkollës.

KOMISIONI I VIJIMIT

VAZHDIMISHT

Organizimi i veprimtarive trajnuese
me temë : “Rritja e bashkëpunimit
mësues – prindër bazë për minimizimin
e mungesave dhe arritjen e objektivit të
shkollës sonë”

PSIKOLOGIA
MS. KUJDESTAR

NËNTOR-PRILL
2017-2018
1 SEANCË/MUAJ

Organizimi i një aktiviteti me nxënës
që kanë bërë përmirësime në vijim dhe
evidentimi i tyre në shkollë.

KOMISIONI I VIJIMIT

PRILL 2018

Referencat
Ligjishmëria ne arsim (aktet ligjore dhe nënligjore)
• Dispozitat Normative per sistemin arsimor parauniversitar, 2013.
• Kuadri normativ dhe rregullues i veprimtarise se institucioneve arsimore, kreu IIi
• Udhezimit Nr. 16, date 24.07.2012 "Per vitin shkollor 2012-2013 ne sistemin arsimor
parauniversitar" .
• Udhezimi Nr. 21, date 02.08.2013 "Per percaktimin e kritereve dhe procedurave per dhenien
e medaljes se arte".
• Udhezimi Nr. 23, date 02.08.2013 "Per ndjekjen e gjimnazit me kohe te pjesshme".
• Udhezimi Nr. 24, date 02.08.2013 "Per certifikimin e hartuesve te teksteve dhe
vleresuesve ne provimet kombetare".
• Udhezimi Nr. 25, date 02.08.2013 "Per organizmin dhe funksionimin e qeverise se nxenesve"
• Udhezimi Nr. 26, date 02.08.2013 "Per percaktimin e detyrave dhe funksioneve te keshillit
te mesuesve" .
• Udhezimi Nr. 27, date 02.08.2013 "Per bordin e institucionit arsimor".
• Udhezimi Nr. 28, date 02.08.2013 "Per pajisjen e nxenesve me deftese klase".
• Udhezimi r. 29, date 02.08.2013 "Per procedurat e ndjekjes se arsimit baze me kohe te
pjesshme" .
• Udhezimi Nr. 30, date 02.08.2013 "Per rregulloren tip te institucioneve arsimore".
• Udhezimi Nr. 34, date 02.08.2013 "Per planifikimin e fond eve buxhetore dhe ndjekjen
e procedurave te prokurimit per blerjen e librave te institucioneve arsimore publike".
• Udhezimi Nr. 37, date 13.08.2013 "Per kriteret dhe procedurat per perzgjedhjen e anetareve
te keshillit vendor te arsimit parauniversitar" .
• Udhezimi Nr. 40, date 15.08.2013 "Per procedurat e emerimit dhe shkarkimit te
nendrejtorit te institucionit arsimor publik".
• Udhezimi Nr. 41, date 19.09.2013 "Per porcedurat emerimit dhe te largimit te mesuesit ne
institucionin e arsimit publik"
• Udhezimi r 42, date 19.08.2013 "Per procedurat e emerimit dhe shkarkimit te drejtorit te
institucionit arsimor publik" .
• Udhezimi nr 44, date 21.08.2013 "Per percaktimin e kritereve dhe procedurave te
njevlershmerise se deftesave dhe diplomave te nxenesve te arsimit parauniversitar te ardhur
nga jashte vendit"
• Urdheri Nr. 344, date 19.08.2013 "Per ngritjen e njesise se sherbimit psiko-social"
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Situata e të nxënit- një qasje e re e kurrikulës me bazë kompetencash
Msc. Marsela Allushi
Msc. Gentiana Allushi
Abstract
Reformimi I kurrikulës së arsimit bazë, me bazë kompetencash nënkupton mësimdhënie dhe
nxënie sipas të njëjtës qasje, teori kjo e bazuar në filozofinë e konstruktivizmit në tërësi dhe
konstruktivizmit social në veçanti. Planifikimi I orës mësimore është një element kyç në arritjet
e një mësuesi në procesin mësimor dhe një pjesë të këtĳ suksesi e përmbush situata e të nxënit.
Hartimi I situatës së të nxënit në planifikimin e mësimdhënies është një risi e planifikimit
mësimor, e cila duhet të parashikojë veprimtari të cilat e lidhin të nxënit me zbatimin e tĳ në
situatë jetësore aktuale. Ky material paraqet konceptin e situates së të nxënit, rolin e saj në
procesin e të nxënit, mënyrat e planifikimit, objektivat ku të bazohemi për realizim e saj.
Të nxënit me situata është të nxënit që ndodh në të njëjtin kontekst në të cilin ai zbatohet.
Lave dhe Wenger argumentojnë se të nxënit nuk duhet parë thjesht si një proces I transmetimit
të njohurive abstrakte dhe të dekontekstualizuara nga një individ te një tjetër, por si një proces
social gjatë të cilit njohuritë ndërtohen. Ata sugjerojnë se që të ndodhë kjo, të nxënit duhet të
vendoset në një situatë me kontekst të vecantë dhe të zhvillohet brenda një mjedisi të vecantë
social dhe fizik. Të nxënit fillon kur ata përpiqen të zgjidhin probleme dhe të eksplorojnë
situata të jetës reale për të gjetur përgjigjet e pyetjeve që kanë ose për të zgjidhur probleme.
Synimi i tĳ është përmirësimi i të nxënit me anë të motivimit të nxënësve dhe krĳimit të
një konteksti të pasur të nxëni. Ka raste kur mësuesit e shndërrojnë mjedisin e klasës në një
mjedis ku nxënësit të ndjehen relaksuar ( familjar) gjë që i ndihmon ata të ndjehen të lirë dhe
të mësojnë lirshëm.
Të nxënit me situata përfshin përdorimin në shkallë të lartë të teknologjisë, pasi ajo krĳon
mundësitë e zëvendësimit të demonstrimeve praktike. Në situatat ku të nxënit me situata
nuk mundësohet, mund të përdoren simulime. Të nxënit është një proces i vazhdueshëm,
kompleks i kapacitetit njerëzor dhe si i tillë, të kuptuarit rreth tĳ, nuk mund të përfundojë
asnjëherë.
Fjalë kyçe: situatë të nxëni, mësimdhënie, mësimnxënie, planifikim.

Hyrje
Çfarë përfshin të nxënët"?
Të nxënët gjithmonë përfshin një ndryshim të qëndrueshëm në personin që nxë,
mëson.
Të nxënët është një ndryshim i brendshëm në një person, formimi i lidhjeve të reja
ose potenciali për reagime të reja. Ai është I orientuar drejt arritjes së një rezultati të
fundit e që arrĳnë dituritë dhe shkathtësitë e reja. Të nxënit me situata i mundëson
nxënësit të mësojnë nëpërmjet socializimit, vizualizimit, dëgjimit, arsyetimit,
reflektimit dhe imitimit. Pasi situata është realizuar, nxënësit individualisht ose në
grup pajisen me dĳe të reja.
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Mësuesi
Teoria e
zhvillimit
të fëmijës
(J. Piaget)
Teoria e inteligjencës së
Shumfishtë
(H. Gardner)

Situata e të
Nxënesit zbulojnë
dijet e reja Për këtë na
bind:

Teoria e “skelës”
(L. Vygotsky)

Njohuritë
paraprake

Teoria e aktivizimit,
ndërveprimit social
(J. Dewy)
Teoria e mësimit zbulues
(J. Bruner)

Situata e të nxënit
Arsimi është njëra nga sferat më me perspektive të jetës. Prirjet botërore bashkëkohore
në arsimin, si produkt i ndryshimeve shoqërore-ekonomike si dhe zhvillimit të
shpejtë teknologjik, e imponuan nevojën për ndryshime në strukturën organizuese
të klasës, si mikromjedisi themelor I të nxënit të organizuar. Gjatë krĳimit të
mjedisit stimulues për nxënësit është me rëndësi të kihet parasysh teoria zhvilluese
e Eriksonit, Pĳazhes, Vigotskit, si dhe zbulimet më të reja për zhvillimin e trurit.
Mësimdhënia zhvillohet në të njëtin kontekts ku dhe zbatohet.
Klasa për shekullin XXI është klasë në qendër të së cilës janë nxënësit dhe aspektet
e tyre të ndryshme të zhvillimit, nevojat personale, aftësia e zhvillimit dhe mënyrat
e ndryshme të të nxënit; ku mësuesi është udhëheqësi I padukshëm I cili menaxhon
informacionet, nxit nxënësit dhe u ofron burime dhe mundësi të larmishm të të
nxënit.
Në vitin 1984, Hauard Gardner, profesori i univertsitetit të Harvardit ka thënë
se kultura e përcakton inteligjencën tepër ngushtë. Sipas kësaj, inteligenca duhet
të bëhet funksionale. Në këtë konteks edhe sot, situata e të nxënit duhet ti ofrojë
mundësi nxënësit, në cilën do moshë të, tĳ të zhvillojë inteligjencën dhe talentin e tĳ
në aspektin social, verbal (gjuhësore), llogjik, intrapersonal, motorik, etj.
Cfarë përfaqëson situata e të nxënit ?
Lave dhe Wenger (1991) argumentojnë se të nxënët nuk duhet parë thjesht si një
proces transmetimi I njohurive abstrakte nga një individ në një tjetër, por si një
proces social gjatë të cilit njohuritë ndërtohen. Kështu të nxënit me situatat nënkuton:
-Lidhja e njohurive të mëparshme me ato të reja
-Pjesmarrje e nxënësve në veprimtari reale (duke ndihmuar në krĳimin e mjedisit
stimulues)
-Nxënësi bashkëpunëtor në mësimdhënie
-Eksplorim I situatave reale.
Përse duhet përdorur situata e të nxënit gjatë mësimdhënies
Ndërtimi I njohurive përmes një situate reale nga një nivel fillestar në një nivel të
avancuar gjë ë synon që situata e të nxënit të zhvillojë te nxënësi:
-Mendim kritik
-Bashkëpunim
-Diskutimin
-Përballje mendimesh
-Zgjidhje problemesh
Pasi është e rëndësishme që secili nxënës të aftësohet që ai vet t’i zhvillojë potencialet
e tĳ.
Kështu ky aktivitet nxiton nxënësit të mendojnë, të parashtrojnë pyetje, të gjejnë
zgjidhje për problemet e parashtruara dhe të punojnë në mënyrë përgjegjëse.
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U mundëson fëmĳëve të vendosen në role të ndryshme dhe nëpërmjet tyre fëmĳët (
nxënësit) arĳnë të përvetësojnë njohuri të ndryshme( qëllime të përcaktuara).
Çfarë u mundëson nxënësve?
Një situate e të nxënit e hartuar me kujdes, me një qëllim mësimnxënie u
mundëson nxënësve të:
Të mendojnë në mënyre kritike dhe ta pasqyrojnë këtë në veprat e tyre, duke e lidhur
diturinë e mëparshme me të renë;
• Të zgjedhin probleme dhe të gjejnë zgjidhje alternative për problemet të cilat do
t’ju paraqiten, duke e kuptuar problemin si mundësi për zbulim;
• Të vërejnë dhe zhvillojnë aftësi me të cilat do t’i përcjellin vëzhgimet dhe idetë e
tyre;
• Të dëgjojnë me vëmendje, të mësojnë ta fokusojnë vëmendjen e tyre dhe të bëhen
dëgjues të mëshirshëm;
• Të munden t’i formojnë dhe t’i miratojnë idetë dhe mendimet e veta përmes mjeteve
të ndryshme;
• Të mësojnë të bëhen partnerë, të bashkpunojnë, dhe t’i kenë parasysh qendrimet
dhe pikëpamjet e të tjerëve;
• Të mësojnë të besojnë, të kujdesen për njëri-tjetrin dhe të mësojnë se në jetë varen
njëri nga tjetri
Duhet pasur parasysh në hartimin e një situate të të nxënit:
• Stili personal i të nxënit
• Vlerat kulturore të të gjithë nxënësve
Teoritë e të nxënit në funkion të hartimit të situatës së nxënit
Të nxënit Biheivjorist – Informacion për reagimet,qëndrimet, nxitja për reagim
specific, motivim për sjellje të saktë.
Të nxënit kognitiv – regjistrat shqisor, kujtesa (afatgjatë, afatshkurtër),përsëritja,
organizimi i të kuptuarit, të nxënit aktiv.
Të nxënit social –një process aktiv ku njohuritë bazohen në ndërveprimin social (Cole
& Wertsch,1999), vëmendja.
Të nxënit konstruktiv – Interpretim i ideve nga këndvështrimi personal.
Teoritë e të nxënit sigurojnë formate të përshtatshme për të ndërtuar një larmi
situatash në funksion të të nxënit. Stili I të nxënit te nxënësi është mënyra specifike e
organizmit të të mësuarit dhe të mbajtjes mend sepse çdo njeri dallon në stilin njohës
të tĳ nga të tjerët.
Ky stil i të nxënit mund të arrihet nëpërmjet:
- eksperiencës konkrete
të nxënit nëpërmjet eksperiencës personale; shembuj konkretë;
-eksperimentit aktiv
mësim përmes punës aktive ,nëpërmjet projekteve dhe bisedave dhe punës në grupe
-mendim monitorimi
dëgjim i kujdesshëm me vëzhgim dhe mendim për diturinë e cila përfitohet;
-mendim/konceptualizim abstarkt
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mendim logjik dhe gjykim racional; afinitet drejt diskutimeve dhe analizave;
Planifikimi I situatës së të nxënit
Situata është një bashkësi rrethanash, disa prej të cilave shërbejnë si burime për
trajtimin e saj nga nxënësi ose grupi i nxënësve, të tjerat mund të jenë kufizime që
shihen si pengesa në trajtimin e saj.Matrica e trajtimit kompetent të situates (MTKS)
vjen në ndihmë të planifikimit të situatës, me rubrikat e saj: Situata,Veprimet,
Burimet, Vlerësimi.
Situata

Veprimet

Familja e situatave

Kategoritë e veprimeve qe
lejojnë trajtimin kompetent
te këtyre situatave

Shembuj situatash
qe i përkasin
kësaj familjeje

Shembuj veprimesh që lidhen
me trajtimin e këtyre situatave

Burimet

Vlerësimi

Burime të ndryshme, të
nevojshme për trajtimin e
këtyre situatave,
përmes veprimeve
te përshkruara

Pritshmëritë për trajtimin e këtyre
situatave
Shembuj kriteresh

Formati i situatës së të nxënit
Në planifikimin e një situate të nxëni, mësuesi merr parasysh:
I. Rezultatet e të nxënit (rezultatet e të nxënit të programit që realizohen nëpërmjet
kësaj situate).
2. Emërtimin e situatës (titulli i situatës).
3. Përshkrimin kontekstual të situatës (përmbajtja e situatës në kontekstin e realizimit
të rezultateve të të nxënit).
4. Veprimet e kryera për trajtimin e situatës.
5. Burimet (mjete, pajisje, burime të ndryshme, njohuritë dhe aftësitë paraprake të
nxënësve).
6. Vlerësimin (kur situata quhet e realizuar).
Nxënësit të cilët mësojnë në ambient stimulues, do munden efektivisht t’i zgjidhin problemet
dhe të vendosin.
Dikson
•
Krĳoni kushte për mësim të atilla,
-që çdo fëmĳë do të ndihet këndshëm e të mund të të shprehet lirisht,
-të cilat i stimulojnë fëmĳët të marrin iniciativë në zhvillimin dhe në mësimin personal
-të cilat i sigurojnë dĳe të reja nxënësve duke u bazuar në situata nga jeta e përditshme
(mjedisi që e rrethon)
•
Të nxënit lidhet me mënyrat, format, rrugët, procedurat, hapat, rregullat,
strategjitë, kërkimet, eksplorimet, zgjidhjet etj, që nxënësit përdorin në procesin e
tyre të të mësuarit.
Konkluzione
Të nxënit është produkt I një shume të madhe elementësh, të cilat e bëjnë funksionale
atë, vetëm përmes koordinimit dhe bashkërendimit të këtyre elementëve, si dhe
duke i vendosur ato në raporte të balancuara dhe ndihmëse për njëri-tjetrin. Këta
elementë të rëndësishëm janë:
• Përmbajtja kurrikulare e përshtatshme dhe motivuese, në përputhje me interesat,
veçoritë fizike dhe psikologjike të nxënësve, e cila bën që ajo të pranohet me dëshirë
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nga ata.
• Atmosfera e përgjithshme psiko-shoqërore në mjedisin e të nxënit.
• Mjedisi fizik i procesit të të nxënit ( klasa, klasat e specializuara, laboratorët, mjedisi
natyror, qëndrimi në mjediset kulturore-historike etj)
• Modifikime të planifikuara dhe rregullime të skicuara të mjedisit fizik, p.sh
vendosja në rreth ( modifikime të planifikuara në mjedis, paisjet, qëllimet didaktike,
paisjet audiovizuale, materialet mësimore etj.)
• Përmbajtja e të nxënit, njohuritë ose objekti i njohurisë me të gjitha karakteristikat
specifike të secilës fushë të dĳes.
• Sistemi social i marrëdhënieve shoqërore dhe rolet shoqërore ( fuqia e marrëdhënieve
midis mësuesit dhe nxënësve, lidhjet e paraqitura dhe barazia)
•Format e komunikimit pedagogjik ose mungesa e tyre( mësues-nxënës, nxënësnxënës, nxënës-njohuri ose objekti i njohurisë)
• Qëllimet dhe rezultatet/kompetencat e të nxënit.
• Metoda, teknikat e mësimdhënies dhe të të nxënit që plotësojnë kërkesat për
natyrën e njohurive dhe qëllimet e të mësuarit.
• Përcaktimi për secilin nxënës se çfarë do të mësojë dhe si mund të realizohen këto
përcaktime.
Të nxënit përcakton fort formimin e një individi, të mendurit dhe vepruarit të tĳ në situata
tëndryshme gjatë jetës, ndaj dhe situata e të nxenit duket të jete komplekse, e thjeshtë, e
kuptueshme, gjithëpërfshirëse, e kapshme nga të gjitha nivelet, stimuluese dhe të ofrojë
zgjidhje në përmbajtjen e saj. Në këtë mënyrë ccdokush përfiton në individualitetin e tĳ
një formë praktike të dĳes. Është një risi pozitive, por që kërkon vëmendjen e duhur për
ta realizuar korrekt dhe efektive në funksion të mësimnxënies për nxënësin.
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Historia dhe utopia e shqiptarëve !
Margarita Bardhi
Mësuese në gjimnazin “Zhani Ciko” Patos
Llazar Syziu
Master në Edukim: Menaxhim Arsimi
Të informohesh mbi Ballkanin, do të thotë të informohesh edhe me raportet e tĳ me
shqiptarët. Hendeku midis natyrës dhe kulturës e vë në siklet këtë të fundit. Kultura
shqiptare është e vetëdĳshme për këtë shqetësim dhe shfaq prirjen shpëtimtare për
ta zbuluar natyrën e vërtetë të dukurive natyrore dhe shoqërore. Qytetërimi ynë
zhvillohet brenda një sistemi vlerash të mbarsur me kontradikta. Lirisë në kuptimin
demokratik të fjalës i kundërvihen liritë e grupimeve, “e drejta antike”, që mbron
pabarazitë shoqërore të shtresëzuara nga shekujt. Nuk është natyra njerëzore
universale, por realiteti historik, ai që vendos për vlerën dhe të drejtat e një njeriu.
Zgjidhja e prolemeve zakonisht realizohet përmes raportit të tendosur midis
ekzistencës dhe rregullit, mes vlerës dhe jetës.
Gadishulli Ballkanik dikur quhej Gadishulli Ilirik.
“Lumi ka shumë emra. Pranë popujve të ndryshëm, Danubi dhe Istro tregonin
rrjedhën e sipërme dhe atë të poshtëme, por nganjëherë edhe rrjedhën e tërë. Plini,
Straboni e Ptolemeu pyesnin se ku mbaronte njeri, e ku fillonte tjetri, ndoshta në Iliri,
apo te Portat e Hekurta” ( Claudio Magris tek libri “Danub” ). Pra kufiri më i afërt i
Danubit me trevat shqiptare do të ishte vendi ku degëzohet lumi Sava, pranë Beogradit,
kryeqytetit të Serbisë. Kufiri më i largët i Ilirisë ndoshta edhe më tej. Kufijtë verior
më të gjerë të termit arkeologjik “Iliri dhe trojet e këtĳ populli që quhej Ilir, duhet të
kenë qenë përtej Danubit. Sa për kufijtë jugor nuk ka hezitime. Bota Helene më herët
dhe Bota Romake më vonë i ka patur ndërveprimet të fuqishme me Enciklopedine
Ilire. Pa paragjykuar civilizimin apo barbarinë në dyndjet sllave, fakt është që bëhet
fjalë për një popullsi, e cila zhvendosej me periudha, duke konsumuar trojet e gjera
të Ilirisë. Gjurmët e dikurshme trgojnë se nënshtrimi këtĳ kombi pjesërisht, në kohë
dhe në treva të banueshme, ka lehtësuar mbĳetesën e tĳ deri në ditët e sotme. Lufta e
periudhave të tilla, zakonisht ka patur moton: “Fitimtari…, gjithshka”. Njihen popuj
historikë, që për arsye të qëndresës së papërkulur, kanë humbur territoret e banuara
prej tyre, në rastin më të keq janë eleminuar edhe fizikisht, duke u kthyer sot në
terma të thjeshtë historik. Karakteristikë e dyndjeve sllave nuk ka qenë përparimi
masiv në periudha të shkurtëra kohore, por konsumi pak nga pak i këtyre trojeve,
duke keqtrajtuar banorët kufitar të trevave ilire. Për vet hapësirën e madhe dhe
primitivitetin e sistemit të transportit, duhet të pranojmë një homogjenizim të dobët
të fiseve që përfshiheshin në këto troje.
Çfarë kërkojnë shqiptarët sot? Ilirinë! Këtë term arkeologjik! Po, mundet. Ky realitet
mebtjesh mĳëra vjeçare shërben për të zbuluar vetveten çdo shqiptar, që zotëron
elementët më pozitiv të nocioneve kulturore të sotme. Sipërfaqja mjaft e madhe e
Ilirisë nga njera anë dhe format ekzistuese të menaxhimit shoqëror, na tregojnë se
nuk mund të përcaktohen saktë kufijtë e saj. Pra shqiptarët nuk kërkojnë kufijtë e
Ilirisë, por shenjat dalluese të civilizimit, të realizuara në vedbanimet e njohura të
saj. Intuita e tyre kërkon vetveten dhe nuk mund ta kërkoj tjetërkund atë përveçse
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tek ilirët, banorët e lashtë të Gadishullit Ballkanik. A e kanë gjetur? Sigurisht! A kanë
akoma për të gjetur? Patjetër! Një shqiptar që flet shqip nuk mund të etiketohet
“nacionalist shqiptaromadh”, i cili kërkon të zgjeroj sipërfaqen e kombit shqipfolës
në kurriz të kombeve të tjera, vetëm e vetëm se kërkon të penetroj nëpër identitetin
shumëshekullor të tĳ. Kufijtë midis shqiptarëve, si pasardhës të ilirëve, dhe kombeve
të tjera kanë ekzistuar vazhdimishtë në realitet. Kufij kulturor dhe territorial. Në
këta kufij fati i shqipëtarëve ka qenë raskapitës. Shënimi i këtyre kufijve ka qenë i
vështirë, ndoshta nga lëvizja e tyre e shpeshtë, si meandrat e një lumi, prej vorbullave
marramendëse të historisë. Ndoshta nga mungesa e formave të larta gjithëpërfshirëse
të menaxhimit shoqëror.
Përgjithësisht interesat e këtyre banorëve të lashtë përputheshin. Ata kishin mbrojtje
dhe siguri njeri-tjetrin, mbartësin e vlerave të përafërta kulturore. Por ja që kjo
botë ishte e përçarë. Interesat e lidershipit të kohëve historike, ashtu si edhe sot, e
nëpërkëmbin nocionin “kulturë e njëjtë”. Interesi i tyre ka qenë dhe është pasuria,
forca dhe pushteti. Pasi kanë sigurur këto ndodh që kujtohen edhe për paqen.
Elemente këto thelbësore në të gjitha format e administrimit shoqëror. Në këtë
mënyrë ajo vĳë e fatit të vështirë të shqiptarëve ka lëvizur shpesh. Me hir apo me
pahir, me fitore apo me dështime historike. Kështu ka ndodhur në tokë dhe në det.
Në fusha dhe në malet e thepisura. Kufij sipas mbretërive, sipas fiseve, kufij tokësor
e social, pa llogaritur këtu kufijtë e ideve të përcaktuara nga përvoja e gjithsecilit.
Megjithatë fati i hidhur i përbashkët i shqipëtarëve i ka detyruar vazhdimisht ata, që
të bëjnë dalje idetë e tyre personale për të siguruar mbĳetesën.
Edhe sot gjen në arkivat turke të kohës së ekzistencës së perandorisë, kufij të saktë
të trojeve me kombësi shqiptare. Por shqiptarët nuk e kanë të lehtë të kërkojnë këta
kufij, dhe kjo për arsyen e thjeshtë se nuk ka ekzistuar ndonjë shtet shqiptar me këto
konture. Këto vĳa të qarta ndarjeje administrative, i kishte përcaktuar një perandori
e mirëorganizuar, në mënyrë që të shfrytëzonte sa më lehtë pasuritë natyrore dhe
shoqërore vendase. Kufijtë e katër vilajeteve shqipëtarë, në fund të fundit përfshinin
brenda tyre edhe banorë të etnive të tjera. Historia si gjithmonë edhe në këtë rast e
kishte thënë fjalën e saj. Lëvizjet kaotike të njerëzve dhe të grupeve të interesit brenda
perandorisë së madhe Osmane e kishin përzier etninë dhe kulturën shqiptare.
Frymëzimi nuk është privilegj vetëm i poetëve, apo artistëve në përgjithësi. Është,
ka qenë dhe do të jetë gjithmonë një grup i caktuar njerëzish, të cilët i viziton
sistematikisht frymëzimi. Janë këta, të gjithë ata që me vetëdĳe e zgjedhin punën
e tyre dhe e kryejnë atë me dashuri dhe imagjinatë. Ka të tillë mjekë, pedagogë,
kopështarë, njerëz të qindra profesioneve të tjera. Ka edhe historian, bile edhe
historianë patriot. Epo kush ndjek vetëm frymëzimin, i ndodh që papritur mund
të gjendet i vetmuar. Koha i përjashton dhe i dënon me harresë vetëm ato vepra të
duarve dhe mendjeve tona, të cilat nuk nevojiten në ndërtimin shekull pas shekulli
të godinës së madhe të civilizimit. Shumica e njerëzve punon për të siguruar mjetet
e jetesës. Punojnë se duhet të jetojnë. Dhe nuk janë ata që zgjedhin me pasion punën
e tyre, janë rrethanat e jetës që zgjedhin për ta. Puna e papëlqyer, puna që të mërzit,
puna e vlerësuar vetëm për faktin se kjo është një nga format që mund të mbĳetohet.
Ky është një nga mundimet më të mëdha njerëzore. Por ja që ky kontigjent krĳon atë
bazë të paqëndrueshme ku testohen të gjitha teoritë dhe ideologjitë. Në këtë kudhër
farkëtohen edhe pikëpamjet që udhëheqin historianët.
Logjika popullore, jo shkencore është e cekët. Shumë, shumë, në rastin më të mirë,
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u beson bashkëfolësve vetëm nëse ata do të ishin dëshmitarë okular dhe jo nëse ata
sjellin lajme nga të tjerët. Qëndron kjo deri në shfrytëzimin e dukurive me imtësi
telepatike. Edhe kjo rrugë të shpie në vërtetësi, por shpesh herë shumë vonë. Në
një kohë kur nuk ka më mundësi akoma, që të menaxhohen problemet, por vetëm
mbetet të përjetohet optimizmi apo pesimizmi. Në jetë nuk duhet ti dorëzohemi
pikëllimit, për shkak të gabimeve, apo mëkateve tona, sepse e kaluara nuk është e
mbyllur dhe merr kuptimin nga veprimet tona të mëtejshme.
Theli i realitetit është kuptimi. Atë që nuk ka kuptim e quajmë të pa vërtetë. Forca
lëvizëse e shkencës njerëzore është njëmendësia, që në fund të gjurmimit ajo rreh
të gjej kuptimin përfundimtar të botës. Ajo e kërkon këtë kuptim në ndërtimet e saj
dhe në agregatet e shumëllojshme natyrore e shoqërore. Kush beson tek zoti mund
të ndihet papritmas i braktisur. Natyra përkundrazi ekziston, nuk zhduket, nuk di
të braktisi, rrjedh besnike, diçka që duket. Atë nuk e trembin rreziku i teologjisë apo
zvetënimet ideologjike.
Shumë formacione shoqërore me treva plotësisht të përcaktuara njeh bota shqiptare.
Jehona e Principatës së Arbrit, 500 vjet më parë, e cila e udhëhoqi botën shqiptare,
për një periudhë të gjatë, në luftë kundër Perandorisë Osmane, është ende simbol
krenarie për patriotët shqiptarë. Demostrimi i forcës së Pashallëkut të Shkodrës, apo
bëmat e Ali Pashë Tepelenës tregojnë qartë tendencat për pavarësi të botës shqiptare.
Por këto kanë qenë vetëm shkëndĳa, të cilat projektuan të ardhmen e këtĳ kombi të
lashtë.
Ja një ditë të bukur, më tepër se një shekull më parë, edhe kombit tonë i ndriti fati. U
kurorëzuan përpjekjet për krĳimin e një shteti shqiptar.
Sipas Syrja Vlorës: “Të mos kish qenë dora shpëtimtare e monarkisë AustroHungareze, ( së cilës me hir dhe me pahir ju bashkua Italia ) që u ngrit në mbrojtje të
Shqipërisë, përpjekja e parë për të krĳuar një Shqipëri të mëvetshme do të kish qenë
sot një ëndërr tashmë e harruar. Për ne shqiptarët shkatërrimi i saj ( Monarkisë ) ka
qenë një katastrofë e rëndë. Ne nuk kishim pjekurinë e duhur politike…”
Vetë Ismail Qemali në bisedë me përfaqësuesin francez në KNK është shprehur se:
“Do të ishte mosmirënjohje të mohohej roli i Austrisë në çështjen e krĳimit të shtetit
shqiptar”
Mehmet Konica, pjesëtar i delegacionit në Londër, i dërgon një letër qeverisë austriake
ku ndër të tjera shkruan se: “Shqipëria i detyrohet një mirënjohje të thellë madhërisë
së tĳ Franc Jozefi dhe qeverisë së tĳ, për të gjitha sakrificat që Austro-Hungaria po
bën duke synuar që të krĳohet një Shqipëri e fortë dhe e aftë për të jetuar e pavarur
Franc Ferdinandi, trashëgimtari i fronit Austro-Hungarez, i deklaroi Syrja Vlorës se:
“Sipas një marrëveshje midis Monarkisë dhe Italisë, Shqipëria duhet të mbetet një
shtet i pavarur për të ruajtur baraspeshën ballkanike dhe për të penguar hegjemoninë
e pa kufizuar të sllavëve. Ajo duhet të gëzojë mirëdashjen dhe kujdesin e veçantë të
pjesëve gjermane dhe hungareze të Monarkisë
Nuk jemi në gjendje të përcaktojmë se sa e madhe do të ishte përkrahja AustroHungareze sikur simboli në flamurin shqiptar, të mos kishte ngjashmëri me një
simbol të vjetër gjerman, të shqiponjës me dy krena. Por dimë saktë se territori i
shtetit shqiptar mori formën e gjurmës së çizmes së ushtarit austriak, e cila do të
siguronte mosdaljen e rusëve në Detin Adriatik përmes serbëve. Sepse kjo do t`u
mundësonte atyre që t`i bënin karshillëk Italisë, Monarkisë dhe gjithë Evropës. Ky
është një simbol i vjetër i botës gjermane, i cili nuk mund të përcaktohet qartë se çfarë
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tregon, për njerëzit që ka udhëhequr. Gjatë studimit të botës njerëzit dikur,( dendur
kjo ndodh edhe sot ) e kanë të lehtë ta ndajnë atë në dy pjesë, në të mirë dhe në të
keqe, në të re dhe në të vjetër, Lindja dhe Perëndimi, në përgjithësi në progresive
dhe regresive. Çfardo kuptimi që të ketë patur ky simbol, ai i tejkalon mjaft cilësitë
dalluese të shqiponjës, si mbreti i shpendëve.
Bazuar në intensitetin e lëvizjeve për liri, ndoshta më parë do ti takonte të përfshihej
në kufijtë e shtetit shqiptar trualli i Kosovës. Por ja që interesi i vendeve të huaja
nuk u përputh si duhet me historinë patriotike të shqiptarëve. Në fund të fundit,
kufijtë e këtĳ shteti ishin më të mëdha se sa e lejonin pretendimet e vendeve fqinje.
Në kufijtë e tĳ u përfshinë pjesa më e madhe e të krishterëve shqiptarë, qofshin këta
katolikë apo ortodoks. Kjo arsye e fundit i krĳonte më tepër siguri Monarkisë, sepse
qytetërimi gjerman, do të thotë totaliteti i krishterë.
Shqiptarët e dinë mirë se shpesh të drejtat e tyre i kanë fituar duke ndërkombëtarizuar
çështjen tonë. Në fakt ndërkombëtarë për shqiptarët kanë qenë shtete të fuqishme
evropiane, aziatike, ose amerikane dhe jo gjithë bota, siç pretendon kjo fjalë e
magjishme. U deshën edhe 100 vjet të tjera histori, që të krĳohej një shtet i ri shqiptar
në trojet e kosovës. Populli shqiptar i Kosovës gjatë periudhës së autonomisë së
kufizuar, nën diktatin e kuq serb, arriti të krĳonte një klasë politike me një pjekuri
relative, e cila duke bashkëpunuar ka pritshmëri të krĳojë një histori politike më të
qëndrueshme për të ardhmen e vendit. Të paktën histori më të qëndrueshme, se
ajo e shtetit të parë shqiptar të Ismail Qemalit. Nuk mund ta themi saktë, se sa e
shpejtë dhe e fortë do të kishte qenë, ndërhyrja e Nato-s në tragjedinë që ndodhi në
trojet Kosovare, në qoftëse shkëputja që kërkonte populli shqiptar në Kosovë, nuk
do të influenconte në dobësimin e Lidhjes Jugosllave dhe mënyrën e saj socialiste
të jetesës. Mënyrë jetese e cila binte ndesh me shumë nga parimet e ndërtimit të
jetës së Komunitetit Evropian dhe të shoqërisë amerikane. Për këtë kontribut të
ndërkombëtarëve flamuri i Kosovës do të qëndiset me yjet e Komunitetit Evropian.
Yje këto që shtruan rrugën e vetvendosjes së shtetit shqiptar të Kosovës. Në të dy
shtetet shqiptare ndihma ka ardhur nga qendra e Evropës. Në të dy rastet gjakderdhja
ndër përfaqësuesit ndërkombëtar ka qenë zero. Kjo, si duket se gjaku i kurbanëve
të kombit shqiptar, të rënë për liri dhe pavarësi, ka dalë dhe ka tepruar për këtë
vetvendosje të mundimshme. Në të dy rastet shpresat e kombit kanë qenë më të
gjera, për arritjen e suksesit.
Bota transformohet, por me një ritëm të ngadaltë, aq sa duket e palëvizëshme
për njeriun, të cilit i fal ndjesinë e përjetësisë. Të privilegjuarat ligjësi u mbĳetojnë
shekujve, duke parashikuar të organizojnë jetën, sipas një rregulli të caktuar dhe ta
çojnë pak nga pak në thellësi të kohës. Kjo vërtetësi është në luftë të vazhdueshme
me moralin e kohës, i cili e vesh me lavde të shkuarën, ku ligji duket se ka vepruar
mirë, duke e organizuar si duhet botën. Autorët që pasqyrojnë me vërtetësi historinë
bashkëkohore pa lajka e zukurime, në përgjithësi konfliktohen me gjithshka përreth
tyre. Nuk ka si të ndodhi ndryshe. Ata pasqyrojnë lojën tekanjoze dhe rebele të
erosit; ata janë shkatërruesit më të mëdhenj të çdo hierarkie të pa depërtueshme
shoqërore; ata janë çoroditësit e çdo tufe të rregullt letrash, që përdorin paratë me
kupa e me shpata, për ta bërë sa më të dashur lojën. Pavarësisht se utopitë e lidhura
me realitetin u ngatërrohen nëpër këmbë. Në fakt thënia e të vërtetës është provë e
lirisë, kurse nga gënjeshtra njihet vetëm robërimi. Kush pasqyron me vërtetësi aktet
historike, me siguri që ka shërbyer si burim i shpërndarjes së dozave të qartësisë,
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sigurisë dhe optimizmit. Kjo për të gjithë ata që janë në gjendje dhe e zotërojnë
vullnetin e të nxjerrit të kuptimit, në radhët e stivosura me germa.
Metodë do të thotë ndërtim i përvojës. Çdo eksperiencë është rezultat i një metode
të qëndrueshme. Shkencat ndihmojnë në ruajtjen e arsyes, ato udhëheqin përpara
për të zbuluar botën. Gjërat ndryshojnë vazhdimisht dhe e humbasin identitetin e
tyre. Kush ka një formim shkencor të mirë, ndihet mirë mes gjërave. Në përgjithësi
bota është mjaft heterogjene. Në këto shtete heterogjene të kësaj bote, idetë patriotike
ndërthuren me aftësitë e njerëzve për të respektuar vlerat e etnive, që ndryshojnë
nga etnia vendase. Kur këto shtete janë të fuqishme ekonomikisht dhe politikisht,
favorizohet më tepër lulëzimi i këtyre ndjenjave të partneritetit ndërkombëtar.
Individët e kombësive të tjera e kanë më të lehtë dhe e ndiejnë më të fuqishme,
nevojën e integrimit me shoqërinë vendase. Të dy shtetet e kombësisë shqiptare,
janë etnikisht mjaft të pastra. Kjo ndikon në krĳimin e kushteve të favorshme për
lulëzimin e patriotizmit dhe nacionalizmit ekstrem. Kjo realizon atë, që në etiketimin
e kastës qeverisëse, gjejmë shumë emërtime për tradhëti të interesave utopike të
pseudopatriotëve shqiptarë. Patriotë të cilët çdo gjë e matin me njësinë e tyre të
përcaktuar nga dëshirat kombëtare. Mirë do të jetë që ata të korigjojnë dëshirat e
tyre me mundësinë që kanë dy shtete të vogla, nën trysninë konjukturale të shteteve
të fuqishme. Konjuktura këto që rëndom nuk i përfillin vështirësitë, nevojat dhe
kërkesat e shteteve të vogla. Duke vërejtur se sa të pakta janë mundësitë e ekzistencës
së pavarur si shtet kur ke fuqi të pakta ekonomike dhe njrëzore, kuptohet menjëherë
se sa të rëndësishme kanë qenë dhe janë kontratat e përkohëshme të lidershipit
shqiptar, me faktorë të rëndësishëm politikë. Sidomos kur këta historikisht kanë
patur dhe kanë pretendime të padrejta territoriale ndaj Shqipërisë. Përdorimi i
shprehjes tradhëti kombëtare, duhet të ketë fakte konkrete dhe argumentim korrekt,
ndryshe do të ngeleshim në labirinthin e akuzave ndaj shumicës së lidershipit, për
tradhëti ndaj atdheut. A do të mund të ekzistonte Shqipëria me gjithë këta udhëheqës
tradhëtarë? Edhe flamuri i Kosovës, i këtĳ shteti të dytë shqiptar, është i ngarkuar
me disa yje, që e kanë origjinën nga qendra e Evropës. Kjo jo vetëm nuk e rëndon
ndërgjegjen e shqiptarit por as cilësinë e jetës së tĳ të pavarur. Përkundrazi ky duhet
të jetë një ogur i mirë për kombin shqiptar, për të rritur cilësitë bashkëpunuese, për të
kujtuar vazhdimisht që mbĳetesa e tyre e pavarur në këtë botë të madhe, do të varet
patjetër nga zhvillimi i këtyre aftësive.
A do të këndojnë shqiptarët për bashkim kombëtar? Po. A do të vazhdojnë shqiptarët
të rizgjojnë historinë e tyre të lashtë? Po. A kanë drejtë shqiptarët të ruajnë ekuilibrat
koniuktural, për të mbrojtur fitoret e arritura? Patjetër. Shqiptarët kërkojnë
bashkëjetesën që pranon morali i civilizuar botëror, prandaj u takon vendi i nderit
në familjen e madhe evropiane. Kjo nuk i pengon shqiptarët në të dy shtetet e tyre
të kërkojnë, që të respektohen të drejtat e popullsisë shqipfolëse e cila jeton jashtë
këtyre dy shteteve. Të drejtën për të përdorur gjuhën amtare, për të festuar festat e
tyre tradicionale dhe kombëtare, të drejën e tyre për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur
në institucionet e vendeve ku jetojnë. Dhe mbi të gjitha të drejtën për të jetuar si të
barabartë në mes të barabartëve në trojet e tyre shumëshekullore ku historia si një
lum i turulluar ju ka tjetërsuar herë pas here kufijtë.
Ka një gjuhë shqipe dhe vetëm një. Në përbërje të saj vërehen dialekte, ku më
kryesorët janë dialekti Toskë dhe dialekti Gegë, por të gjithë kuptohen me njeri-tjetrin.
Natyrshëm kjo, çdo gjuhë ka dialektet e saj. Ka një komb shqiptar, i cili ka shqiptar që
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flasin shqip. Këta shqiptar i gjen kudo nëpër botë. Të integruar në çdo shoqëri. Kush
po i pengon shqiptarët të flasin shqip? Kush po i pengon të transmetojnë brez pas
brezi, këtë gjuhë mjaft të konsoliduar? Kush po i pengon të shpalosin dĳet, aftësitë
dhe prirjet e kultivuara historikisht, prej ekzistencës së shoqërisë shqiptare? Askush!
Ka një truall shqiptar. Po emërtoj truall shqiptar vendet me shumicë të popullsisë
shqiptare. Dhe kam të drejtë. Historia e njerëzimit nuk njeh ndonjë invazion ilir,
arbëresh apo shqiptar, në trojet e popujve të tjerë. Të kundërtën, po, e ka fiksuar në
celuloidin e historisë botërore. Ah, po. Historia njeh lëvizje të veçuara shqiptarësh,
të cilët e braktisin vendin e tyre për një jetë më të mirë dhe të sigurt. Në këtë truall
shqiptar gjen minoritarë grek, serbë, maqedonas, apo malazez. Kush duhet ti pengoj
ata të integrohen në shoqërinë tonë? Askush.
Të persekutuar prej dominimit historik të Romës, Bizantit, bullgarëve, grekëve,apo
serbëve, shqiptarët kanë performuar cilësi mjaft të mira. Cilësi këto që mund të
frymëzojnë ndjenja patriotike nga më ekstremistet. Por e vërteta është se në atë truall
ku shqiptarët jetojnë për breza me radhë të pavarur, nuk kanë cilësi jete më të mira
se në ato treva, të cilat përfshihen ende në territorin e shteteve si Greqia, Maqedonia,
Serbia, apo Mali i zi. Ky është një motiv i fortë që tregon se nacionalizmit ekstremist
shqiptar për bashkim trojesh, i duhet vënë fre.
Sot ka dy shtete shqiptare, Shqipëri dhe Kosovë, të cilat kanë ndërtuar forma të
pavarura qeverisje. Dy shtete që kanë lindur në zjarrin e luftës për liri të shqiptarëve.
Dy flamuj që identifikojnë saktë kohën kur u krĳuan dhe alternativat bashkëkohore
respektive, që patën përkrahje. Dy shtete të vogla që kanë si detyrë të parë mbĳetesën.
Mbĳetesë e cila është garanci e sigurt për respektimin e vlerave shqiptare në trojet
tona, në Ballkanin e trazuar, në Evropën e bashkuar dhe kudo nëpër botë ku jetojnë
shqiptarët.
Bota do të jetë e rrezikua ndoshta, derisa të mësoj ta ndiej, thuajse me një perceptim
fizik, se çdo komb është i destinuar të ketë orën e tĳ dhe se nuk ekzistojnë në mënyrë
absolute qytetërime të mëdha apo të vogla, por një rrokullisje e njëpasnjëshme
stinësh e lulëzimesh të popujve.
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Mësimdhënia dhe të nxënët
Mesues Histori –Gjeografi, Shkolla 9 – Vjeçare ‘’Hysni

Durim Hema
Çela’’ Karinё

Abstrakt
Për vite me rradhë në shkollat tona është aplikuar mësimëdhënia tradicionale ku në qëndër
ishte mësuesi në të cilën marrja e vendimeve, menaxhimi i orës së mësimit, drejtimi bëhet
vetëm nga mësuesi duke mos marrë parasysh karakteristikat individuale të të mësuarit të
nxënësve. Ndryshueshmëria midis nxënësësve, i nevojave, aftësive e nivelit të tyre e bëri të
domosdoshme përfshirjen në shkollë të mësimdhënies e të nxënit ndërveprues. Për ta bërë
sa më reale dhe me sa më shumë të dhëna konkrete jam bazuar në mendimet e mësuesëve e
të nxënësëve të shkollës ku kam realizuar prakikën, për të krĳuar një panoramë sa më reale
të mësimdhënies e të nxënit ndërveprues në shkollat sot. Kjo është dhe arsyeja pse unë kam
trajtuar këtë temë, jo vetëm për të shpalosur një informacion për mësimdhënien e të nxënët
ndërveprues, jo vetëm për të dhënë një situatë konkrete të saj në shkollat sot por edhe për
të paraqitur disa rekomandime të thjeshta për mësuesit e ardhshëm që të përvetësojnë dhe
të aplikojnë këtë mësimdhënie në punën e tyre të përditshme për një arsimim më të mirë të
nxënësve.
Fjalët kyçe: Të nxënët, mësimdhënia, të nxënët ndërveprues, hulumtim në veprim, objektiva.
Edukimi.

Objektivat e hulumtimit
Të përcaktoj çfarë është mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues.
Të evidentojë elementët përbërës të mësimdhënies ndërvepruese.
Të rendis teknikat dhe kushtet për realizimin e një mësimdhënie dhe të nxënë
ndërveprues ne klasë.
Të krahasoj rolin e mësuesit e të nxënësit në mësimdhënien ndërvepruese.
Të argumentoj mënyrën e realizimit te procesit të mësimdhënies dhe të
nxënit ndërveprues në shkollat tona.
Të analizoj faktorët pengues për realizimin e mësimdhënies e të nxënit
ndërveprues.
Të zbatojë orë modele të sukseshme të orëve të mësimit.
Metodologjia
Në realizmin e këtĳ punimi kam ndjekur një sërë metodash sasiore dhe cilësore. Kam
bërë një hulumtim të imtësishëm të çështjeve të mësimdhënies dhe të nxënit.
Kam trajtuar materialin duke shtjelluar mësimdhënien dhe konkretish te nxenet si
një faktor suksesi, në nxitjen e mendimit kritik të nxënësit dhe zhvillimin e aftesive
te tyre. I kam pare ceshtjet ne menyre te pergjithshme mbi mesimdhenien.Kam
analizuar shkollën ku kam bërë praktikën dhe i kam paraqitur në statistika me tabela
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dhe pyetsorë dhe grafike, duke dhënë një panorame të qartë të mësidhënies me në
qëndër nxënësin.
Hyrje
Shoqëria jonë ka pësuar evolucion në aspektin social dhe kulturor. Ndryshimet
bashkëkohore e kanë bërë mësimdhënien të ndryshojë drejt hapava galopante.
Arsimi ka një synim të qartë: udhëheqjen dhe drejtimin në udhë të mbarë të
shoqërisë, ndriçimin e mendjes njerëzore. Arsimi është metodë bazale e përparimit
dhe e reformimit social"
Disa karakteristika që duhet të mbarti ose të përvetësoj një mësues që organizon
mësimdhënie me në qendër nxënësin janë:
Tregon kujdes ndaj kuturës dhe prespektivës së saj.
Ky mëuses është i orientuar drejt së ardhmes.
Ai kryen me shumë sukses rolin e lehtësuesit dhe jo të qendrës së procesit.
Mësuesi ka besim të thellë në potencialin njerëzor.
Ai tregon kujdes ndaj zhvillimit të personit në tërësi.
Përdor në klasë një tërësi stilesh të mësimdhënies.
Mësuesi që organizon një mësimdhënie ndërvepruese e sheh të nxënët si një
process i cili vazhdon gjatë gjithë jetës.
Mësuesi që organizon mësimdhënie me në qendër nxënësin është një
zhvillues i spikatur i materialeve kurrikulare shtesë.
Të përfshĳë në mënyrë aktive të gjithë nxënësit në procesin e të nxënit.
Formulimi i pyetjeve për nxënësin të bëhet i qartë dhe të sigurohemi që të
gjithë e kanë kuptuar.
Mësuesit duhet të jenë elastik gjatë procesit të mësimdhënies, pasi nëse një metod
nuk po shkon ashtu siç e kemi parashikuar ateherë ajo mund ta ndryshoj dhe t’ia
përshtas nevojave të nxënësve, edhe pse ne mund ta kemi përcaktuar ndryshe në
ditarin e përditshme mësimorë.
Mësidhënia dhe të nxënët ndërveprues
1.1 Elementet përkatës të mësimdhënies ndërvepruese
Sipas studiuesëve mësimdhënia është një veprim i planifikuar që synon të
ndihmojë një ose më shumë individë në proçesin e mësimdhënies, një marrëdhënie
ndërpersonale që përfshĳnë komunikimin gojor për të ndihmuar në proçesin e të
nxënit.
Si mund të arrihet kjo mënyrë e të nxënit?
Pikërisht nëpërmjet ndërveprimit mësues-nxënës. Ndërveprimi është një veprim
i ndërsjelltë që ushtrojnë mbi njëri tjetrin dy gjëra ose ne rastin tonë dy individë,
mësuesi e nxënësi, ky ndërveprim kupton bashkveprim.Mësimdhënia ndërvepruese
është një formë e veçantë mësimdhënie e cila dallohet nga disa karakteristika:
•
Funksioni themelor i mësimdhënies është të nxënët. Ku të nxënët është
shkruar në një kuptim të gjerë që përfshin të gjitha modelet e të nxënit si, ruajtjen e
fakteve, të mësuarin e integruar, të menduarin kritik, edukimin global, të mësuarin
me projekte etj.
•
Mësimdhënia ndërvepruese dallon nga natyra asimetrike e saj. Natyra
asimetrike mund të vihet re në mënyra të ndryshme si: ndërveprimi midis individëve
matur dhe imatur, midis atyre me nivel të lartë të zhvillimit të përgjithshëm dhe
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atyre me nivel të ulët të këtĳ zhvillimi, ose është thjesht ndërveprim midis atyre që
dinë më shumë rreth një disipline akademike dhe atyre që dinë më pak.
•
Mësimdhënia organizohet rreth disa njohurive. Njohuritë mund të jenë një
masë informacioni për tu marrë dhe ndjekur, llojet e njohurive janë të ndryshme si:
njohuritë konceptore, njohurit praktike, aftësitë dhe shprehitë, njohuritë proceduriale
(procedurat, teknikat, rregullat e sistemeve) etj.
Lidhja midis mësimdhënies e të nxënit ndërveprues
Mësimdhënia dhe të nxënët janë në funksion të jëra tjetrës. Mësimdhënia dhe të
nxënët kanë fëmĳën në qendër të procesit të të mësuarit.
Mësuesi mban parasysh interesat, prirjet, zhvillimin individual dhe
potencialin e çdo fëmĳe.
Ai u krĳon mundësi të gjithë fëmĳëve për ti zhvilluar më tej aftësitë e tyre.
Roli i mësuesit është ai i drejtuesit dhe i lehtësuesit të procesit të të nxënit.
Puna përqëndrohet tek individi, tek grupet e vogla të nxënësve më tepër ose
në të gjithë klasën.
Mësimdhënia synon zhvillimin e njohurive, të shprehive dhe qëndrimeve
pozitive dhe të argumentuara të nxënësve.
Mësuesi i ndihmon nxënësit të ndërtojnë kuptimin dhe idetë e reja për bazën
e njohurive që ato kanë.
Nxënësi mendon dhe nxë duke kaluar nëpër disa procese siç janë: njohja, të
kuptuarit, përqëndrimi e zbatimi, përfytyrimi dhe krĳimi.
Si përfundim mund të themi se parimet mbi të cilat ndërtohet të nxënët janë tri:
1.
Domosdoshmëria e aktivizimit të njohurive të mëparëshme përpara se të nis
një veprimtari e re e të nxënit.
2.
Nevoja e motivimit si përpjekje për të nxitur të nxënët. Dy përbërësit e
motivimit janë vendosja e qëllimive dhe veprimtaritë që zbatohen për të përmbushur
këto të fundit.
3. Përdorimi i strategjive të frytshme të të nxënit nëpërmjet të cilave të nxënët dhe
të kuptuarit kanë sukses.
AKTIVIZIMI I
NJOHURIVE

METODAT EFIKASE
NE PROCESIN
MESIMOR

PLANIFIKIMI
DHE ZBATIMI
ME
KORREKTESI I
KURRIKULAVE

PARIMET E
TE NXËNIT

STRATEGJITË E
SUKSESSHME NE
OREN E MESIMIT

BASHKËVEPRIMI
MESUES – NXNES NE
PROCESIN MESIMOR

MOTIVIMI LUAN
NJË ROL TË
RENDESISHEM

Fig. 1 Ilustrim i paraqitur për parimet mbi të nxënët.
1.2 Teknikat dhe metodat për të nxënët ndërveprues
Çfarë është nxënia?
Nxënia, si proces, synon dhe rezulton në mënyrë të kombinuar:
informimin dhe memorizimin; vlerësimin e vlerës relative të evidencës;
kuptimin dhe brendësimin e përmbajtjes së re;
zotërimin e njohurive dhe shprehive nëpërmjet zbatimit të tyre në situata të
414

njohura dhe të reja;
kuptimin gjithnjë e më të qartë dhe të thelluar të mjedisit të afërt dhe të
largët, të botës në tërësi
Faktorët e mjedisit
Faktorët psikologjikë

Faktorët ndikues në
procesin e nxënies

Filtrat individualë
Faktoret specifike

Kuptimi i thelbit të nxënies
Karakteristika të procesit të nxënies :
Nxënia ndodh në kontekst: Nxënia ndodh në një kontekst të dhënë. Pa vendin dhe
kushtet e përshtatshme nxënia ka shanse të mos jetë e suksesshme.
Nxënia është aktive: “Ma thuaj, unë do ta harroj; ma demonstro, unë do ta mbaj
mend; më angazho, unë do ta kuptoj”. Nxënia është sociale: Nxënësit përfitojnë nga
bashkëpunimi dhe puna e përbashkët në grup, pasi në këtë mënyrë ata përballen
me perspektiva të ndryshme dhe i kryejnë veprimtaritë e nxënies me ndihmën
moshatarëve dhe më të rriturve.
1.3 Roli i mësuesit në mësimdhënien ndërvepruese
Në mësimdhënien ndërvepruese ku në qendër të mësimdhënies është nxënësi, roli i
mësuesëve nuk zbehet por është më i rëndësishëm.
Disa prej tyre janë:
Mësuesi drejton pyetje, kërkon, jep mesazhe verbale apo jo verbale dhe u
përgjitgjet atyre.
Mësuesu jep mendime, gjykime dhe nxit nxënësit për të shprehur mendimet,
vlerësimet dhe gjykimet e veta.
Mësuesi jep këshilla përkundrejt veprimtarive të kryera nga nxënësit në
klasë ose sipas kërkesave të vet nxënësit. Mësuesi nxit, shtyn përpara ndërveprimin
mësues – nxënës dhe nxënës-nxënës.
Modelon diskutimet në klasë si një lehtësues i diskutimit ose si një partner i
cili luan në rol specifik në diskutim.
Mësuesi lidh përmbajtjen e kurikulës me njohuritë dhe përvojën ekzistuese
jashtëshkollore të nxënësëve të tĳ.
Mësuesi pranon reagimet e nxënësëve lidhur me lëndën dhe krĳon mundësinë
që ata të jenë të lirë për të pyetur, të kërkojnë, të ndërtojnë dhe të eksperimentojnë
me kurikulën e re.
Mësuesi çon më tej opinionet e nxënësëve. Ai saktëson thëniet spontane të
nxënësëve, perifrazon dhe u përgjigjet pyetjeve, fton nxënësit të paraqesin opinionet
vetjake, të dallojnë midis asaj që është thelbësore e jo thelbësore.
Mësimdhënia tradicionale në procesin e mësimdhënies
Metodat tradicionale të mësimdhënies dhe të nxënies përqendrohen vetëm në stimujt
verbale e në perspektivat abstrakte dhe theksojnë më shumë veprimtarinë e mësuesit
në klasë sesa mënyrat për t’i përfshirë nxënësit në mënyrë aktive në ndërtimin e
sistemit të tyre të nxënies.Metodat bashkëkohore synojnë të baraspeshojnë stimujt
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verbale me stimujt e tjera, si rezultat i përdorimit tërësor të shqisave të njeriut dhe të
potencialit intelektual, emocional e psikomotorik të nxënësve.
Metodat bashkëkohore nënkuptojnë trajnimin metodologjik dhe shkathtësi të mira
organizative.
Që mësimdhënia të konsiderohet bashkëkohore, ajo duhet :
Të zhvillojë aftësitë e nxënësve për të realizuar një të nxënë të
pavarur.
Të zhvillojë iniciativën dhe pavarësinë e tyre.
Të nxisë diversitetin në të nxënit dhe kreativitetin e tyre.
Të zhvillojë aftësi më të mira komunikative.
Të zhvillojë aftësi menaxhuese, organizuese.
Të nxisë vetvlerësimin dhe vlerësimin e përshtatshëm kundrejt rezultateve
mësimore të arritura.
Në mësimdhënien bashkëkohore struktura e orës mësimore ka ndryshuar. Tani
s`ka më hyrje, zhvillim dhe përfundim, por krĳohet kjo strukturë e orës ose këto faza:
1. Evokimi që do të thotë diskutimi para përmbajtjes ku mësuesja i bën pytje
nxënësëve si për shembull CILA ËSHTË TEMA (DALLOJE ATË)?, C`FARË DIMË
RRETH SAJ ? etj.
2. Realizimi i kuptimit, ku zhvillohet nga vetë nxënësit, ku kërkon infomacionin e
duhur duke përdorur metoda të ndryshme për të realizuar sa më mirë atë kuptim.
3. Reflektimi, ndryshe mund ta quajm si një diskutim për temën e zhvilluar dhe
drejtohen pytje: ÇFARË MËSUAT? PSE MENDONI KËSHTU?
Në këtë faze mësuesja mund të zgjerojë sa më shumë pyetje që në njëfare mënyre ky
përfundim i orës të duket si një përforcim nga i cili do të kuptojnë sa kanë kuptuar
temën e re.
Pesë karakteristikat kyesore janë:
•
Qartesia në mësimdhënie,
•
Llojshmëria në mësimdhenie,
•
Orientimi në detyrë,
•
Përfshirja në procesin e të nxënit,
•
Shkalla e suksesit të nxënësve.
Rolet e mësuesit në mësimdhënien me në qendër nxënësin janë paraqitur me poshtë
nëpërmjet kllasterit.

Organizues
i mësimit

Vlerësues

MËSUESI
Udhëheqës
i procesit

Partner në
komunikimin dhe
ndërveprimin ne klase
Motivues

Mësimi tradicional - mësimi bashkohor
Çka dhe sa të mësohet Çka përse dhe si të mësohet
Kryesisht mësimi frontal. Zbatimi edhe i formave tjera të punës.
Arsimtari - dhënia e informative tëgatshme, ligjeron.
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-

Arsimtari - udhëheq, pëcjell, nxit,udhëzon, vlerson.
I aftëson nxënësit që vet të arrĳnë tekinformacionet.
Nxënësi - dëgjues pasiv dhe vëzhgues në orë.
Nxënësi – subjekt aktiv dhe pjesmarrës në procesin mësimor.
Mësimi - proces i ligjërimit. Mësimi – proces i të mësuarit.
Paanshmëria intelektuale e nxënësit nga arsimtari.
Pavarshmëria intelektuale e nxënësit.
Shkolla - institut për përfitimin e njohurive.
Shkolla - laborator hulumtues për mësim aktiv.

Kufizimet e përdorimit të mësimdhënies e të nxënit ndërvepruese në shkollë
Përpjekjet e vazhdueshme të mësuesëve për realizimin e një mësimdhënie
ndërvepruese në klasë, duke u mbështetur dhe nga ndihma e nxënësit që kjo
mësimdhënie të jetë sa më produktive, përseri shfaqen një seri pengesash e kufizimesh
të cilat nuk lejojnë që të nxënët ndërveprues të realizohet ashtu siç mësuesi dëshiron.
Mësimdhënia bashkëkohore me një përmbajtje të re. Mësimdhënia bashkëkohore
nënkupton ndryshimin e roleve të mësuesit dhe të nxënësit.
Roli i mësuesit në mësimdhënien me në qendër nxënësin.
Në mësimdhënien me në qendër nxënësin roli i mësuesit është shumë i rëndësishëm.
Rolet më kryesore që merr mësuesi në procesin mësimor janë: -Organizues i mësimit,
udhëheqës i procesit,
partner në komunikim
ndërveprimin në klasë,
motivues dhe vlerësues.
Rolet e mësuesit në mësimdhënien duke nxitur te menduarit dhe te nxenet e nxenesve
janë parqitur me poshtë nëprmjet kllasterit.

Organizues
i mësimit
Vlerësues

Udhëheqës
i procesit

MËSUESI
Partner në
komunikimin dhe
ndërveprimin ne
klase

Motivues
7

Cilat janë disa nga metodat bashkëkohore që përdorni?
Pjesa më e madhe e mësuesve janë përgjigjur se metodat bashkëkohore që kanë
përdorur janë:
•
Brainstoiming
•
INSERT
•
ERR
•
Ditari dypjesësh
•
Marrëdhëniet pyetje – përgjigje
•
Tryeza e rrumullakët
•
Hulmtimi në veprim
•
Kllaster
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•
•

Rrjeti i diskutimeve
Diagram i Venit
Konkluzione

Mësuesit janë burim i pashtershëm gjithmonë në pasurim të ideve dhe materialeve
më të vlefshmë që pregatitin dhe përdorin me nxënësit e tyre.
Trajtimi i disa çështjeve të mësimdhënies dhe të nxënit ndërveprues në këtë
mikrotez dhe gjithashtu interpretimi i pyetësorëve e intervistave drejtuar nxënësve e
mësuesëve të shkollave sigurisht që na dha disa rezultate të rëndësishme e të reja për
mësimdhënien e të nxënët ndërveprues. Nëpërmjet të gjithë çështjeve të trajtuara në
këtë mikrotezë kam nxjerr disa përfundime të cilat do ti trajtoj më poshtë.
•
Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues ishte një metodë e cila kishte një
mbështetje të madhe nga ana e nxënësve gjithashtu dhe nga ana e mësuesve. Kjo
konsiderohej si një metodë për të nxënët afatgjat për nxënësit gjithashtu mund të
përshtatej për nivele të ndryshme të nxënësve në bazë të nevojave e interesave të
tyre. Nëpërmjet mësimdhënies ndërvepruese edhe mëuesit ishin më entuziast për
profesionin e tyre, përdorin metoda të ndryshme duke mos u bërë monoton për
nxënësit e tyre.
•
Ndër metodat e të nxënit ndërveprues duket si më e suksesshmja dhe më e
përdorura “puna në grupe”. Nëpërmjet saj nxënësit jo vetëm që hynin në komunikim
me njëri-tjetrin, krĳonin lidhje gjatë të nxënit por gjithashtu dalin në pah shumë lehtë
aftësit e tyre komunikative, të lidershipit, interpersonale e krĳuese.
•
Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues kërkon mësues profesionist dhe
të kualifikuar për lëndën, të jetë në kontakt gjithmon me informacionet e reja, të
dinë të përshtasin informacionin me nivelin e nxënësve, dhe gjithashtu duhet të kenë
njohuri për përdorimin e teknologjive të reja gjatë zhvillimit të orës mësimore. Disa
mësues tashmë po vazhdonin të ndiqnin kurse kualifikimi dhe kurse për përdorim
të teknikave të reja mësimdhënies.
•
Një tjetër konkluzion i arritur ishte fakti që edhe pse mësuesit e nxënësit
ishin përkrahës të mësimdhënies e të nxënit ndërveprues, sot akoma vazhdon të
përdoret metoda tradicionale edhe në ato lëndë të cilat kanë hapësir për përdorimin
e metodave bashkohore të mësimdhënies. Pavarësisht trajnimeve të herë pas
herëshme të zhvilluara si nga drejtoritë e shkollave dha nga drejtorit arsimore të
rajoneve përkatëse të qytetit, kishte mësues që e konsideronin metodën tradicionale
si më të mirën për zhvillimin e lëndës së tyre.
•
Gjithashtu ishte e nevojshme pregatitja e kujdesshme e planit ditor mësimor,
në të cilin planifikohen me detaje metodat e përdorura, vendosen qëllimet e objektivat,
dhe përcaktohen detyrat në përputhje me nivelin e nxënësve. Ky ishte një process i
përditshëm që realizohej nga mësuesit e shkollës së mesme.
•
Së fundi një konkluzion i cili përveç të tjerash dhe ky luan rolin e tĳ të vaçantë,
është domosdoshmëria e paisjes së shkollave me kushtet dhe me mjetet e nevojshme
për realizimin e të nxënit ndërveprues. Numri i nxënësve në klasë ishte tepër i
madh, në të gjithë shkollën ndodhej vetëm një video projektor, dhe laboratorët e
kompjuterave ishin të vegjël. Në paraqitje dukej sikur shkolla i mundësonte kushtet e
mjetet për realizimin e mësimdhënies ndërvepruese, por në fakt mësuesit gjendeshin
përpara mungesave e vështirësive të shumta për të realizuar me sukses të nxënët
ndërveprues.
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Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues duket se po paraqet disa vështirësi gjatë
procesit të realizimit, por pavarësisht nga të gjitha këto ajo ka një përkrahje nga të
gjithë institucionet arsimore. Mësimdhënia ndërvepruese po aplikohet shpesh në
shkollat e mesme. Ajo ka përparësi në të nxënët e shëndetshëm dhe afatgjat për
nxënësin dhe konsiderohet si më produktive krahasuar me metodën tradicionale e
cila dita ditës po zbahet gjithnjë e më shumë.
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Cilësia e rezultateve të nxënësve, tregues kryesor i shkollës efektive
Brunilda Leka
Mesuese Biologji – Kimi, Shkolla 9 – Vjeçare ‘’Hysni Çela’’ Karinё
Abstrakt
Shkolla ka qenë dhe mbetet një instrument i rëndësishëm edukativ. Kjo do të thotë se dhe
procesi i edukimit në shkollë nuk mund të jetë i suksesshëm nëse atë e nënvlerësojnë, apo
nëse mungon veprimi i sinkronizuar i gjithë faktorëve, aktorëve dhe instrumenteve edukativë
që ka jo vetëm shkolla, por dhe shoqëria ne dispozicion, kur bëhet fjalë për punën edukative
me fëmĳët dhe të rinjtë. Në mendimin pedagogjik dhe sociologjik modern në konceptin e
“tërësisë edukative të shoqërisë” përfshihen si të barabartë, familja, sistemi shkollor, shoqëria
(mjedisi social) dhe natyrisht edhe roli edukativ i familjes, komunitetit, shoqërisë civile, ligji,
që gjithashtu kanë role dhe funksione edukative.Shkollat efikase dhe joefikase dallojnë edhe
në bashkëpunimin efikas ose joefikas me prindër. Përfshirja e prindërve në shkollë ka për
qëllim t’i ndihmojë nxënësit. Veprimtaritë shkollore janë elementi që mbushin hendekun
midis shtëpisë dhe shkollës.

Hyrja
Shkolla ka qenë dhe mbetet një instrument i rëndësishëm edukativ.
Qëllimi ynë është të ndërtojmë bazat e edukimit social të njeriut në shoqërinë tonë,
nuk duhet t’i mbajmë sytë dhe t’i përplasim përgjegjësitë e shoqërisë vetëm mbi
“supet e këtĳ institucioni” të shkollës.
Kap I. Konteksti ligjor i pjesëmarrjes në jetën e shkollën në Shqipëri
Përfshirja prindërore në Shqipëri ka arritur një nivel të ndjeshëm institucionalizimi,
nëpërmjet pranisë së këshillave të prindërve dhe bordeve të shkollave. Bashkëpunimi
me prindërit mësohet më tepër nëpërmjet përvojës së punës se sa nëpërmjet trajnimeve
të organizuara dhe formimit fillestar. Këtu ka shume vend për përmirësim, ashtu siç
ka vend për më shumë përfshirje te psikologëve dhe punonjësve socialë të shkollave
në komunikimin dhe bashkëpunimin shkollë-prindër.
1.1
Çështje mbi pjesëmarrjen e prindërve
Idetë dhe sugjerimet që kanë vetë prindërit lidhur me përmirësimin e bashkëpunimit
me shkollat dhe që kanë të bëjnë me organe si këshillat e prindërve dhe bordet janë
që:
• Zgjedhjet e tyre të mos jenë formale, “vetëm për të plotësuar letrat” por për t’i
ardhur në ndihmë problemeve të shkollës.
• Personave që zgjidhen në to si përfaqësues të prindërve, t’u bëhet e qartë detyra që
kanë dhe në rast se nuk mbajnë përgjegjësitë që u takojnë, të shkarkohen.
• T’i jepet përparësi komitetit të prindërve për të siguruar kontaktin me prindërit që
kanë fëmĳë me probleme.
• Shkollat të zgjerojnë llojshmërinë e problemeve që duhet të diskutojnë me prindërit,
jashtë skematizmit të tanishëm, i cili përqendrohet vetëm tek notat.
• Bordi i shkollës të paraqesë ankesat para drejtorisë së shkollës, dhe kjo e fundit
para DAR e organeve vendore .
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• Bordi i prindërve të ketë antarë nga çdo klasë në mënyrë që të bëhen të njohura
problemet e të gjitha klasave.
• Të ndryshohet legjislacioni për t’u dhënë më shumë fuqi bordeve të shkollave
dhe shoqatave të prindërve, dhe komiteti i prindërve të ketë të drejtë propozimi për
emërimin dhe largimin e personelit.
1.2
Binarizmi (lidhja dyshe) Shkolla – komuniteti
Shkolla duhet të jetë e hapur ndaj mjedisit, punën e vet ta bëjë publike.
Mbyllja e shkollës ndaj komunitetit zvogëlon në masë të madhe efiksitetin e shkollës.
Funksionalizimi i fuqisë së bashkëpunimit, inkurajon elementet përbërëse të shkollës
dhe të komunitetit që të formojnë shkathtësi për të nxënë gjatë gjithë jetës.
Prandaj organizimi i të gjithë përfituesve do të sjellë të mira shumëdimensionale në
çdo fushë të jetës sepse shkolla është organi thelemor per ndiçimin e shoqërisë, për
përparimin dhe emancipimin e vendit.
1.3 Partneriteti shkollë – komunitet
Bashkëpunimi i shkollës me komunitetin ka rezultate të shumta në arsim, si: rritet
efektshëria e shkollës, rritet cilësia në mësimdhënie, qeverisje funksionale, rezultate
të larta në nxënie,aftësimi i njerëzve për punë dhe profesione, rritet standardi
ekonomik e jetësos.
1.4. Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura

Pse janë të nevojshme çmuarja dhe vlerësimi?
Nxënësit mund të çmohen e të vlerësohen për arsye të ndryshme, siç janë:
•
për të identifikuar fuqitë dhe dobësitë e tyre (qasja diagnostike);
•
për të vërtetuar se cili është niveli i performancave të një nxënësi në një lëmë
të
•
caktuar, në fillim, gjatë procesit të mësimit ose në fund të një faze/shkalle të
caktuar të mësimit;
•
për të vërtetuar nëse janë duke përparuar nxënësit në zhvillimin e tyre;
•
për të stimuluar dhe për të orientuar përparimet e nxënësve;
•
për të përftuar rezultate krahasimtare, të cilat mund të jenë të rëndësishme
për një.
•
nxënës të caktuar, për shkollën, për sistemin shkollor etj.;
•
për të siguruar hierarkinë dhe për të përdorur rezulatet e vlerësimit për
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proceset e
•
përzgjedhjes të llojeve të ndryshme;
•
për të stimuluar motivimin e nxënësve për mësim;
•
për të siguruar parashikimet për zhvillimin e nxënësve, duke pasur parasysh
karrierën e tyre dhe orientimin e ardhshëm;
•
për të gjurmuar se sa janë të përshtatshëm, të efektshëm etj. kurrikuli,
metodologjia e mësimdhënies dhe e nxënies apo mjetet mësimore.
Mjetet e çmuarjes e të vlerësimit
Për të qenë e efektshme, çmuarja duhet të bëhet në mënyrë të vazhdueshme dhe të
mbështetet mbi një larmi metodash, procedurash dhe mjetesh. Përveç praktikave
më shumë tradicionale të vlerësimit (provimet me shkrim, pyetjet dhe përgjigjet
me gojë),mësuesit duhet të zbatojnë më shumë mënyra të ndryshme për të çmuar
nxënësit e tyre, të cilat përfshĳnë vështrimet e tĳ gjatë punës grupore, çmuarja e
punës projektuese, dosjet e nxënësit, çmuarja e punës së nxënësit në shtëpi, çmuarja
e punës specifike, e shkathtësisë komunikative dhe e punës ekipore etj. Rezultatet e
çmuarjes së nxënësve duhet t’u komunikohen prindërve rregullisht.
Vlerësimi lidhet me matjen, dhe përfshin më tepër procedurat e orientuara në sasi,
duke përfshirë testimin.
Konfrontimi dhe disiplina ngulmuese
Nxënësi duhet ta kuptojë, ta ketë të qartë se cilat janë shkaqet e sjelljeve të tyre, cilët
janë ata që shqetësohen. Është shumë e nevojshmë të përdoret mesazhi ‘’Unë’’
Një metodë tjetër është metoda e quajtur ‘’Disiplina ngulmuese’’ dhe kjo metodë
është e sygjeruar nga dy studiues të quajtur Lee dhe Marlene Canter (1976). Mësuesit
janë ngulmues, kur ata i bëjnë të qarta parashikimet dhe shpresat dhe ndjekin pasojat
e sjelljeve të nxënësve. Zëri i mësuesit është i qetë dhe jo agresiv, i prerë, i sigurtë.
Cila është mënyra më efektive për të motivuar nxënësit?
Eshtë mjaft e rëndësishme për mësuesin të përcaktojë drejt dhe me shumë kujdes
detyrat për nxënësit, nisur nga këndvështrimi i motivimit.
Mësuesit dhe edukatorët duhet të zëvendësojnë suksesin e lehtë me sfidat dhe t’i
inkurajojnë nxënësit të arrĳnë përtej nivelit të tyre intelektual si dhe t’i bëjnë atyre
privilegjin e të nxënit prej gabimeve.
Takti pedagogjik gjate kontrrollit dhe vlersimit te nxenesve
Kontrolli dhe vlersimi i dĳeve të nxënësve përbën një problem të rëndësishëm
pedagogjik e psikologjik.Ai zë një vend qëndror në strukturën e orës së mësimit
dhe ndimon në realizimin e formimit të dĳeve, të edukimit dhe zhvillimit e aftësive
mendore të nxënësve.Shkolla ka për detyrë të mbështesë nxënësit për të njësuar
mësimin e gjuhës amtare.Nxënësit duhet të kujdesen për një pjesëmarrje pozitive në
jetën shkollore.Lejen për t’u larguar nga shkolla mund ta marrin vetëm nga drejtoria
e shkollës.Nëse një nxënës largohet nga mësimi ai duhet të sjellë arsyen me shkrim
të firmosur nga prindi. Për mungesa më të gjata se tre ditë për arsye shëndetësore ai
duhet të ketë raportën mjeksore. Për mungesa shumë të gjata, prindi duhet të njoftojë
drejtorinë e shkollës.
.Ndalohet konsumi i alkoolit, duhanit, apo drogës në të gjithë ambjentet shkollore.
Telefonat celular duhen të fiken.
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Funksionet e kontrollit te dĳeve dhe vleresimi objektiv
Etapa e kontrollit të dĳeve në mësim zë një vend të rëndësishëm.Në të zbulohet niveli
i njohurive, shkathtësive e shprehive të nxënësve, pasqyrohet shkalla e aplikimit të
dĳeve teorike në praktikë etj..Kontrolli i dĳeve është element i pazëvendësuar në
proçesin e formimit dhe të zhvillimit të dĳeve dhe zhvillimin e aftësive njohëse të
nxënësve. Për t’i dhënë kontrollit të dĳeve karakteer sa më aktiv, mësuesi duhet të
formulojë disa tipen kërkesash:
1-Kërkesa për riprodhimin e mësimit, synojnë t’i mësojnë nxënësit të përqëndrohen
në disa nga problemet më themelore të mësimit
2-Kërkesat me karakter logjik e krĳues, synojnë të nxjerrin në pah ndonjë veçori
thelbësore të epokës që studiohet, të shfrytëzojnë burimet e tjera të fitimit të nohurive
(dokument,artikull, tablo etj.)
3-Kërkesa për punë të pavarur, synojnë që t’i aftësoj nxënësit për të vetëmësuar e për
t’u stërvitur, i drejtojnë ata si të sistemojnë burimet e njohura dhe të gjejnë argumentet
e domosdoshme për të mbështetur përfundimet e rëndësishme teorike, që jepen në
tekstin shkollor.Vlersimi objektiv është një instruimentë i hollë i edukimit. Mësuesi
që njeh mirë psikologjinë e grup-moshave shkollore mendohet me të gjitha mënyrat
që nxënësit e tĳ, të shĳojnë gëzimin e suksesit.
Klima pozitive në klasë
Krĳimi i klimës pozitive në klasë mund të këtë një ndikim të madh në motivimin e
nxënësve dhe qëndrimin e tyre ndaj të nxënit.
Një klime e ngrohte dhe nxitëse buron dhe nga marrëdhëniet që vendos mësuesi
me nxënësin.
Kap III Analiza e të gjetjeve
Analiza e të gjetjeve në këtë punim përmban gjetjet për kampionin e prindërve dhe
fëmĳëve. Në punim paraqiten ato gjetje te cilat janë domethënëse statistikisht.
Karakteristikat kryesore dhe ndihmëse të mësimdhënies efektive
Karakteristikat kryesore:
• Qartësia në mësimdhënie
• Llojllojshmëria në mësimdhënie
• Orientimi në detyrë
• Përfshirja në procesin e të nxënit dhe
• Shkalla e suksesit të të nxënit
Karakteristikat ndihmëse në mësimdhënie:
• Përdorimi i ideve të nxënësve
• Strukturimi
• Arti i të pyeturit
• Shqyrtimi
• Ndikimi i mësuesit
Shkolla organizatë e të nxënit Nxënia në pesë nivele:
• të nxënit në nivelin e nxënësit
• të nxënit në nivelin e mësuesit
• të nxënit në nivelin e stafit
• të nxënit në nivelin e institucionit
• të nxënit në nivelin e drejtuesve
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A. Kualifikimi mbi bazë shkolle – mësuesi duhet vet të bëhet nxënës
B. Përgatitja e mësuesve – për shek. XXI C. Marrje në punë dhe fillimi i ushtrimit të
profesionit
D. Zhvillimi profesional i mësuesve
E. Rikulturimi i shkollave
F. Roli i udhëheqësit
Kap III. Format e komunikimit ndërmjet familjes dhe shkollës
Shkolla, si institucion bazë i socializmit të fëmĳeve luan një rol të rëndësishëm në
procesin e formimit dhe përforcimit të roleve gjinore dhe atyre sociale duke qënë
mjedisi i ndërveprimeve të shumta midis individëve, i përkatësisë së një grupi
shoqeror më të madh se ai i familjes, shkolla konsiderohet si arena e shpalosjes së
individualitetit të fëmĳës.Është detyrë e shkollës të punojë që nxënësit jo vetëm të
njihen me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, por të kuptojnë se cfarë janë ato dhe si
të luftojnë për respektimin e tyre.Gjatë kohës që fëmĳët janë në shkollë përgjegjësia
për socializmin e fëmĳës ndahet ndërmjet prindërve dhe mësuesve. Mësuesit në
shkollë japin mesazhe shtesë,referuar zhvillimit rolit seksual nëpërmjet parashikimit
të aktiviteteve, përforcimit, modelimit dhe formave të fshehta të komunikimit. Edhe
kur mesazhet e mësuesit kundërshtojnë ato të prindërve, ndikimi i tyre është tepër
i madh, sidomos në rast se mesazhet mbështeten nga forca të tjera socializuese.
Kështu bashkemoshatarët në shkollë janë faktorë socializues të fortë. Në shumë
raste presioni i moshatarëve është më i fortë dhe më efektiv se sa ai i prindërve
ose presioni i më të rriturve. Shkolla dhe grupet e bashkëmoshatarëve luajnë një
rol të rëndësishëm në formimin e qëndrimeve të vecanta në rolin social.Fëmĳët e të
rinjte kanë mundësi të mësojnë plot gjëra të bukura për jetën, duke vëzhguar dhe
bashkëvepruar me mësuesit e vet dhe bashkëmoshatarët e tjerë.Në shkollë fëmĳët e
të rinjtë takohen me një grup më të gjërë njerzish se në familje dhe, mes tyre, ai zgjedh
të qëndrojë në shoqerin e njërit apo tjetrit.Sigurisht, përderisa djemtë edukohen në
mënyrë të ndryshme se vajzat, kjo ndihmon edhe në zgjedhjen e tyre të shpenguar në
drejtim të shoqërisë së tyre.Në sfondin e të gjithë ndërveprimeve duhet që mësuesi
të përpiqet për të krĳuar një mjedis mësimor të bazuar në aspektin e ndërsjelltë, për
të siguruar që të gjithë nxënësit e tĳ të marrin pjesë aktive në mësim dhe ti pajise
ata me dĳe, më aftësi etike dhe artistike.Etika e komunikimit është celesi i suksesit
për ardhmërinë e një shoqërie demokratike. Duke përdorur forma të vecanta lidhur
me nxënien, mësuesi nxit nxënësin të komunikojë nëpermjet ligjërimit, shkrimit,
matematikës e të shumë gjinive të artit.
Cilat janë format e komunikimit ndërmjet familjes dhe shkollës?
d) Në festa të përfshihen fëmĳët, prindërit e mësuesit.
e) Shkëmbime mendimesh për librat që konsiderohen të vlefshme për zhvillimin e
fëmĳëve.
f) Takimet e grupit të prindërve.
g) Takohen në grup për të planifikuar projekte të ndihmës vullnetare për shkollën,
klasën.
h) Diskutojnë problem të arsimit ose shqetësime të ndryshme të stadeve të zhvillimit.
i) Të përgatisin sëbashku gazetën e shkollës që ofrojnë informacione për veprimtaritë
e fëmĳëve.
j) Kur prindërit angazhohen në veprimtarinë e klasës, mësuesit kanë mendësi të
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vëzhgojnë drejtpërdrejtë mënyrën se si prindërit motivojnë fëmĳën e tyre, se si i
ndihmojnë të zgjidhin problemet, se si i ndihmojnë të trajtojnë një detyrë dhe se si
prindërit dhe fëmĳa njihen me interest e vecanta të tyre.
k) Mësuesi duhet të bëje hapin e parë, duke përfshirë një prind në një veprimtari të
klasës, duke pasur bindie se prania dhe angazhimi i prindërve është dobiprurese.
Angazhimi i prindërve e ndihmon mësuesin të përmbushë objektivat e tĳ në lidhje
me njohjen e vecoritë vetiakte të nxënësve.
i) Vetëm nëpërmjet komunikimit me prindërit, mësuesi mund të mbledhë të dhëna
për secilin nxënës të klasës.Angazhimi i prindërve u ofron mësuesve rastin për të
qënë me pak të izoluar në komunikimin në klasë.
Mësuesi si motivues
Ndër rolet e mësuesit përmendet shpesh ai motivues. Ky rolë motivues kanalizohet,
zhvillohet, dimensionohet në varësi dhe të karakteristikave të mësuesit.
Në demokratizimi i jetës në shkollën e sotme të vendit tonë, drejtimin më të
rëndësishëm e ka respektimi i lirive dhe të drejtave të nxënësve. Sa më tepër të
respektohen liritë dhe të drejtat e nxënësve, aq më tepër do të ndjehet mësuesi i
respektuar. Një mësues i mirë përdor rrugë komunikimi të ngrohta me nxënësit
për ti motivuar më tej ata për arsimimin dhe edukimin e tyre.Mësuesi duhet të jetë
i ndjeshëm ndaj nevojave dhe interesave të nxënësve, të konstatojë problemet e
vështirësitë e tyre dhe të përpiqet për ti zgjidhur apo lehtësuar ato.
Roli i prindit në shkollë
Të qënit prind fillon qysh ne lindjen e fëmĳes dhe roli qe fiton është për mirë ose për
keq. Është një pune me kërkesa dhe e ndërlikuar.
E rëndësishme është veçanerisht të menaxhosh dëshirën e prindërve për të ndihmuar
fëmĳën në detyrat e shtëpisë e, sidomos të fëmĳëve të ciklit fillor, pasi në fëmĳëri
hidhen themelet e jetës së njeriut. Prindërit çdo ditë janë aty për t’u interesuar se
si doli sot, c'duhet të bëjë nesër? Përse nuk po ecen si duhet me ritmin e të tjerëve?
Në biseda të rastësishme dhe në takimet tematike me prindër ata interesohen për
mënyrën e zgjidhjes së një ushtrimi të caktuar, apo të një interpretimi të caktuar
sepse e kanë të vështire.
Komunikimi dhe ndikimi që ka në Institucionin e Shkollës.
Punë vullnetare!
A ekziston vërtët? Sa njihet e përdoret ajo në Shqipëri? Nëse pyet një mësues a
prind, gjëja e parë që i shkon në mend është dhënia e kontributit modest financiar,
ose e ndonjë ndihme në mjete mësimore a pajisje për klasën. Por edhe kjo është
e pamjaftueshme! Studiuesit këshillojnë: Nxitni patosin në shkollë! Promovoni
prindërit si instruktorë në shtëpi! Identifikojini, promovojini si vullnetarë në shkollë!
(Fullan.2010) Prindi si instruktor në shtëpi funksionon edhe pa shumë nxitje kur
fëmĳa është ende i vogël. Prindërit nxitojnë në ndihmë të kryerjes së detyrave të
shtëpisë. "Mami sot duhet të krĳojmë 2 problema", "Mami, duhet të vizatojmë
sistemin tonë diellor", "Babi, a më ndihmon të përgatitim një album me kafshë, të
shkruajmë një ese, të përgatitim një maket të hidrocentralit, të nxjerrim materiale
nga interneti...." dhe lista e gjatë vazhdon. Mos vallë fëmĳët mbingarkohen? Mundet!
Apo është e domosdoshme kjo mbingarkesë në mënyrë që të nxisë nevojën e fëmĳës
për të thithur edhe edukimin prindëror. Ndodh të jetë edhe e ndërsjellët. Prindërit
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mund të sensibilizohen nëpërmjet detyrave të fëmĳëve: Mendoni së bashku: "Si të
shpëtojmë Tokën nga ndotja? Po ujin? A mund ta frenojmë ne ngrohjen globale?.
Promovojini prindërit si vullnetare! (Fullan. 2010) Kemi kapacitete në këtë fushë?
Plot! Shumë të pashfrytëzuara! Duhen përdorur teknika të reja. Ka shumë gjëra që
mund t'i bëjnë prindërit. Disa mund të bëhen në shtëpi, të tjerat në klasë, në shkollë.
Prindërit të zgjedhin ku duan të aktivizohen dhe ose asistent i përkohshëm i mësuesit,
njihe më mirë fëmĳën tënd, njihu më mirë me problemet e edukimit brenda në klasë,
telefonoju prindërve të tjerë për probleme që ti konstaton, kujdesu për kopshtin
e shkollës, sill lule për klasën, ndihmoji fëmĳët në punët artistike, merr pjesë në
projekte të ndryshme, jep mendime për planin e bordit, harto bashkë me mësuesit
ftesa për bizneset në ndihmë të shkollës, etj. Lista është shumë e gjatë, por a është e
tillë dashamirësia, aftësia e mësuesve, e drejtorëve dhe e shkollave për t'i menaxhuar
gjithë këto. Kërkohet plan pune, kërkohet kreativitet, investim moral e shpirtëror
që në radhë të parë të largojë nga prindërit përvojat e këqĳa, ndjesitë e shëmtuara të
shkollës së vjetër për shkak të problemeve fizike, mendore, shoqërore e emocionale
që ajo ka shkaktuar në të kaluarën.
Bordet ,”Lojtarët e harruar të ekipit arsimor."(Fullan.2010)
I - Cili është roli i tyre në lojën e edukimit? S'mund të thuhet se s'janë të pranishëm
në listat e drejtorisë së shkollës. Diku gjenden aty në sirtar. A funksionojnë? Sapo
shkolla hap dyert e saj thërret prindërit dhe i bën ata pjesë të procesit të marrjes së
vendimeve. Edhe pse jo të gjithë kanë kohë, apo prirje per t'u kandiduar në bordin
e shkollës, gatishmëria nuk mungon. Por sa të përfshirë e ndjejnë veten ata? Ndodh
që edhe të ftohen në shkollë sa herë që nevojitet nënshkrimi i tyre; në miratimin e
planit të shkollës, në përdorimin e buxhetit, por kjo është shumë pak. Gjërat duhet
të ndryshojnë sa më parë. Përgatitja e anëtarëve të bordit është e dëshirueshme, e
domosdoshëm. Prindërit e informuar mund të bëjnë mrekullira. Me vlerë do të ishte
që ndryshimi të vinte nga brenda shkollës, të rritet ndjeshmëria e saj ndaj pikëpamjeve
të prindërve. Le të punojmë që idetë e tyre të gjejnë pasqyrim në planet e shkollës, që
potenciali i vërtetë i prindërve në vendimmarrje të realizohet një ditë?
Marrëdhënia me komunitetin. Familja s'është një ishull, asnjë prej familjeve nuk
funksionon e izoluar nga shoqëria, por komuniteti është i plogësht. Prej kujt pritet ftesa?
Shkolla është e të gjithëve dhe reformimi i saj, një fushë për kontributin e shumëkujt.
U urrye ajo cka ishte ngritur në një front të përbashkët, të gënjeshtërt dhe sot e kësaj dite
vepron inercia e një fryme që përbuz, apo nënvlerëson cdo bashkëpunim në komunitet.
Nuk njihet asnjë lloj organizimi bashkësocial që mund të jetë fitimprures nga ana morale.
Ndihet paaftësi për të krĳuar aktivitete improvizuese me qëllim edukimi. Mungon
pikë së pari vullneti për të bërë dicka e më pas boshllëku intelektual. Është e vështirë të
pranohen modelet më të përparuara për arsimimin, sepse është e vështirë të pranohet se
ndihma që japim dhe na jepet është e sinqertë dhe e padëmshme. Ajo në të cilën duhet
të përqëndrohet puna është luftimi i një mentaliteti të tillë antisocial dhe përpunimi i
planeve, qoftë afatshkurtra për t'i ardhur në ndihmë komunitetit, sepse nga këto plane
lindin ato afatgjata dhe me rezultat.
Shkolla një “komunitet për arsimin bazë”
Raportit i vendosur midis mësuesve dhe nxënësve, në cdo kohë të zhvillimit të
arsimit ka patur shfaqjen e vet e që ka përbërë gjithnjë një komponent të rëndësishëm
në zhvillimin e procesit mësiomor, në edukimin e brezave, gjithashtu, është edhe
fytyra e vërtetë e zhvillimit të shoqërisë. Shumëkush që në arsim ka një përvojë mbi
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20-vjecare, e ka fare të qartë këtë raport, tek i cili plekset sa frika ndaj mësuesit, aq
edhe respekti ndaj tĳ. Mësuesi është njeriu i parë të cilit donte t’i ngjasonte nxënësi, ai
është shëmbëlltyra e parë, pasqyra e mëngjesit. Por ajo kohë, me klishetë e saj, është
përmbysur. Tani koha e re ka vendosur të tjera raporte e që përsëri keto raporte,
mbeten në thelb si dikur: pamja e plotë e stadit të zhvillimit të shoqerisë e prirjet e
saj ndaj progresit. Tani në kushtet e reja të një shkolle në reformin e sipër, ku liritë
e nxënësit zgjerohen përditë, kur globalizimi e dixhitalizimi i japin jetës, shkollës,
nxënësit, trysninë e tyre, atëherë, edhe dogma e këtĳ raporti, ka ndryshuar strukturën
e vet: Ajo është bërë faktorizues në punët e shkollës e, nga ky raport, varen jo pak
efektivitetit i punës në këtë komunitet në miniaturë. Këto marrëdhënie duhet të jënë
ura të forta komunikimi e besimi reciprok, ruajtje të personalitetit të mësuesit e të
personalitetit në formim e sipër të nxënësit dhe humbja e besimit te njëra “këmbë”
e kësaj ure, sigurisht, do të sillte carje në strukturën e kësaj marrëdhënieje. Këto
marrëdhënie nuk vendosen me rregullore, as me dogma autoritare që nxënësin e
njeh vetëm si subjekt, por të lësh të nxënësi profilin tënd, të një personaliteti, të një
zotërie me integritet, një profil moral, t’i japësh nxënësit besimin absolutë se ti je
“perëndia” për ta, do të thotë se ke ndërtuar njëherazi “apriori” shëmbëlltyrën e
figurës tënde. Mësuesi, që historikisht për shoqërinë, ka qënë një kapital njerëzor,
njeri me integritet të lartë, njeri që zotëron një status të lartë moral, intelektual, njeri
që zotëron një potencial të madh në edukimin e brezit të ri, ashtu mbetet edhe sot e
tërë ditën. A ia njeh mësuesi këto atribute vetes e a ia njeh nxënësi këto cilësi mësuesit
të tĳ? Sigurisht, ata që punojnë në strukturat e arsimit e njohin realitetin. Edhe pse ajo
shpesh zbukurohet, mësuesit që zotërojnë cilelsitë e thëna më lart, nuk mungojnë.
Nuk ka s’i mungojnë kur vetë shoqeria kërkon t’i respektojë, t’i lartojë ata.
Çfarë kërkon nxënësi të gjejë te figura e mësuesit?
Së pari, kërkon të gjejë aty një figurë të pastër që të ngjallë besimin, që të imponon t’i
ngjasosh atĳ, në të kundërtën, besimi i nxënësit ka ndier tronditje të mëdha. Kështu,
ky mësues, është ndërtuesi i parë e kryesori i një portreti.
Mardhëniet shkollë - familje
Komunikimet mësues-prindër janë shprehje e mardhënieve profesionale e sociale që
ekzistojnë midis dy paleve .Ato jo vetëm që shprehin korrektësinë e mardhënieve të
tyre ,por ushtrojnë ndikime mbi palët që komunikojnë dhe mund të ndryshojnë edhe
mardheniet midis tyre .
Hapat për ti ndërtuar mardheniet mësues-prind
1-Motivimi ;Të dy palët të të jenë të gatshëm për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të
marrë pjesë në zgjidhjen e problemeve të përbashkëta. Motivimi dhe siguria se mund
të bëhen ndryshimet e nevojshme dhe të arrihen objektivat që duhet të përbëjnë
themelin e këtyre mardhënieve
2-Përgjegjësia ; Përgjegjësia e mësuesit që nuk e ka përkrahur e nuk e ka ndihmuar
prindin sa duhet në punën me fëmĳën e tĳ dhe nuk e ka vlersuar maksimalisht e
seriozisht mundësit e tĳa si dhe përgjegjësia e prindërit që e ndjen se ka shum më
tëpër mundësi te ndihmojë e të japë për fëmĳën e tĳ në shkollë dhe se e ka për detyrë
të bëjë këtë dhe si prind dhe si qytetar .
3-Të ushtruarit ;Nevoja për të dyja palët të mësohen për të shprehur ndjenjat e tyre
duke respektuar njëri tjetrin dhe provuar të ushtrohen për këtë qëllim.
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Marredheniet ndermjet mesuesve dhe nxenesve
Ne shkolle realizohet nje lidhje midis mesuesit dhe nxenesit.Qe procesi mesimor te
jete I sukseshem ndermjet mesuesit dhe nxenesve duhet te vendos nje komunikim.
Mesuesit krĳojne ide per nxenesit vetem per komunikimin qe ndodh ne klase
ndermjet tyre.po keto ide qe krĳohen per nxenesin mund te jene te gabuara .Mesuesi
duhet te jete ai qe duhet te menaxhoje situaten dhe te kuptoje sjelljen e moshes se
nxenesve.Vetem keshtu mund te kete komunikim ndermjet mesuesve dhe nxenesve.
-Parimet demokratike mbi të cilat ndërtohen mardhëniet shkollë –familje .
1-Gjithpërfshirja që do të thotë të marrin pjesë një numër i madh mësuesish dhe
prindërish si nevojë praktike e kohës për identifikimin ,hartimin dhe zbatimin e
politikave arsimore të mos ngushtohen e të mos konceptohen mardhëniet shkollë
– familje vetëm si komunikime të mesuesve kujdestare e antarëve të drejtorisë sipas
klasave për të cilat përgjigjen.
2-Mirëkuptimi ;Si nxënësit ashtu dhe prindërit kanë ndjenja dëshira dhe mendime
të ndryshme si dhe bindje të ndryshme politike është e rëndësishme të motivohen
mendimet dhe idetë e tyre duke i mirëkuptuar ato .Nësë të dy palët nuk mirkuptojnë
njëra tjetrën asnjëherë nuk do të arrihet në zgjidhje konstruktive dhe të dobishme.
3-Të kuptuarit: Çdo situatë e re ju vu përballë si mësuesve dhe prindërve mëdyshjen
se cila ishte zgjidhja më e mirë zgjidhja që vjen natyrshëm pa përforcime në mënyrë
pragmatiste nëpërmjet një kuptimi të drejtë ,llogjik të arsyshëm e demokratik .
4-Bashkëpunimi:I cili duhet të jetë i hapur e të ketë vazhdimësi të jetë fleksibel ,dhe i
adaptushëm ,të japë rezultate konkrete pozitive .
Bashkëpunimi ose të punuarit së bashku për të mirën e përbashkët është gjithmonë
shumë më produktiv se rivaliteti sidomos kur bëhet fjalë për një partneritet afatgjatë:
5-Realizimi:që do të thotë të kuptosh dhe të presësh që një numër i konsiderueshëm
pengesash do të dalin përpara në rrugën e vështirë por të bukur e fisnike të arsimimit
të brezit të ri .
Konkluzione
Pjesa më e madhe e nxënësve e pëlqejnë shkollën, ata e shohin këtë të fundit si burim
njohurish, shprehish e suksesesh të cilat do ti sherbejnë më vonë në jetë.
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Kuri, V., Gjini, R., Etika profesionale e mësuesit, Elbasan 2009.
Musai, B., Psikologji edukimi, Pegi, Tiranë 1999.
Myftiu, J., Psikologji e edukimit (cikël leksionesh), Elbasan.
Zeka, Xh., Bazat e proçesit mësimor, SHblu, Tiranë 2009.
Unicef 2008 .
Gazeta Mësuesi 2008 – 2009.
Revista Mësuesi 2010.
Etika Profesionale Kuri,Vilson
Gjini, Roland.
Materiale nga interneti
Konteksti ligjor i pjesëmarrjes në jetën e shkollës në shqipëri. Unicef Mars 2008
Shkolla dhe komuniteti, interneti
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura, revista mësuesi nr.7 Tetor 2010
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Format e komunikimit ndërmjet familjes dhe shkollës. Etika profesionale, Kuri Vilson, Gjini
Roland.
Roli i prindit në shkollë. Revista mësuesi nr.7 Tetor 2010, fq 20
Shkolla një komunitet në miniaturë. Revista mësuesi nr.7
Marrëdhëniet shkollë – familje. Gazeta mësuesi, 19 Nëntor,fq 5, artikull nga Skënder Demaliaj
Komuniteti i prindërve partnerë i domosdoshëm i shkollës. Gazeta mësuesi 17 Dhjetor 2008,
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Larmia e njesive frazeologjike ne zonen e Beratit
Anila Ramaj(Cili)
Mesuese e gjuhes shqipe ne shkolle 9-vjecare “Ismail Klosi” Ballsh
Abstrakt
Thesari leksikor dhe frazeologjik i gjuhes shqipe eshte mjaft i pasur dhe mbledhja e tĳ ka
qene nje pikësynim i leksikografise dhe leksikologjise ne rrjedha te ndryshme kohore.Nuk
mund te thuhet asnjehere se thesari gjuhesor ne leksik dhe frazeologji eshte mbledhur dhe
njihet plotësisht sepse ne gjirin e njerëzve te thjeshte gjen nje pasuri fjalesh qe reflektojne
vlerat e popullit,kulturen,identitetin ,pervojen e jetes e cila nuk duhet humbur. Sic
thekson dhe profesor Gjovalin Shkurtaj ne studimin e tĳ mbi njohurite e përgjithshme mbi
dialektologjine: Dialektet dhe te folmet e nje gjuhe pasqyrojne kulturen dhe te kaluaren e
njerezimit ne pergjithesi dhe te nje bashkësie njerëzish ne veçanti.
Studimi i dialekteve ,i te folmeve ,i njesive frazeologjike e thellimi i njohjes se veçorive
dalluese fonetike, morfologjike dhe leksikore ka te veçante sepse nxjerr ne pah si ruajtjet,
ashtu edhe risite e shndërrimet e sotme te ligjërimeve krahinore per te arritur te shqipja
standarde.
Gjate viteve te fundit vihet re nje nenvleresim i te folmeve dhe dialekteve,sepse jeta e
përditshme rrjedh vrullshem dhe me po kete vrull vĳne ndryshimet ne gjuhe jo gjithmonë te
deshiruara.Ndaj lind nevoja e vazhdimsise se studimeve ne fushen e etnolinguistikes per t’u
ruajtur gjuha e folur e nje kombi,dialektet e te folmet,njesite frazeologjike sepse ato jane pjese
e trashegimise kulturore jomateriale.
Fjalet kyce: E folme, dialekt,njesi frazeologjike,strukture,kuptim,pasuri.

Hyrje
Qellimi i këtĳ studimi eshte qe te hedhe drite mbi pasurine etnokulturore e gjuhesore
te se folmes e njesive frazeologjike te Beratit duke u përqendruar kryesisht ne
zonen e Staroves dhe fshatrave perreth te cilat shquhen per nje leksik te pasur
dhe te larmishem, qe shfaq aty –ketu elemente te lashtesise historiko-linguistike.
Studimi eshte bazuar ne metodat e përshkrimit dhe klasifikimit ndërtimor te njesive
frazeologjike.Per realizimin e këtĳ studimi eshte mbledhur material ne terren ,ne te
foluren e përditshme duke hulumtuar konkretisht përdorimin e saj ne bashkesine
shoqerore perkatese .Gjithashtu duke u mbështetur dhe ne studimet pararendëse ne
kete fushe si:”Ceshtje te frazeologjise shqipe”te Jani Thomajit,” Te folmet e Beratit”
te Jorgji Gjinarit dhe “Frazeologjizma te gjuhes shqipe “ Mehmet Gjevori
Frazeologjia e gjuhes sone
Frazeologjia e gjuhes shqipe eshte nje pasuri e madhe mjetesh emertuese dhe
shprehese ne etapa te ndryshme historike dhe stile te ndryshme . Ato shprehin
nocione dhe realie qe nuk kane emertim tjeter,permbajne nuanca te veçanta
kuptimore emocionuese qe nuk i kane gjegjeset e tyre sinonimike,njesite njefjaleshe.
----Ne te shprehur,ne komunikimin e pergjithshem ato kane force te veçante
shprehese te kulluar,me ngarkese te larte emocionale.Njesite frazeologjike mund te
dallohen ne rrjedhen e ligjërimit e te vecohen ,si dhe fjala . Njesite frazeologjike me
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tiparet e veçanta te formimit dhe te përdorimit kane rregullsi te brendshme ,lëvizje
te ndryshme tipologjike,shtresime hiponimike .Frazeologjia gjuhesore nuk mund
te trajtohet jashte lidhjeve me kategorite leksikore e gramatikore,jashte dukurive
te zhvillimit semantik te mjeteve gjuhesore e sidomos jashte ligjërimit te gjalle.
Njesite frazeologjike nuk jane thjesht deshmi e gjendjes se hershme te dialektit a
te folmes se nje krahine , por dhe deshmi e mendesise , kultures , menyres se jeteses
te banoreve te saj, vlerësimit per jeten , cilesive personale, dallimit te se mires nga
e keqja etj.
---Nisur nga
sa u tha me siper , njesite frazeologjike klasifikohen sipas menyrave te ndryshme:
sipas ndertimit, sipas vleres leksiko- gramatikore, sipas kuptimit dhe duke dhene nje
gjykim teresor per fusha te ndryshme te jetes si:
Paraqitja e vlerave morale , shpirterore, njerezore.
Paraqitja e proceseve te ndryshme te punes ne jeten e perditshme duke e lidhur
me punet artizanale te zones,veglat e punes,kafshet ,shpendet,gatimet,toponimet e
vendeve,dukurite atmosferike etj.
-Thika ne mish te botes han sa pret. “ruan veten, te tjeret nuk i kursen,nuk i vjen keq.
I prirur pas interesit personal”
-Talljet e mia te bejne te mençur. duhet degjuar me i dituri
-Vezen e tĳ e ben te verdhe.”per te treguar nje njeri mburravec”
-I mban te gjithe nen sqetull.”do ta kete mire me te gjithe nuk e prish gojen”
-E ke gjalpin ne fund te sahanit.”tregohet gruaja qe prish me dore te lire, nuk kursen”
Frazeologjia e te folmes se Beratit
E folmja e Beratit eshte mjaft e pasur me njesi frazeologjike.Keto shprehje
lidhen ngushte me jeten e perditshme te njerëzve duke pasqyruar boten e tyre
shpirterore,jeten shoqerore, zakonet dhe doket .
Klasifikimin e shprehjeve frazeologjike e kam mbështetur ne tri kritere baze:
1-Nga struktura (ndertimi formal)
Nga ana strukturore njesite frazeologjike te zones se Beratit shfaqin forma te
larmishme me strukture togfjalëshi me marredhenie perkatese te tyre.
a-Marredhenie kundrinore
-Sikur ke veshur lekuren e ujkut.”te tjeret nuk e duan,e urrejne”
-psh.Si shpjegohet qe ty nuk te duan,ore,sikur ke veshur lekuren e ujkut.
-Ua heq vet te rendet. kur ne familje ndodh dicka e papëlqyer,jo e moralshme e
njerëzit flasin dhe pergojojne”
-psh.Ben gabim qe flet ashtu per vajzat e Pellumbit.Pse merakosesh ?Ai ua heq vet
te rendet.
-I laj kembet e i pi ujin . kur nje te mire materiale e ka vene dikush tjeter dhe mburresh
per ato te mira qe nuk ke derdhur asnjë pike djerse.
–psh.E njohim punen tende ,por e di c`ke ti asaj nenes laji kembet dhe pĳi ujin.
-Me mire i numeroj brinjet se sa gjurmet. kujdesem per dicka ,madje se tepërmi
psh.Bagetise me mire numëroji brinjet se sa gjurmet.
b-Marredhenie percaktore
-Eshte blete e pavlere.”njeriut te kamur qe nuk i hyn dhe i del njeri ne dere”
-psh.Drita shkojme nga Skenderi per dreke se eshte blete e pavlere ai.
-Eshte si qepe e rjepur.”dikush qe nuk mbahet dhe ka dicka qe nuk shkon”
-psh
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C`e shikon me ,eshte si qepe e rjepur.
-Ere kripe.”kur bejme nje bisede dhe dikush e prish ate ,atehere kjo behet nje bisede
pa shĳe” -psh.Ikim se po fryn ere kripe.
c-Marredhenie rrethanore
-E kam porten nga perëndimi. kur ne nje familje nuk vjen njeri,ose vjen rralle
-psh.Te gjithe ju e keni porten nga lindja,kurse une e kam porten nga perëndimi.
-I ka vjetet ne lekure.”Nje njeri qe eshte trupvogel ,ose duket i ri,por eshte ne moshe
te madhe”
-psh.Mos e shiko nga trupi ,i ka vjetet ne lekure.
-E beri bishtin pale. iku i zemeruar se nuk iu plotësua qejfi per dicka
-psh.Xha Tafani e beri bishtin pale dhe nuk eshte dukur me nga une.
d-Me strukture fjalie
-Mos u dridh si gjarperi ne gjethe,se trupin e ke përjashta, përdoret per njerëzit qe
duan te shmangen,te fshihen dhe te mos mbajne pergjegjsi per dicka qe kane bere
-Shtrengojini rrathet e kadishtes, se ate e mbushim ne.”perdoret per te treguar se
duhet te ndiejme pergjegjsi dhe te mos bejme hile ne pune “
-Po palli lopa, i humbet vlera kaut. perdoret me kuptim ironik per te treguar se
gruaja komandon ne shtepi dhe flet përpara burrit
-Nuk me kruan ku me ha mua.”kur dikush nuk ben apo thote ate qe dua une ,nuk
del aty ku dua une ne bisede”
Githashtu njesite frazeologjike te zones se Beratit kane ndertime te ndryshme
sipas kategorise leksiko-gramatikore te gjymtyrëve qe i perbejne:
a-Emer + emer
-Buke e brume.”perdoret per te treguar nje trup te shendoshe dhe te pafuqishem”
psh.Dritani eshte buke e brume ,mos shpreso nga ai.
-Bishti i kavallit “kur dike nuk e pyesim ,ose nuk e marrim parasysh mendimin e tĳ”
psh.Vetem Majlinda pyetet ketu,ne te tjeret jemi bishti i kavallit.
b-Emer +mbiemër
-Druri i pare.”perdoret per te treguar dike qe eshte i vjeter ne moshe,jetegjate” psh
Mbahet mire plaku yt,eshte druri i pare.
-Dere e madhe.” Perdoret per te treguar qe dikush eshte fis i madh”
-psh. Familja e Rustemit eshte dere e madhe .
c- Folje + folje
-Shtyp e ferko . “ perdoret per te treguar se kujdesemi shume per dike”
-psh . Vajzen e mbaj shtyp dhe ferko.
- Rritu dhe rritu . “tregon nje njeri qe nuk kenaqet “
-psh. C`me gjeti me kete djale ,rritu dhe rritu .
d- Folje + emer
-U mblodh litari .”perdoret kur duam te tregojme se po plakemi dhe na shkurtohet
jeta “ psh. Ata jane te rinj,por c`te bejme ne qe po na mblidhet litari .
-I mbylli plaget .”kur dikush ka kaluar nje dhimbje dhe po e merr veten “
- I mbylli plaget shpejt Elmira.
-Iu thartua mielli. “kur ben veprime te pamenduara”
-Iu thartua mielli pa beri kete gabim.
e- Frazeologji te ndertuara me disa gjymtyreve radhe
-Me iku shkelqimi i syve . “punova shume ,u lodha” psh. Profesor,me iku shkelqimi
i syve per provimin e gramatikes,ndaj nuk jam dakort me vlerësimin.
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-E ke ngrene kulloten pa shkop. “kur merr dicka qe s`te takon,perveteson dicka qe
s`te perket” psh. E ke ngrene kulloten pa shkop ,ti Fejzo.
-E pati pleh per te nxjerre nga katoi. “kur dikush te jep dicka te pavlere,ose qe i ka
humbur vlera”
-I lumte atĳ,na e hodhi,e pati pleh per te nxjerre nga katoi.
-Njesite frazeologjike kane kuptim te perafert me nje fjale te vetme,sinonim te tyre.
Shprehjet e tilla me strukture fjalie jane rrjedhoje e ngurosjes se fjalive te plota ,me
rend te zhdervjellet ,me nje trajte qe tani nuk ndryshon me.Pergjithesisht ato marrin
kuptimin e nje fjale te vetme .
-I jep uje ne lekure te gjarperit .- e mashtron.
-Eshte bere mish e gjak me te. - i njejte, i afert .
-Ke ulli, ke flori. – i kamur ,i pasur.
- S`i ngriti luga uje. – s`i shkoi (dicka )
- S`i ke marre ere miellit. – i vogel .
2- Klasifikimi sipas kuptimit.
Ky klasifikim ka shkalle te ndryshme te motivimit :
a- Shkalla e pare e motivimit.
Perngjitjet frazeologjike kane keto karakteristika pergjithesuese:
Nuk motivohen.
Kane vetem nje kuptim te mundshem(kuptimin frazeologjik)
Ne gjuhen e folur i gjejme si togfjalësh te lire me kuptim te drejtperdrejte.
S`mund te përkthehen fjale per fjale ne gjuhe te tjera.
Kuptimet kryesore nuk perputhen me ate te fjaleve qe i perbejne.
-Vari hejbet. s`e përfill dike psh.Mos u merakos per te , vari hejbet .
- Kullos syte. “clodhem”
- Ben devrĳe .”Rri rehat ,bej qejf “ psh.Meqe je akoma i vogel ,bej devrĳe
b- Shkalla e dyte e motivimit.
Keto njesi frazeologjike dallohen lehte,se krahas tyre perdoret dhe togfjalëshi
i lire prej te cilit jane formuar. I njëjti togfjalësh perdoret me kuptim te figurshem
dhe kuptim te drejtperdrejte. Karakteristike e ketyre njesive frazeologjike eshte se
jane te motivuara se kane dale nga shndërrimi i figurshem i togfjalëshit te lire. Nuk
jane ngurosur .
-Me kuptim te figurshem: T`i lepĳe gomari ngordh.” I piste”
M`u be goja plage. “fola shume “
-Me kuptim te drejtperdrejte: Kujt ia hedh ato shkarpa?! “me ke tallesh”
Eshte si qen i zorreve.”njeri qe s`ben asgje”
c- Shkalla e trete e motivimit.
Bashkimet frazeologjike jane frazeologji qe njeren gjymtyre e kane me kuptim
te figurshem,kurse tjetrenme kuptim te drejtperdrejte.
Psh. S`ka mbetur laraske pa bisht.”nuk ka mbetur njeri pe martuar”.
Ha buke si i shoqi i maces.”ha mengez,ngadale “.
Ha si miu ne vrime .”koprac,njeri qe rri vetem”.
Bashkimet frazeologjike qendrojne ne pozicion te afert me togfjalëshin e
lire,sherbejne si shkalle e ndërmjetme per te kaluar ne togfjalësh frazeologjik.Me
produktive jane ato me vlere foljore dhe eshte folja ajo qe ka kuptim te figurshem.
-Dridhe vallen ne shtepine tende. “zot behu ne shtepine tende”
Psh.Ti Lefter dridhe vallen ne shtepine tende ,jo ne timen.
-Vret larg. “synon per shume,mendjemadh”
-Psh.Lere Suzin ,se vret larg.
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Kuptimi teresor i del nga kuptimi i gjymtyrëve,nga te cilet njeri kuptim eshte
i figurshem,tjetri i drejtperdrejte.
-Mbeti si druri i thate.”kur nje grua nuk ka femĳe “ psh. Me vjen keq per Lumturine
se mbeti si druri i thate.
-Kam ngelur ne tave . kur kam harxhuar gjithçka ,jam pa leke psh.Sot kam ngelur
ne tave .
3-Klasifikimi sipas vleres leksiko-gramatikore.
Ne frazeologjine e zones se Beratit verehen njesi frazeologjike qe perqasen me
pjeset e ligjerates,mirpo vlerat e tyre leksiko-gramatikore varen nga gjendja e tyre
ne fjali,nga lidhjet dhe marredheniet qe kane .Ne vlerësimin leksiko-gramatikor te
shprehjeve frazeologjike eshte marre si studim konteksti,gjithe grupi i fjaleve me te
cilat ai lidhet ngushte.
a-Njesi frazeologjike emerore.
-Qenke bere per te dale te ura.
-Lypes
- I eshte mbledhur dora .
-Koprac
b-Njesi frazeologjike foljore.
-Me ra koka ne mberdhe .
U turpërova.
-I vuri ne bisht.
- I kënaqi.
-E beri bishtin fuge.
–Iku .
-I vuri krahet dheut.
–Vdiq.
c-Njesi frazeologjike mbiemerore .
-Mbeti me duar ne gji.
–E braktisur,e vetme.
-Eshte bere si zorre morri.
–E gjate .
-I holle je ,por bel nuk ke .
– I pabese.
d-Njesi frazeologjike ndajfoljore.
-Njesite frazeologjike ndajfoljore ne zonen e Beratit pergjithesisht ndertohen me
perseritjen e njeres fjale ,ose te dy fjaleve qe kane lidhje ndermjet tyre.Ato ndertohen
me lidhezat si,sa.
-Si kuaj te vjedhur ne erresire .
–Vjedhurazi.
- Si shkop furri.
–Sa andej ketej.
-Shtate hunj dhe nje purteke.
– Shkel e shko.
Perfundime
Nga sa u theksua dhe me siper pasuria leksikore e rrënjosur ne popull eshte e pasur
dhe me forma ndertimore nga me te larmishmet.Gjate hulumtimit per te realizuar
kete studim e ndieva te nevojshme te theksoj se gjuha jone eshte e pasur ,nje thesar
qe duhet ruajtur me kujdes .Studime te mirëfillta jane bere ne fushen leksikore nga
gjuhetar mendjendritur,por sic thekson dhe Hajri Shehu ne “Studime te fjales se
rralle shqipe.””Ne gojen e popullit ka mĳera fjale dhe shprehje ende te panjohura
sepse dita-dites krĳohen fjale dhe shprehje te reja.”
Literatura
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Doket dhe zakonet e Mallakastrës
Laureta Shametaj
Mësuese e gjuhës shqipe në shkollën 9- vjecare “Ismail Klosi” Ballsh
Abstrakt
“Ke lisa, ke shkëmbenj plot forcë
Ke dhën’ e dhi, me zile e këmborë
Ke djem e vajza si sorkadhe
O Mallakastër, ne ty të falem!”

Folklori mallakastriot është shumë i pasur. Doket dhe zakonet kanë një harmonizim qysh nga
lashtësia dhe deri më sot.Zakonet popullore e presin,ndjekin dhe përcjellin mallakastriotin
nga lindja te martesa e deri në vdekje.Përmes këtyre zakoneve ne kemi mundësinë të kuptojmë
mënyrën dhe traditën e jetës sonë të lidhur ngushtë dhe me trashëgiminë kulturore,materiale
dhe polifonike të krahinës sonë.
Gjatë viteve të fundit kjo traditë është zbehur te brezat e rinj, ndaj na lind nevoja që t’i
studiojmë këto tradita dhe t’i sjellim në vëmëndje si një vlerë shpirtërore e pashmangshme
për popullin tonë.
Fjalë kyce: doke, zakone, lindje, martesë ninulla krahinë, folklor, vdekje, veshje popullore,
këngë polifonike etj.

Mallakastra shtrihet në pjesën JP të Shqipërisë dhe ka kontakte me disa nga krahinat
më në zë si atë të Vlorës , Fierit,Tepelenës dhe Beratit Në ndarjen e re administrative
bashkia Mallakastra si pushtet vendor (dikur bashkia Ballsh), përbëhej nga 9 njësi
administrative, të cilat ishin: Ballsh, Qendër Dukas, Greshicë, Aranitas, Hekal,
Ngraçan, Kutë, Fratar dhe Selitë. Të gjitha njësitë administrative ishin pjesë e rrethit
të Mallakastrës dhe qarkut Fier. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe
41 fshatra dhe një qëndër administrative me qëndër në Fratar ,kurse njësite e tjera
me vendim të këshillit të ministrave dhe vendim të këshillit të bashkisë Mallakastër
u shkrinë.
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Mallakastra ka reliev tipik kodrinor, por nuk mungon edhe relievi fushor-kodrinor.
Ajo shtrihet në pjesën e poshtme në lartësinë 200-300m mbi nivelin e detit, ndërsa
në pjesën e siperme lartësia mesatare rritet në 400-500m mbi nivelin e detit duke
arritur lartësinë maksimale prej 714m mbi nivelin e detit ne majën e Shëndëllisë.
Doket tradicionale .Doket tradicionale janë pjesë shumë e rëndësishme e
trashëgimisë shpirtërore të popullit shqiptar. Përmes tyre, ne kemi mundësinë të
kuptojmë mënyrën dhe traditën e jetës së popullit tonë, lidhur ngushtë kjo edhe
me trashëgiminë materiale dhe muzikën popullore, në mjedisin dhe peizazhin
karakteristik të krahinës. Doket popullore tradicionale, në këndvështrimin e shkencës
etnografike, ndahen në: doke të jetës familjare dhe në doke të jetës shoqërore.
Doket e jetës familjare. Doket e jetës familjare përfshĳnë doke, rite, këngë, valle e
spektakle popullore, që lidhen me “lindjen e njeriut” (si edhe me paralindjen dhe
mbaslindjen), me “martesën" dhe me “vdekjen” .
Doket e jetës shoqërore përfshĳnë doke, rite, këngë, valle e spektakle popullore që
lidhen me “festat kalendarike”(Dita e Verës, festat fetare, myslimane apo ortodokse,
si dhe festat që lidhen me punën (blegtorale ose bujqësore).Në Mallakastër
harmonizohen zakonet e traditat qysh në periudhën e lashtësisë. Në këtë material,
po mundohem që, lexuesi, në veçanti të gjithe brezat e rinj te Mallakastrës , të njihen
me doket, zakonet, kulturën popullore, kostumografinë, këngët dhe në mënyrë të
veçantë me polifoninë e veçantë të krahinës sonë.
Mallakastra, kjo krahinë e lashtë e Shqipërisë, e madhe dhe e bukur, është e pasur
në zakone e tradita shekullore, në cilësi dhe virtyte të larta e të veçanta njerëzore.
Ajo që është e dukshme në krahinën tonë, është fakti se, të gjitha këto tradita ruhen e
përcillen nga njëri brez tek tjetri, duke ruajtur origjinalitetin dhe shumëllojshmërinë e
përmbajtjes e të formës. Zakonet popullore e ndjekin dhe e përcjellin mallakastriotin
nga lindja tek martesa e deri në vdekje.
Tri ngjarje: Lindja-Martesa-Vdekja, shënojnë tre çaste themelore në jetën e njeriut;
ato kanë qenë dhe mbeten të mbushura me doke, zakone e krĳimtari popullore të
pasur.
LINDJA. Në familjet mallakastriote, lindja e fëmĳës është një nga ngjarjet më të
rëndësishme, jo vetëm brenda vatrës së saj, por edhe si vazhdimësi e marrëdhënieve
dhe e interesave shoqërore. Kështu, kjo ngjarje përfshinte në interesin e saj jo vetëm
familjen, jo vetëm dy prindërit që e sollën në jetë krĳesën e tyre, por shumë më gjerë
- farefisin, dhe rrethin miqësor . Moslindja e një fëmĳe, ndonëse kjo ndodhte shumë
rrallë, në Mallakastër ndihej e përjetohej si një fatkeqësi e madhe, paragjykohej se
fajtore do të ishte femra dhe në këtë rast burrit i lejohej të merrte një grua të dytë, pa
e prishur martesën e parë.
Vonesa në lindjen e fëmĳës së parë, e linte nusen e re në hĳe dhe e bënte atë të ndihej
si e huaj në shtëpinë e burrit, jo e barabartë me kunatat, kokëulur e me sy në tokë dhe
kështu disi e trembur. Në të kundërt, sa lindej fëmĳa e parë, ajo ndihej e lumtur, duke
forcuar pozitat e saj në familje, ishte e denjë brenda shtëpisë dhe farefisit, ndihej e
çliruar nga një barrë e rëndë, për veten dhe për burrin e saj, por edhe për familjen
nga kishte ardhur.
Ai ishte trashëgimtari i familjes, krahë pune, një pushkë më shumë kur kjo ishte e
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nevojshme; ai do ta shtonte dhe do ta pasuronte më shumë shtëpinë. Lindja e vajzës
dhe e djalit ishte gëzim, por gëzimi më i madh ishte kur lindte djalë, pasi parapëlqimi
dhe përkujdesja e djalit ishte më e madhe.
Muaji i shtatzanisë
Nusja e re, sidomos në lindjen e parë, tregohej shumë e rezervuar, në kuptimin që
ajo vetë duhej të ishte shumë e sigurtë në barrën që kishte. Ajo mundohej ta mbante
për vete këtë kënaqësi, hiqej sikur kishte turp, mundohej ta fshihte barrën, fustanet i
mbante më të gjerë e më të lirshëm, duart i mbante, si pa dashje, mbi përparëse dhe
askujt nuk i tregonte për shtatzaninë e saj, ndoshta "për të mos e ngrënë ndokush
me sy".
Gruaja shtatzanë
Kur kunata ose vjehrra diktonte apo sigurohej se ishte me barrë, ajo, e gëzuar,
lajmëronte familjarët e rritur, duke gjetur njeriun më të përshtatshëm për të
njoftuar njerëzit e familjes së nuses. Zonja kryesore e shtëpisë niste përkujdesjet për
shtatzaninë e nuses, duke i hequr asaj punët e rënda, daljen jashtë natën etj.
Prindërit e nuses, sa e merrnin vesh se vajza e tyre kishte mbetur shtatzanë, e merrnin
"në të parë", pra në familjen e tyre, për t`i bërë një përkujdesje sa më të mirë, brenda
mundësive. Përkujdesje e veçantë bëhej për të parandaluar lindjet e parakohëshme
e sidomos në muajin e tetë të shtatzanisë.
Sipas një besimi popullor, kur gruaja shtatzanë zbukurohet, do të lindë djalë, kurse
në se zmadhohet në fytyrë dhe i dalin njolla të mëdha, do të lindë vajzë. Rrobat
më të domosdoshme të fëmĳës ishin: shpargu, me lesh të hollë, kollopani, me një
rrobë të butë që mbështjell foshnjen, një çarçaf i bardhë ose me lule dhe xhufka, me
tantella anash, këmisha që i vishet fëmĳës në mish, xhamadan pambuku, çorape
leshi (zakonisht) brez i gjatë prej leshi, që e lidh fëmĳën në djep. Djepin, dyshekun
dhe jorganin i sillnin prindërit e nuses.
Çastet e lindjes. Sigurisht që ishin çastet më të rëndësishëm dhe më delikatë. Koha e
saktë e lindjes nuk tregohej, sepse besohej se nusja do të vuante shumë. Pranë nuses
që do të lindte, qëndronte një grua e moshuar që dallohej për aftësi në ndihmën
ndaj grave që lindnin dhe që shpërblehej me dhurata të ndryshme, kur lindja ishte
e mbarë.
Gjatë lindjes. Vendi ku do të lindte nusja nuk duhej të ishtë shumë i gjerë dhe
sigurisht duhet të ishte i ngrohtë, me zjarr të ndezur në stinët e ftohta. Foshnjes së
porsalindur i prisnin kërthizën, e lanin me ujë të vaktë dhe e mbështillnin shpejt
e shpejt me çarçafë të pastër; më pas merreshin me lehonën. Fëmĳës dhe nuses u
lidhnin ndonjë send në trup, "për të mos i ngrënë me sy" .Lindja e fëmjës së parë
ishte një gëzim i madh. Kur lindte djalë, qëllohej me pushkë dhe kush merrte vesh se
filani ishte bërë me djalë, kapte ndonje send metalik..
Gruaja lehonë.Kështu quhej gruaja që sapo lindte dhe mbas lindjes qëndronte për
një farë kohe në shtrat. Mbas tri ditësh, lehona lahej dhe vishej me rroba të pastra,
për të tregohej kujdes i veçantë dhe dashamirësi nga të gjithë pjesëtarët e familjes për
ta ruajtur nga "syri i keq", për gjendjen e saj shëndetësore nuk jepeshin informata
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optimiste. Lehonia zgjaste dyzetë ditë, gjatë kesaj kohe lehonës i jepeshin ushqime
të ngrohta dhe të freskëta.
Në qoftë se do të lindte djalë, lehona nuk do të dilte nga dera e burrit për 40 ditë,
ndërsa në se lindte vajzë, dy javët e fundit të këtĳ 40-ditëshi i kalonte tek prindërit
e saj. Tek dera e prindërve lehona trajtohej më mirë. "Pa dalë nga ditët", femĳa nuk
lihej vetëm, për arsye frike dhe për këtë, nën jastëk i vendosej një thikë ose një palë
gërshërë.
Fëmĳa e porsalindur. Porsa lindte foshnja, mamia, pas pritjes së fëmĳës i priste asaj
kërthizën, duke e ndarë kështu përfundimisht nga organizmi i nënës; pastaj fëmĳa
lahej me ujë të vaktë, me kripë, që "kur të rritej të bëhej i kripur" dhe me vezë, "Fshat
e zanat, derë e tabiat”, thoshin të parët tanë, që do të thotë se, në fshatra të ndryshëm
të Mallakastrës kishte zakone të ndryshme edhe për larjen e fëmĳës së sapolindur;
disa prej tyre hidhnin sheqer ne ujin e vaktë me të cilin do të lahej fëmĳa, ndërkohë
që të tjerë hidhnin kripë apo lule.

Larja e fëmĳës me ujë e lule
Pas larjes, fëmĳën e mbështillnin me një çarçaf të pastër dhe ia tregonin të ëmës,
duke ia afruar tek gjiri. Ditën e tretë pas lindjes, fëmĳës i vihej emri (në disa fshatra
kjo bëhej ditën e shtatë dhe në disa të tjerë në ditën e njëmbëdhjetë). Për këtë, që në
mëngjes viheshin në dĳeni të gjithë fëmĳët e familjes e të farefisit, duke filluar nga
mosha 3-4 vjeç deri ata të moshës 10-12 vjeç.

Ditën e tretë pas lindjes së fëmĳës, shtrohej darka e emrit, në të cilën, përveç familjes,
ftoheshin të afërmit dhe dajat; në këtë darkë, si gjë e veçantë ishte se piqeshin
bukaniqe ose bukëvale, një lloj kulaçi, i ndryshëm nga kuleçët e zakonshëm, sepse
ky kulaç bëhet me miell gruri, me pak miell misri dhe me sheqer; në Mallakastrën e
Poshtme, kulaçi quhej bukëvale, kurse në Mallakastrën e Sipërme quhej bukaniqe.
Gjatë darkës së emrit, në tavolinë hidheshin tri copa letre, në të cilat qenë shkruar
tre emra, prej të cilëve njëri do t`i vihej të porsalindurit. Nëna e fëmĳës tërhiqte nje
cope leter dhe femĳes do ti vendosnin ate emer. Kur fëmĳa bëhej një vjeç, gra e burra
të familjes mblidheshin rreth tĳ, duke vendosur sende të ndryshme pranë fëmĳës, si:
armë, thika, pirunj, lugë, sopatë, zile, këmborë, libra, fletore, gjëlpërë etj., dhe prisni
se cfare do merte qe tregon edhe profesionin qe do behej kur te rritej.
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Djepi

Shtrati i gjumit të fëmĳës
Djepi, shtrati ku bën gjumin fëmĳa, është i ndërtuar i gjithi në dru. Pjesa ku vendoset
koka, është më e lartë se ajo ku vendosen këmbët, kjo për shkak të vendosjes së
jastëkut. Pjesa ku shtrihet trupi është e drejtë, por dërrasat anësore vĳnë pak më të
pjerrëta, në pjesët e poshtme të trupit janë më të ngushta, kurse në pjesët e sipërme
vĳnë më të gjera, siç janë pjesa e fytyrës, e kraharorit, e barkut dhe e majave të
këmbëve, duke krĳuar kështu një figurë gjeometrike në formë trapezi. Dy dërrasat
anësore të djepit kanë dy të çara nga 30 cm në vĳë horizontale dhe 2 cm në vĳë
vertikale me dërrasat anësore, të cilat shërbejnë për të kaluar cimoskat (rrip prej
leshi), nga e majta në të djathtë, mbi trupin e fëmĳës (cimoska është rrip prej leshi,
me gjatësi 3 metra dhe gjerësi 2 cm). Cimoska shërben për të lidhur fëmĳën në djep.
Këngët e djepit. Në pasurinë e madhe të krĳmtarisë poetike e muzikore të popullit
tonë, këngët e djepit zënë një vend të rëndësishëm.
Këngët e djepit thirren në popull edhe nina-nana. (ninulla) . Ninullat janë pak a
shumë monologje intime të nënës, por ajo i përjeton ato si biseda kokë më kokë me
fëmĳën. Duke iu drejtuar fëmĳës, nëna i shpreh ëndrrat dhe dëshirat e veta për të, i
uron shëndet dhe jetë të gjatë, i shpreh dashurinë prindërore.
Nëna zgjedh fjalët më të përshtatshme, më të ëmbla, më të kuptueshme, për fëmĳën
e moshës 2-3 vjeç; kënga e saj shoqërohet me rrotullimet e kokës sa majtas djathtas,
me buzëqeshje të lehtë të fëmĳës dhe me hapjen e gojës prej saj, gjë që tregon se është
duke u zgjuar.
- Llaj-llaj llaaaaaaj, llaj-llaj-llaaaaaaj
Hesht or djalë, mos na qaj (hesht moj vajzë, mos na qaj)
Duke hulumtuar nëpër të gjithë fshatrat e Mallakastrës, kam mësuar nga shumë
nëna mënyrën e ndërtimit të fjalëve dhe të vĳës muzikore të ninullave. Ato janë të
çastit, pra krĳohen aty për aty; rreshtimi i vargjeve bëhet sipas dëshirës dhe intuitës
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së nënës, pauzat muzikore shoqërojnë këmbën në tundjen e djepit dhe vazhdohet me
nina-nina djalin-o (vajzën-o), llaj-llaj birin-o (vajzën
Martesa Dhe Kanuni
Martesa është njëra nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës së njeriut. Ajo është baza
e krĳimit të familjes. Martesa dhe familja janë dy institucione që lidhen ngushtë me
jetën shoqërore dhe ato kanë karakter historik.
Në Mallakastër, lidhur me martesat, vepronte i fortë Kanuni i Labërisë, i cili në
popull njihej me emrin e “Papa Zhulit”, i cili ndalonte martesat mes anëtarëve të
farefisnisë. Ky parim ishte i sanksionuar prej zakonit dhe kush guxonte ta prekte,
fyente rëndë farefisin dhe urrehej nga të gjithë. Duke filluar nga shekulli XX, u vunë
si kufi 6 breza, si nga babai dhe nga nëna; popullsia e asaj kohe thoshte. Kanuni
i Labërisë nuk i lejonte kumbarët që kishin gërshërë të bënin krushqi midis dy
familjeve të tyre, pra ndalonin martesë që kishin kumbarë (gërshërë), por jo me të
gjithë farefisin. Martesa me një grua të dytë bëhej më shumë në krahina malore, me
zhvillim të dobët ekonomik, aty ku vepronte e drejta zakonore; gjithësesi, kjo lloj
martese ishte e kufizuar dhe e përbuzur.
Dasma mallakastriote dhe ritet e saj
Ceremoniali i dasmës në Mallakastër ka elemente të shumtë, të ndryshëm, njëri më i
bukur se tjetri. Vetë martesa është një ngjarje kulmore, ështe pikënisja e familjes, ndaj
edhe dita e saj mbahet si e shenjtë
Gjatë hulumtimeve të bëra nëpër zonën e Mallakastrës dasma fillohej një javë
përpara. Ditën e hënë në mbrëmje, burrat e farefisit dhe djemtë e rritur, mblidheshin
për të marrë secili detyrën e vet. Në radhë të parë përcaktoheshin konakët (dhomat)
ku do të priteshin miqtë, pastaj të ftuarit nga lagjja apo fshati; për të rregulluar ata,
caktohej "yzmetçiu" (ai që shërbente). Vëllazëria nuk ftohej "zyrtarisht" në dasëm; nga
i vogli deri tek i madhi i saj quheshin si të shtëpisë, kishin detyrat e tyre në organizim
dhe merrnin pjesë sikur dasma të ishte e tyre. Çdo dhomë me miq, kishte "plakun
e konakut", që ishte pjesë e farefisit, i cili do të priste urimet dhe do të drejtonte të
gjithë muhabetin e konakut.
Detyrat që ndaheshin e caktoheshin, ishin:
1-Caktohej plaku i konakut (i muhabetit)
2-Caktoheshin konakët dhe yzmetçinjtë
3-Caktoheshin kasapët, që do të thernin, do të piqnin dhe do të ndanin mishërat
4-Caktoheshin kuzhinierët, që do të gatuanin dhe do të shpërndanin gjellërat
5-Caktoheshin djemtë që do të thërrisnin miqtë
6-Caktoheshin djemtë që do të sillnin në shtëpi, për dasmën, vajzat dhe mbesat e
martuara larg
7-Caktoheshin ditët e hedhjes së druve
8-Caktoheshinn sinixhinjtë
9-Caktoheshin krushqit që do të merrnin nusen
10-Caktoheshin njerëzit që do të prisnin, do të shoqëronin dhe do të merreshin me
rregullimin e miqve në konakët dhe vendet e përcaktuara
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Pak a shumë këto detyra caktoheshin e ngarkoheshin edhe nga gratë më me rëndësi
të fisit për konakët e grave; për to, detyrat kryesore do të ishin:
a-Përgatitja e bukës dhe gjellërave
b-Përcjellja apo pritja dhe shoqërimi i nuses
Shkesi (lajmësi, ose kodoshi). Në shumicën e fshatrave të Mallakastrës, pa i
përmendur të gjithë me emra, më parë fejesat bëheshin kryesisht me mblesëri.
-Rasti i dytë ishte ai kur fejesa bëhej me lajmësi ose shkesi.
Lajmësi mund të ishte nga ana e djalit ose e vajzës. Ai kryente bashkimin e krushqisë
së dy familjeve. Kur kishin arritur lidhjen e miqësisë, caktohej një ditë për t`u parë;
kjo quhej parja, nga e cila realizohej pëlqimi.
Lajmësi si kripa në dete
as humbe as u trete
kodosh ishe kodosh mbete
me të gjith llafin e gjete
Nishanet (dhuratat). Nishanet ishin të ndryshme. Vajza u dërgonte dhurata djalit
dhe/ose të afërmve të djalit, zakonisht një këmishë, një palë çorape ose dhe shami
dore, ndërsa djali do t`i jepte vajzës një unazë ose një orë dore, sipas mundësisë.
Prerja e ditës së dasmës. Një përfaqësi prej tre vetësh nga ana e djalit, do të shkonte
me njoftim tek pala e vajzës për drekë dhe gjatë kësaj dreke pritej (caktohej) dita e
dasmës, që do të ishte një ditë e enjte ose e dielë. Dita e dasmës pritej zakonisht të
ishte në vjeshtë, sepse, për të zotin e dasmës, vjeshta konsiderohej periudha më e
përshtatshme, pasi bereqeti ishte futur në shtëpi (në hambar), zihej rakia, mishërat
(bagëtitë që do të thereshin për dasmë) ishin më të shëndoshë .
Hedhja e druve. Ky ishte një rit i domosdoshëm. Katër-pesë ditë para ditës së
dasmës, në shtëpinë e familjes që do të martonte djalin apo vajzën, vinin kushurinj
dhe sillnin nga një kafshë me dru.
Çuarja e rrobave (paja). Tri ditë para se të fillonte dasma, dajua ose xhaxhai, vinin
me kuaj dhe çonin rrobat e nuses; ishte ditë e enjte, ditë e mirë, e bekuar nga Zoti,
ditë që sillte mbarësi.
Hapja (çelja) e këngës. Në të gjithë fshatrat e Mallakastrës, për djalin kënga hapej
(çelej) të enjten, vazhdonte të premten dhe të shtunën, kurse për vajzën kënga fillohej
vetëm ditën e premte; ndërsa miqtë ftoheshin të dielën, për djalin, për drekë ose për
darkë, kurse për vajzën të shtunën, për darkë. Në zënien e këngës do të vinin dajot,
xhaxhallarët dhe të afërm të tjerë, ndërsa peshën më të madhe do ta mbanin fqinjët
e lagjes.
Mbas përfundimit të përgatitjeve për ditën e dasmës, bëheshin ftesat, silleshin bĳat,
mbesat, hallat që ishin martuar larg dhe ditën e enjte hapej kënga. Këtu duhet të
kuptojmë një zakon simbolik - në se në lagje apo në fshat, ato ditë kishte ndodhur
ndonjë vdekje, atëherë duhet të vinte ndonjë mashkull i shtëpisë së të ndjerit, vëllai
apo djali, që të hidhte një pushkë dhe kjo do të thoshte se i zoti i dasmës mund ta
zinte këngën.
Dasma fillonte që ditën e shtunë; sipas largësisë së fshatrave ku jetonin, vinin miqtë
me radhë, duke sjellë me vete nga një cjap, dele, qengj, dhi, kec, si edhe revani dhe
dy bukë të grynjta. Ata priteshin me këngë nga gratë, me nderime nga burrat dhe
me shërbime të shpejta nga yzmetçinjtë. Në darkën e të shtunës, ku ishin të ftuar
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miqtë (ftorësit), pa u shtrënguar rakia, bëhej një pushim, gjatë të cilit caktoheshin
krushqit që do të shkonin të merrnin nusen; këtu e merrte fjalën i zoti i shtëpisë,
por dëgjoheshin edhe sugjerimet e miqve. Zakonisht, në përbërje të dërgatës së
krushqëve, zgjidheshin tre më kryesorët, nga të cilët njëri do të ishte përgjegjës për
muhabetin, një tjetër për rakinë dhe një i tretë për këngën .
Yzmetçinjtë luanin rolin kryesor në shpërndarjen e të gjitha ushqimeve, kurse
muhabetin e drejtonte "Plaku i konakut", që caktohej nga i zoti i shtëpisë; ai duhej të
ishte njeri i zakonit dhe i muhabetit. "Plaku i konakut", ndër të tjera, duhej të mbante
rregullin e rakisë, sepse në shumë raste, rakia e tepërt prishte muhabetin, prandaj dy
djem të rinj e të fortë, rrinin gati që, kur t`ua bënte me shenjë "Plaku i konakut" se
dikush me sa dukej po dehej ata e nxirrnin jashte.
Isetë (nishanet). Për nishane mbaheshin: bishti i bagëtisë së therur, shpatulla, milli i
krahut dhe gjysma e kokës (asnjëherë mikut nuk i shërbehej kofsha ose pjesë tuleje);
parapëlqeheshin brinjët dhe veshkat.
Dollia (dollibashi, mirësia, shëndeti). Në këndin e djathtë të konakut (dhomës)
të burrave, vendosej krushku (i jepej përparësi moshës), kurse qoshenë e majtë e
mbante xhaxhai ose i zoti i shtëpisë (plaku i konakut). Dollinë e parë e ngrinte i zoti
i shtëpisë, pra plaku i konakut, duke "gjetur" mikun kryesor. Plaku i konakut do të
ngrinte 3 dolli, jo më shumë, pasi ai do të mbante rregullin e pirjes së rakisë dhe për
këtë, vetë ai duhet të ishte i kthjellët. Mbas të zotit të shtëpisë ose plakut të konakut,
miku do të kërkonte leje për të ngritur dolli, i zoti i shtëpië dhe plaku i konakut do
t`i caktonte mikut se ku do të vinte e "të gjente" dhe ai do të ngrinte 5,7,9 e deri në
12 dolli, të cilat do të piheshin nga ata që caktonte dollibashi, duke i pirë plot, sipas
urdhërit të dollibashit. Yzmetçiu qëndronte në këmbë dhe mbushte paguret, të cilat
quheshin “musak”; miku thërriste "musak" dhe yzmetçiu ishte gati t`i priste paguret
me shpejtësi shumë të madhe dhe ia jepte në dorë dollibashit; vonesa, në disa raste
kishte shkaktuar sherre në pirjen e rakisë
Zënia e brumit. Qiqra në shtëpinë e vajzës dhe në shtëpinë e djalit
Zënie e brumit me këngë, në lëmë
Çfarë ishte dhe çfarë funksioni kishte qiqra?
Qiqra është një bimë bishtajore, pra e familjes së bishtajoreve; kokra e qiqrës është e
rrumbullakët, me ngjyrë të bardhë dhe në fund të saj kishte një majë të vogël. Qiqra
është përdorur në të gjitha periudhat e jetës së njeriut në krahinën e Mallakastrës,
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deri në vitet `70 të shekullit të kaluar. Qiqra shërbente për të ardhur brumët, pra
luante rolin e majasë së bukës, që përdoret sot.
Përdorimi
Elementi kryesor në zënien e brumit për bukën e dasmës, është qiqra. Ajo ka pasur
një efekt shumë të mirë në zënien e brumit dhe në ardhjen e bukëve të dasmës.
Në ditën e dasmës, po edhe në jetën e përditëshme, gratë merrnin një sasi prej 10,
15 apo 20 kokrrash qiqre, të cilat i shtypnin me gur ose i bluanin me mokër dhe
masën e miellit që ishte përftuar kështu, e përzienin me pak miell gruri. Nga kjo enë,
brumi merrej dhe ndahej nëpër tepsi, të cilat viheshin në saç, për pjekjen e bukës.
Gjithë ky proces, që në të vërtetë kthehej në një ceremoni, shoqërohej me këngë, valle
dhe sidomos me lojëra e shakara të gëzueshme. Pra, element kryesor për zënien e
brumit për bukën e dasmës, ishte mielli i regjur e i thartuar i qiqrës. Ja si i këndohej
ceremonisë së zënies së brumit me qiqër:
Qiqër-o, moj lala mata
Ku të zuri sonte nata
Te Merushe qafëgjata
Ritet e dasmës në shtëpinë e nuses. Këto rite fillojnë që nga dita kur nuses i sillnin
rrobat nga ana e dhëndrrit. Rrobat i sillnin burrat, në valixhe, kuti ose në bohçe, ditën
e enjte, kur dasma bëhej të dielën. Kënaja apo bojërat e tualetit, janë materiale për
zbukurimin e nuses, me to kryhej ngjyerja e flokëve
Nusërimi. Nusja vendosej në fund të odës, ku kryesisht qëndronte në këmbë, por
shpesh i çonin ndonjë karrike, në pritje e përcjellje, çdo çast, të të afërmve, të shoqeve
e miqve të shtëpisë. Siç e thamë, ajo ishte e detyruar të qëndronte më shumë në
këmbë dhe gjithmonë kokëulur, me sytë mbërdhe, si me turp për gjendjen që po
përjetonte
Duvaku. Është një nder elementet me krysorë te nuses, që sigurisht ndeshej në të
gjitha viset shqiptare, pra edhe në Mallakastër. Duvaku është një copë beze e kuqe,
që simbolizon flamurin tonë kombëtar dhe i hidhej nuses në kokë e fytyrë, në çastet
e fundit para daljes nga shtëpia prindërore, kur bëhej gati për të hipur në kalë për
të shkuar në shtëpinë e burrit. Kjo bëhej për dy qëllime - së pari, që të mos e shihnin
nusen sa e bukur ishte dhe së dyti, që nusja të mos e shihte rrugën nga do të kalonte,
duke i dhënë të kuptonte se për të nuk kishtë më kthim mbrapa. Duvaku lidhej
bukur, me fjongo dhe shoqërohej me një degë ulliri, dafine ose borziloku, si dhe nga
pasqyra, që rruga t`i bëhej dritë.
Rituali i parave dhe i orizit. Kur dilte nusja nga shtëpia e prindërve të saj dhe po
ashtu kur hynte në shtëpinë e burrit, një njeri i caktuar me atë detyrë, i hidhte disa
monedha metalike në këmbët e saj dhe oriz në kokat e atyre që e shoqëronin; kjo
bëhej për të treguar bollëk ose për ta ndjellë atë. Kur karvani me krushqit arrinte
afër shtëpisë së burrit, nuses i dilte përpara një djalë i vogël, të cilin e hipnin në kalë,
në prehrin e nuses; ky rit bëhej që nusja të lindte sa më shumë djem. Po kështu, kur
nusja zbriste nga kali, do t`i dilte përpara një djalë, që do t`i hiqte këpucën e djathtë,
brenda të cilës do të gjente para.
Rite dasme në shtëpinë e burrit - rruajtja e dhëndrrit. Kur pyeta një të moshuar
rreth të nëntëdhjetave, ai më tha se çasti më i bukur dhe i paharrueshëm nga dasma,
443

është rruajtja e dhëndrrit, që bëhej në lëmë. Ditën e dielë, dhëndrri rruhej nga berberi,
që ishte një nga të afërmit e farefisit, ose një njeri me shumë përvojë; në këngët që
këndoheshin me këtë rast, berberi konsiderohej si njeri me rëndësi të veçantë, që
vinte nga larg, nga Stambolli Rruajtja bëhej në oborr ose në një vend të mirë, të
hapur, që të binte sa më shumë në sy. Kjo ceremoni, si edhe ceremonitë e tjera që
përbënin dasmën, shoqërohej me këngë dhe valle të bukura burrash. ”Berberit” i
jepeshin dhurata, në para, nga pjesëmarrësit. Mbas kësaj ceremonie, djali lahej dhe
vishej me rrobat e dhëndërrisë, të cilat mbaheshin në sënduk dhe në mungesë të
parfumeve, mes tyre futeshin degë borziloku.
Marrja e nuses. Për të marrë nusen, caktoheshin 20 deri në 30 krushq, burra të gjithë,
të hipur në kuaj, të armatosur. Të dyja palët kishin lënë orare për të gjitha fazat e
“operacionit’ të marrjes së nuses, orare që duheshin respektuar dhe respektoheshin
me rreptësi. E rëndësishme ishte që nusja duhej të mbërrinte në shtëpinë e dhëndrrit
midis orëve 5 dhe 7 mbasdite, jo më vonë.Krushqit përcilleshin me këngë dhe
priteshin me këngë e me pushkë. Edhe në shtëpinë e prindërve të nuses, krushqit
priteshin me këngë dhe uleshin në konak, me të moshuarit, jo më shumë se 20
minuta; disa prej tyre pothuajse nuk zbrisnin nga kuajt, qeraseshinn me raki dhe
zogj të skuqur; hidheshin valle nga të dyja palët, ndërkohë që pritej të dilte nusja nga
pragu i shtëpisë së saj. Nusen e nxirrnin në oborr vëllezërit dhe kushurinjtë, të cilët e
hipnin atë në kalë; tre djem të fortë, e shoqëronin nusen deri në shtëpinë e dhëndrrit;
kur mbërinin atje dhe nusja zbriste nga kali, ata qeraseshin, por nuk pranonin të
rrinin për darkë, sado e gjatë të ishte rruga e kthimit.
Mbërritja e nuses, gara me kuaj. Sapo krushqit mbërrinin në territorin e farefisit të
dhëndrrit, gratë i dilnin nuses përpara, me këngë, ndërsa disa djem në moshën 17-18
vjeç, u dilnin krushqëve përpara me një kulaç në dorë. Krushqit kalorës nxisnin kuajt
dhe hynin në një garë të vërtetë se kush do të mbërrinte i pari dhe do të rrëmbente
kështu kulaçin nga djemtë. Gara mbaronte në mënyrë shumë miqësore - kulaçi,
kushdo që ta rrëmbente, ndahej mes të gjithëve dhe hante kush të donte. Një tjetër
garë me kuaj ishte ajo që quhej "gara e shamisë". Marrja e shamisë nga kali fitues
konsiderohej me fat për kalorësin, por ishte edhe një argëtim më shumë për masën e
dasmorëve. Për këtë garë përzgjidheshin tre kalorës, djem të rinj dhe gara zhvillohej
në afërsi të shtëpisë së dhëndrrit, në një terren të rrafshtë, ku një njeri i caktuar me
detyrë nga organizuesit, dilte përpara me shaminë e nuses në dorë.
Në oborrin e shtëpisë së dhëndrrit, nusja pritej me këngë, me pasqyrë; kur nusja
ishte duke zbritur nga kali, i hidheshin oriz, grurë, para, që ajo të sillte fat, fëmĳë dhe
pasuri. Tek dera e shtëpisë, dhëndrri zbrazte një pushkë, ndërsa njëra kunatë i fuste
nuses dorën në një pjatë me mjaltë dhe ajo lyente derën me të, që nusja të ishte e mirë
dhe e ëmbël në shtëpinë e re. Kur nusja hynte në shtëpi, vjehrra e puthte në ballë dhe
pastaj ajo hynte në dhomën e grave, ku do të nusëronte. Ndërkohë, në dhomë hynte
dhëndrri, i cili i hiqte nuses duvakun duke e parë atë për herë të parë dhe i shkelte
këmbën, që do të thoshte se jam unë burri yt. Zakoni e kërkonte që nusja, para se të
hynte në sinoret e burrit, të nxirrte paratë që i kishin dhuruar dhe t`i hidhte përtokë,
duke u shprehur me zë, tri herë:
Hodha paranë, bleva vatan
Nusja merrej me kalë. Zakonisht zgjidhej kalë i bardhë ose i kuq (jo i zi), në ndonjë
raste edhe mushkë.
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Stolisja e kalit të nuses. Kali mbi të cilin do të hipte nusja, stolisej me rruaza e
zbukurime të tjera, me frerë, yzengji dhe shalë të bukur, ose me samar të ri. Mbi
samarin ose shalën e kalit vendosej një shilte e qëndisur, ndërsa mbi frerin e kalit, në
të dy veshët, vendosej një shami e kuqe dhe një tjetër e bardhë.
Rituali i mjaltit. Zakonisht, kur hynte nusja për herë të parë në shtëpinë e burrit,
lyhej me mjaltë në ballë, i jepej një kulaç ose një bukë, që ajo e thyente në copa të
vogla dhe e ndante me njerëzit e shtëpisë. Kjo bëhej që nusja të kishte këmbën e
mbarë dhe gojën e ëmbël.
Vdekja Gjatë shekujve, janë përpunuar rituale të tërë për këtë ngjarje të hidhur
për çdo familje. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një nga vendet e rralla në Evropë, ku
është ruajtur zakoni i të vajtuarit me këngë vaj. Në Jug të Shqipërisë, të vdekurit i
qajnë gratë, me: “hoj-hoj”, secila veçmas ose në grup; fjalët (tekstet) e këtyre vajeve,
quhen “ligje”. Vajet kanë karakter narrativ: ato përshkruajnë jetën e të vdekurit,
bukurinë, urtësinë, mençurinë dhe trimërinë e tĳ. Shpesh, në vajet mbizotëron
një ton dëshpërimi, sidomos kur qan gruaja burrin, ose kur nëna qan të birin. Me
vdekjen e mashkullit rrezikohej apo shkatërrohej ekonomia shtëpiake, vihej në
rrezik vazhdimësia e familjes. Nëna ose gruaja qanin sepse mbeteshin “në mes të
katër rrugëve”, qanin “kulmin e shtëpisë”.
U këput lisi dhe ra
mbetën degët në hava
Sapo bëhej e sigurtë vdekja e njeriut të shtëpisë, shuhej, me ujë, një kandil a një qiri
i ndezur, hapeshin dyer e dritare, që të dilte në liri shpirti i të vdekurit dhe tashmë i
vdekuri konsiderohej “xhenaze” ose i “ndjerë”. Të ndjerin e shtrinin në një dyshek,
i vendosnin një jastëk te koka dhe e vendosnin në mes të dhomës ose të shtëpisë.
Punët më të shumta në këto raste i bënin të afërmit, ndërsa njerëzit e shtëpisë
prisnin ngushëllime (kështu veprohet edhe në ditët e sotme). Burrat mblidheshinn
në një dhomë më vete, duke pritur ngushëllimet; në se i vdekuri ishte i moshuar,
ngushëllimi ishte: "T`i rrojnë fëmĳët, t`u ketë lënë uratën!”, por kishte edhe formula
të tjera ngushëllimi. Gratë qëndronin në një dhomë tjetër, bashkë me meitin dhe e
gdhinin natën pa vënë gjumë në sy.
Në Mallakastër, zakoni ka qenë që i vdekuri çohej në banesën e fundit pa arkivol, i
mbështjellë me “qefin”dhe me “stranica”.
Në Mallakastër të moshuarit, veçanërisht gratë, i parapërgatisnin rrobat e vdekjes
(edhe ky zakon është ende veprues në ditët e sotme). Para se të vdiste një i sëmurë,
myhibi vinte dhe i këndonte Kuranin, me besimin se mos, nga fjalët e myhibit, ai
do të kthehej në jetë. Në çastet e dhënies shpirt, të afërmit e familjes e hidhnin në
kraharor dhe mundoheshin të mos flisnin e të mos qanin, sepse ashtu shpirti nuk
do dilte lehtë dhe agonia do të zgjaste me ditë. Në çastet e fundit, thirrej hoxha, ose
babai i teqesë, që këndonin, për atë që po hiqte, pjesë nga Kurani, që shpirti i tĳ të
prehej i qetë dhe t`i faleshin mëkatet përpara Zotit.
Dreka e përvdekshme. Pas përfundimit të ceremonisë së varrimit, familja i ftonte të
gjithë pjesëmarrësit që të hanin së bashku një drekë përcjelljeje të të ndjerit. Dreka
bëhej në konakët e shtëpisë së të ndjerit. Ushqimi ishte i veçantë dhe menyja ishte
pak a shumë e përcaktuar, fikse: jahni, byrek, qofte me brumë dhe pak mish; nuk
shërbehej raki.
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Veshjet popullore.
Veçantia etnike e një populli përcaktohet nga një varg manifestimesh të kulturës së
tĳ materiale e shpirtërore. Veshja, përveç rolit të saj të dobishëm dhe funksioneve
që kryen, përbën edhe një element shumë të rëndësishëm zbukurimi. Për vlerat
e shumta estetike që përmbajnë, veshjet popullore janë dhe vlerësohen si pjesë
integrale të kulturës materiale e shpirtërore të popullit që i krĳon.
Veshje tipike popullore tradicionale (Vajza
mallakastriote)
Veshjet popullore të krahinës sonë janë
zhvilluar dhe ndryshuar vazhdimisht, nga një
epokë në tjetrën. Një arsye tjetër për të cilën
çmohen veshjet popullore, është vlera artistike
e tyre, e formave, ngjyrave, kombinimeve dhe
elementeve të ndryshëm etj.
Pjesët e veshjes për masat e gjera fshatare në
shekujt XIV - XVI, prodhoheshin kryesisht
brenda kuadrit të ekonomisë së mbyllur
shtëpiake, me lëndë që nxirrej nga prodhimet
bujqësore e blegtorale të familjes, siç ishin
lëkura, kërpi, leshi, liri, mëndafshi etj. Pëlhura
më e vjetër prej kërpi, e ruajtur deri në ditët
e sotme, është ajo mbi të cilën, në vitin 1373,
është qëndisur Epitafi i Gllavinicës, i gjetur në
Bazilikën e Ballshit. Pëlhura e kërpit është përdorur gjerësisht në veshjet popullore
në vendin tonë.
Në krahinën e Mallakastrës, për shkak të shtrirjes së gjerë gjeografike, shumë më të
gjerë se kjo e sotmja, si dhe të mungesës së komunikimit, veshjet kanë qenë prodhuar
në ekonomitë shtëpiake të familjeve. Pëlhurat e kërpit e të lirit përdoreshin kryesisht
nga shtresat e larta shoqërore, ndërsa shtresat e gjera të popullsisë, ato të mesme
e të ulta, përdornin stofrat e leshta, shajakët, basmat, bezet, të cilat i prodhonin
vetë, në ekonomitë e tyre shtëpiake. Edhe ngjyrat për prodhimet tekstile shtëpiake,
përgatiteshin gjithashtu me prodhime bujqësore e blegtorale; nga ngjyrat, kanë
mbizotëruar e bardha, e zeza, e hirta dhe e kuqja. Format e veshjeve dhe materialet
nga të cilat ishin prodhuar ato, të lejonin të dalloje lehtësisht shtresën shoqërore
të cilës i përkisnin përdoruesit e tyre. Duhet thënë se, shtresat e mesme e të ulta të
shoqërisë, përdornin, pra edhe prodhonin vetë, si veshjet e jetës së përditshme e të
punës, ashtu edhe veshje të veçanta për të kremte, pra për të dalë në shoqëri.
Llojet e veshjeve
Kostumi tradicional i burrave të Mallakastrës, ekzemplari më i vjetër i të cilit ndodhet
në Muzeun Etnografik të Fierit, daton 150 vjet. Ai është i punuar prej stofi me lesh
liri, me ngjyrë blu; pra, veç dëshmisë së pëhurës së kërpit mbi të cilën është qëndisur
epitafi i Gllavinicës, dëshmia tjetër e pasurisë etnografike të krahinës sonë, është ky
kostum. Sigurisht, ky kostum vishej nga shtresa të pasura të shoqërisë së kohës kur
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është qepur, pasi një kostum me lesh liri, në atë kohë ishte shumë i kushtueshëm dhe
do të ishte një luks i paarritshëm për të varfërit
Meqenëse krahina e Mallakastrës gjeografikisht është një trevë kodrinore, paramalore,
në të kanë mbizotëruar prodhimet e blegtorisë, pra leshi e lëkurët dhe materialet e
veshjeve të banorëve të kësaj krahine kanë pasur si material e lëndë të parë pikërisht
këto prodhime. Për këtë arsye, veshjet tradicionale të Mallakastrës nuk shquhen për
përdorimin në to të arit e argjendit, siç shihet në kostumet e qyteteve dhe krahinave të
tjera të Shqipërisë. E gjithë historia e veshjeve popullore të krahinës së Mallakastrës,
është karakterizuar nga një lloj kostumi tradicional burrash dhe një i tillë për gra. Një
dëshmi shumë interesante sjell edhe Marin Haxhivasili, kur përshkruan portretin
fizik dhe veshjet e Rrapo Hekalit: "Veshja e tĳ nuk ndryshonte shumë nga e të ftuarve
të tjerë: këmishë e bardhë dhe e pastër, pa jakë, por e qëndisur tek gryka me ojna dhe
me mëngë të gjera, që i linin të dukeshin krahët e fuqishëm tërë muskuj, fustanella
e shkurtër me shumë pala, xhamadani i kuq, i qëndisur me ar, silahu i praruar, i
ngarkuar me kobure e kama të zbukuruara me filigranë, kalcet e bardha e çorapet e
leshta, tirqet me qëndisje dhe opingat e lehta prej lëkure lope".
Guna e dhirte(tipike veshje cobani)
a-Qylafi i bardhë ,b-Guna e dhirtë me kapuç,c-Xhaketa prej shajaku,d-Jelek
shajaku,dh-Pantallona qillota prej shajaku,e-Opinga lëkure
Kostumi i grave përbëhet : a-Jeleku, prej stofi, i qëndisur
b-Polka, prej pëlhure të bardhë, me cepa të qëndisur
c-Brez leshi me ngjyra
d-Çitjane prej pëlhure ose kumahie, me ngjyrë blu ose të zezë
e-Çorape leshi ngjyrë kafe, të bardha ose të zeza
f-Opinga lëkure
a-Veshjet me fustanellë. Fustanella, ky fund i gjerë, me kinda e rrudha, që ngjishej
për mesi, arrinte deri te gjunjët. Përgjithësisht, fustanella bëhej prej pëlhure të
pambuktë, në ngjyrë të bardhë, të punuar në shtëpi ose e fabrikuar. Gjatësia e
fustanellës ka qenë e ndryshme nga një krahinë në tjetrën, duke filluar nga mbi gju,
më të shkurtërat dhe deri tek pulpat, më të gjatat. Veç fustanellës, burri vishte edhe
një këmishë të gjatë, deri nën bel, prej pëlhure të mëndafshtë, me mëngë të gjera, deri
pak më poshtë bërrylave; poshtë, parakrahu mbulohej nga mëngoret, ndërsa brenda
këmishës vishej një fanelë leshi. Mbi këmishë, sipas stinëve, vishej jeleku, vetëm ose
me xhamadanin, prej cope ose kadifeje, i stolisur me gajtan me fije ari .
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Mjediset e brendshme të shtëpisë karakteristike në Mallakastër
b- Veshjet me poture Elementi percaktues ne kete tip veshjeje per burra jane poturet nje
lloj pantallona te gjata deri ne gju dhe mjaft te gjera
c-Veshjet me qillota Ajo perbehej nga nga nje kemishe kambriku,pantallona shajaku blu
te thelle ose te zi ,jelek e nje pallto e shkurter prej shajaku.
Qylafi i bardhë me thumb
Mbulesat e kokës për burra, në shekullin tonë, nuk kanë shumë ndryshim nga
ato të grave. Në shekujt XIX-XX, nuk njohim raste mbulesash koke për burra, në
përbërje të kostumit popullor,tradicional, që të kishin strehë. Ato përgatiteshin
prej leshpunuesve,prej leshi të bardhë, prej belluzi të zi, prej kadifeje, lëkure etj. Në
Mallakastër janë përdorur dy lloje qylafesh, ai prej leshi, me thumb sipër dhe qylafi
prej belluzi të zi apo të murrmë, kadife. Qylafi i bardhë më i përdorshëm në trevat
e Labërisë, është punuar me lesh të bardhë deleje. Po t`i shikojmë me kujdes, në
pjesën e brendshme të qylafëve orgjinalë do të gjejmë stampën e prodhimit të zejtarit
punues.
Përfundime
E ndërmora këtë studim për te treguar se Mallakastra është një krahinë e cila i ka
ruajtur doket dhe zakonet deri ne ditët e sotme,por na lind si detyrë te punojmë më
shumë për ti përcjell këto në brezat e rinj . Në kohën e sotme disa nga doket dhe
zakonet tona sikur janë zbehur . Shpesh here te rinjtë kanë interes për të kënduar
këngë polifonike të kërcejnë edhe valle popullore të krahinës.Polifonia shqiptare u
pranua në Listën e Pasurive Botërore te UNESCO si një kryevepër e trashëgimisë
gojore më datën 25 nëntor ,2005 Ky pranim ka bërë që Shqipëria të njihet nga Europa
persa i perket turizmit kulturor ,por edhe kengës polifonike. Në studimet e Prof.
Dr.VASIL TOLES shkruhet se :” Iso polifonia shqiptare është realisht një ndër
supervlerat e folklorit muzikor shqiptar,por edhe të traditës botërore folklorike në
pergjithësi”.
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Arsimi në Shqipëri e Librazhd gjatë viteve 1912-1939
Artenca Balla
Shkolla “Vilson Blloshmi”
Esmerina Mucaku
Shkolla “Vilson Blloshmi”
Abstrakt
Rruga nëpër të cilën ka ecur shkolla shqipe dhe arsimi në trevën e Librazhdit, është një rrugë
plot mundime, përpjekje e sakrifica të panumërta ashtu sic ishte e gjithë rruga plot lavdi e
arsimit kombëtar. E gjithë historia e zhvillimit të arsimit dhe e shkollës në këtë trevë është
e lidhur ngushtë me luftën për zhvillim kombëtar. Historia arsimore e trevës së Librazhdit
paraqet njëkohësisht edhe luftën kundër okupatorëve të huaj, propagandës ideologjike te
jashtme e të brëndshme. Ku të parët synonin shkombëtarizimin nëpërmjet arsimit e humbjes
së identitetit kombëtar nëpërmjet mohimit të arsimit në gjuhën mëmë. Të dytët e zgjeruan
e masivizuan e ngritën piedestal gjuhën shqipe “të bukurën të paharrueshmen më të ëmbël
gjuhë në botë”, por i veshën një “rreckë” Sovjetike dhe e përdhosën atë. Gjuha shqipe tashmë
fliste gjuhën e Marksit dhe të Leninit, ndryshimi nga Ducja, Hitleri apo Osmanët ishte se
nuk po na pushtonin nga jashtë, nuk mbroheshim dot ata ishin brënda nesh, zunë vënd u
rehatuan u sistemuan dhe për Shqiptarët filloi një pushtim tjetër i gjatë i cili zgjati gati 5 dekada
ku në tavolinën e tĳ të shahut, gurin më të pëlqyer kishte arsimin ku e mori e zhveshi,do
ta zbukuronte me tesha të reja të dënja për ikonën kombëtare të denja për popullin, por
hallkën më të rëndësishme të zinxhirit të arsimit në Shqipëri, shkollën e ktheu në marionetë
të jetëgjatsisë së tĳ, aty brymosi “vegjelinë” për dashuri të pakushtëzuar ndaj asaj që e çliroi
dhe njëkohësisht e robëroi.
Keywords: Education, illiteracy, Albania, Italianization of education,The province of Librazhd.

Hyrje
Librazhdi shtrihet në lindje të Shqipërisë së mesme në rajonin juglindor të saj, në të
dy anët e luginës së lumit Shkumbin,në qëndër të Krahinës Malore Qëndrore. Nga
pikëpamja kulturore, treva e Librazhdit përbën një njësi gjeografike kalimtare nga
Toskëria në Gegëri dhe anasjelltas. Në mesin e shekullit XV-te në dokumente Turke
përmendet toponimi “Librazhd”,që përfaqëson një qëndër rurale,e vendosur në
krah të djathtë të luginës së mesme të lumit Shkumbin i cili në udhën e zhvillimeve
të brëndshme ekonomike e shoqërore mori tiparet e një bërthame ekonomike e
kulturore e cila i dha emrin një treve te tërë. Librazhdi nga pikëpamja natyrore ka
kufinj të dallueshëm e të qartë.Ai përmbledh pjesën kryesore të pellgut ujëmbledhës
të lumit Shkumbin. Librazhdi shtrihet ndërmjet koordinatave gjeografike 400 e 54’
dhe 410 e 25’ gjerësi gjeografike veriore dhe 200 e 08’ dhe 200 e 35’ gjatësi gjeografike
lindore1. Në brëndësi te këtyre koordinatave treva e Librazhdit ka një sipërfaqe
prej 1.013 km2 dhe popullsi 74.429 banorë. Gjatësia e vĳës kufitare është 170 km.
Gjatësia Veri–Jug është 50 km dhe gjërësia Lindje-Perëndim 34 km2. Librazhdi në
1
2

Petrit Alla, Rrahman Gjorga”Gjeografia e Rrethit,Tiranë” 2001,f. 14.
Po aty, f. 15.
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pjesën dërrmuese konfigurohet nga relievi kodrinoro malor i cili në këtë trevë zë
rreth 76% te sipërfaqes totale. Lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 1.049m dhe
kjo lartësi është më e lartë se lartësia mesatare e Republikës së Shqipërisë.Lartësia
maksimale e rrethit është 2.353 m(Mali Shebenik) dhe kuota më e ulët është 170 m në
fshatin Mirakë(Ura e Kamares). Tipar dallues i relievit të trevës së Librazhdit është
larmishmëria e formave të tĳ. Format e ndryshme të relievit ndërthuren në harmoni
me njëra tjetrën duke e bërë relievin e trevës sa kompleks dhe aq mahnitës.Malet
kanë drejtim Veri–Perëndim Jug-Lindje i njëjtë me malet e Shqipërisë. Interesant
funksional dhe të shfrytzueshëm e bën relievin e Librazhdit ekzistenca e shteg
kalimeve (qafave malore),reliev i sheshtë në lartësi të konsiderueshme mbi nivelin e
detit dhe fushë gropat të cilat janë të shumta .Forma të tilla të relievit janë rezultat i
veprimit të faktorëvë reliev formues dhe gjënden në lartësi të ndryshme mbi nivelin
e detit.Vlen për tu përmëndur Fushë–Gurra,e cila gjëndet në shpatet perëndimore
të malit të Gurit të Muzhaqit, fushë Funari në fshatin Floq,fushëgropa e FushëStudën,fusha e Letmit dhe më e madhja dhe më e rëndësishmja edhe ekonomikisht
për trevën është ajo e Prrenjasit(Domosdovës) në tërësi këto fusha fushëgropa duke
qënë të pakta në numër janë shfrytëzuar maksimalisht nga banorët e zonave për
të siguruar jetesën me produkte bujqësore e blegtorale,së fundmi edhe si zona me
atraksion turistik(Fushë Studen).
Pozicioni gjeografik në hapsirë,lartësia e relievit mbi nivelin e detit dhe larmishmëria
e formave te tĳ janë faktorë kyç që ndikojnë në formimin e mikroklimës së trevës.Treva
e Librazhdit dallohet për klimë të ashpër kontinentale,me dimër të gjatë të ftohtë të
lagësht dhe verë të nxehtë e të thatë.Hidrografia e Librazhdit paraqitet e pasur dhe
me shumëllojshmëri në forma të ndryshme pasurish ujore si:Lumenj,liqene, gurra
dhe burimeve nëntokësore me ujë me cilësi te lartësi psh.Cezma e Myftarit,burimet e
ujit te Spatharit,Sopotit,Qarrishtës etj. Në tërësi rrjeti hidrografik ka një dendësi 6.5
km2 dhe një gjatësi të përgjithshme 2.700 km. Lumi më i gjatë është Shkumbini me
gjatësi 181km,me prurje mesatare 63 m3/s,ështe lum malor i palundrueshëm buron
nga Mali iValamarës .Në Shkumbin derdhen lumi Rrapun 10km,Zalli i Prevallit 17
km,Zalli i Gurakuqit 19 km,përroi i Radicinës 16 km,përroi i Longoricës 10 km, lumi
i Bushtricës 27 km,përroi i Hotolishtit 10 km, përroi i Shesë 9 km dhe lumi i Gostimës
9 km.
E gjithë kjo larmishmëri ujore dhe pasuri e madhe për zonën pas viteve 90’ si rezultat
i lindjes së ekonomisë së lirë pasuria ujore e Librazhdit është vënë nën trysninë dhe
shfrytëzimin e kompanive private të prodhimit të energjisë elektrike.Njëshfrytëzim
i tillë po sjell pasoja të pariparueshme në biodiversitetin e trevës dhe e prishjes së
ekuilibrave natyrorë sidomos në zonën e mbrojtur të Parkut kombëtar ShebenikJabllanicë ku po zhduken kafshë të ndryshme e bimë endemike. Park i cili kohët e
fundit po promovohet së tepërmi për vlerat e tĳ natyrore dhe është kthyer në burim
të ardhurash për trevën dhe po vizitohet jo vetëm nga Shqipëtarë por edhe të huaj.
Nga pikëpamja historike Librazhdi në bazë të studimeve te viteve 80’ gjatë regjimit
komunist kohë kur studimet e mirëfillta me baza shkencore morën jetë,thuhet që jeta
shoqërore në trevë daton qe në paleolit(epoka e gurit)3,jetë e cila është zhvilluar pa
ndërprerje duke arritur kulmin në epokën e metaleve.
Librazhdi si e tërë Iliria ka shërbyer si urë kalimi invazorësh të cilët e kanë përdorur
trevën si burim lëndësh të para dhe forcash njerëzore si dhe urë kalimi për në shtetet
3

Avni Alcani Librazhdi,Histori e Shkurtër,Tiranë 2008,f. 18.

450

e tjera.E njëjta dukuri përsëritet në mesjetë me invazionin Turk të cilët e kanë parë
ballkanin perëndimor ku banonin Arbëreshët si bazë për pushtimin e Europës.Në këto
kushte e rrethana historike,librazhdasit të mbështetur fort tek toka si burim i vetëm
ekonomik kanë mundur të ngrejnë jetën ekonomike e shoqërore dhe të formojnë
identitetin e tyre shoqëror e kombëtar e për rrjellojë të rrënjoset tek ata ndjenja e
qëndresës dhe e rezitencës kundër atyre që cënonin integritetin e zonës në veçanti e
të Shqipërisë në tërësi.Në historinë tonë kombëtare e lokale, librazhdasit kanë zënë
vënd si luftëtarë të udhëhëqur nga Gjergj Arianiti në luftën kundër pushtuesve turq
në vitet 1432-1436-të.Qëndresë e cila shërbeu si prelud për fillimin e kryengritjes së
përgjithshme të Shqiptarëve nën udhëheqjen e Skëndërbeut.Vlen për tu përmëndur
fakti që sundimi 5 shekullor Turk në Librazhd nuk ka lënë asnjë gjurmë përveç
objekteve të kultit të cilat kanë filluar të ndërtohen gjatë shekullit te XVII-të,të cilat në
të shumtën e rasteve janë ndërtuar me kontribut nga popullsia vëndase.Vetëqeverisja
e librazhdasve për disa shekuj çoi në lindjen e strukturave politike e juridike lokale
primitive por ekzistuese në zonë.Në Shqipëri këto rregullues të marrëdhenieve
shoqërore e politike janë quajtur Kanune, në Librazhd e konkretisht në krahinen
e Cermenikës ka vepruar “Kanuni i Musë Ballgjinit” nënvariant i “Kanunit të
Skëndërbeut”.E veçantë për trevën është se këtu nuk ka vepruar kurrë institucioni i
Hakmarrjes, është i panjohur për trevën, fakt ky i cili tregon për një tolerancë të lartë
shoqërorë e përsosjë në sistemin juridik lokal.
Efektet obskurantiste shekullore turke ashtu si në tërësi ku sunduan edhe në këtë
treve kanë ndikuar negativisht duke ngadalësuar proçeset e zhvillimit ekonomik
e shoqëror ku e tërë ekonomia ishte në funksion të luftrave të perandorisë.
Turqit përdorën forma të ndryshmë asimilimi krahas dhunës dhe forcës arritën
të përdornin me efikasitet dhe ideologjinë duke arritur te islamizonin popullsinë
vëndase në pjesën dërrmuese të saj, ku një pjesë e riteve ruhen në formë arkaike të
pandryshuara edhe sot nga banoret e fshatrave të Librazhdit.Historikisht kjo zonë
ka shërbyer si burim për vjeljen e taksave të cilat porta e lartë i vilte gjithmone në të
holla4. Historia e zonës së trevës sa vjen e bëhët më e konsiliduar dhe populli i zonës
sa vjen e identifikohet në shkallë kombëtare në luftën për liri e pavarësi.Përpjekjet
antiturke në nivel lokal janë evidente e përfaqësohen nga emra te lëvizjes kombëtare
si Hajdar Blloshmi përfaqsues në kongresin Kombëtar të 1912 në Vlorë i cili shpalli
Shqipërinë të lirë të mosvarme dhe në vete5.Në gjysmën e parë të shekullit XX-të
jeta ekonomike shoqërore ndërthuretnë procesin e lindjes së jetës qytetare në trevë.
Lindja e jetës qytetare në luginën e Shkumbinit ka zanafillën dhe historinë e saj.
Një sërë komponentesh gjeografikë,natyrorë e historikë kanë kompozuar lindjen
e kësaj qëndre sot urbane.Po ta fillojmë nga pozicioni gjeografik i vendosur në
krahun e djathtë të luginës së lumit Shkumbin qyteti i sotëm i Librazhdit nuk ka
patur kontakt me rrugën “Egnatia” përgjate gjithë historisë së saj dymĳëvjecare
pasi ajo ka përshkruar pjesen tjtër te lumit dhe nuk ka pas pikë në Librazhd,nisemi
ta diskutojme këtë tëmë për vëtë faktin qe i bëhët shpjegimit të emrit Librazhd në
fjalorin enciklopedik të 1985.
“Librazhdi si qëndër urbane, vendosur në rrjedhën e mesme të luginës së lumit
Shkumbin,është një qëndër e vjetër antike, stacion i rrugës “Egnatia”.6
Një përcaktim i tillë nuk duket i saktë nga pikëpamja shkencore sepse shumë
4
5
6
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studiues dhe gjurmues të rrugës “Egnatia” në segmentin Byshek–Qukës nuk kanë
zbuluar gjurmë të ekzistencës së një stacioni të tillë urban,qoftë stacion (mutations)
që shërbente për ndërrimin e kafshëve dhe mjeteve,qoftë stacion (mansiones) që
shërbente për bujtinë e fjetje7. Gjithsesi afërsia e trevës me rrugën “Egnatia” ka
tërhequr vëmëndjen e shumë albanologëve vëndas e të huaj.Në Shqipëri shkruan
albanologu Karl Potscha ka qënë një shënjtore e përmëndur e cila i ishte kushtuar
hyjneshës së pyllit dhe Dhisë së egër,që më vonë u titullua me emërtimin latin Diana8.
I referohem këtĳ albanologu të mirënjohur sepse ai në punën hulumtuese shkencore
ka përcaktuar edhe fisin Ilir të Kandavëve ku gjëndej kjo shënjtore,të cilët banonin
në luginën e lumit Shkumbin,në lindje të qytetit antik të Elbasanit (Skampin).Është
me interes ë vërejmë se studiuesi i njohur ka përmendur “Babinë” si vendbanim i
origjinës së këtĳ tempulli9,e cila është Babja e sotme, që ndodhet në shpatin e majtë
të luginës së Shkumbinit dhe jo ndonjë qëndër tjetër antike.Po të studiosh me kujdes
të dy anët e luginës së Shkumbinit nga fshati Mirakë deri në fshatin Qukës vështirë
se gjënden nyje morflogjike natyrale për të mundësuar komunikim të ndërsjëlltë mes
banorëve. Jo vetëm kaq por deri sot nuk është vërejtur apo konstatuar fragmente
gjurmë kalldrëmi të shfrytëzuara nga Romakët,Anzhuinët, Bizantinët apo Turqit për
tu kthyer nga udha “Egnatia” në Librazhd.Këto fakte tregojnë dhe na qartësojnë për
jetën e vonë urbane në Librazhd e cila nuk ka mundur të ndikohet nga elementë qytet
formues të mbartura nga zhvillimi ekonomik e shoqëror që mund të vinte si rrjellojë
e një qëndre antike e kësaj rruge.Është fakt që marrëdhëniet ekonomike lindën në
fillim të shekullit XX-të atëherë kur rruga “Egnatia” e humbi rëndësinë e saj.
1.1 Arsimi neShqiperi dhe treven e Librazhdit gjatë viteve 1912-1920
Treva e Librazhdit kishte trashëguar prapambetje të theksuar arsimore e kulturore
nga Perandoria Osmane. Gjatë sundimit të saj ekzistonin disa shkolla turke të quajtura
“Mejtepe” qëllimi i të cilave ishte përvetësimi i dogmave Turke dhe nënshtrimi i
popullsisë. Këto shkolla ekzistonin për sa i përket trevës së Librazhdit në fshatrat si:
Qukës, Polis dhe në krahinën e Çermenikës.
Qëllimet e “Mejtepeve” e tregojnë haptazi edhe lëndët që kishin në program:
1. Supara elifesh (mësim gërmash)
2. Hesap (aritmetikë)
3. Supara elhamit (hyrje e Kuranit të operimit)
4. Abetare Turke
5. Çegrafe (gjeografi)
6. Gjimnastikë10
Për t’iu kundërvënë këtyre shkollave “Mejtepe” shumë patriotë vëndas nga fshatra
të ndryshme të vendit hapën shkolla të fshehta shqipe ku mësohej e propagandohej
krenaria kombëtare. Personalitetet të cilët punuan ilegalisht për mësimin e gjuhës
amtare: Vehbi Dibra me profesion hoxhë por që në Çermenikë ai u mësonte djelmërise
në mënyrë të fshehtë shkrim e këndim. Figura të tjera që kontribuan në përhapjen
e gjuhës shqipe në zonë mund të përmendim edhe Hoxhë Mehmet Alcani (18601915). Këto persona e të tjerë punuan në kushte të rrezikshme, të papërshtatshme
7
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për të mos humbur gjuhën mëmë e identitetin kombëtar. Shpallja e pavarsisë së
Shqipërisë ishte një akt unik në vlera e i një rëndësie të madhe jetike për popullin
shqipëtar. Mirëpo shpallja e pavarsisë pati problemet që në momentin e parë, atëherë
kur ushtritë fqinje pushtuan vendin, kur pavarsia nuk u njoh në rang ndërkombëtar,
e kur autoriteti i Qeverisë së Vlorës nuk u shtri në gjithë Shqipërinë. Të gjithë këta
komponentë së bashku çojnë në mosfunksionimin siç duhet edhe të strukturave
shtet-formuese e konkretisht një ndër hallkat kyçe të formimit të një shteti, arsimit.
Krĳimi i Qeverisë së Vlorës i dha fund organizimit administrative të vilajeteve. Shteti
i ri Shqiptar u inkuadrua brënda sipërfaqes 28 mĳë km2 më një popullsi të vogël prej
740 mĳë banorë. Njësia më e madhe administrative pas shkrirjes së vilajeteve ngeli
sanxhaku i cili shpejt u kthye në prefekturë. Sipas statutit organik të 1914, territoret e
Shqipërisë u ndanë në 7 prefektura aq sa ishin edhe sanxhakë. Shkodër, Dibër, Durrës,
Korçë, Berat , Gjirokastër, Elbasan11, ku në prefekturën e Elbasanit bënte pjesë edhe
e gjithë treva e Librazhdit ashtu si dhe sot është pjesë e qarkut të saj. Për sa i përket
ndarjes administrave në 1920 shtohen dhe tre prefektura: Tiranë, Vlorë, Kosovë me
në qendër Kukësin. Kjo ndarje në 10 prefektura mbeti në fuqi në prag të çlirimit 1944.
Pas ndryshimit të ndarjes administrative territoriale të qeverisë së Vlorës i duhej të
përballej me plagën më të rëndë kulturore në vend. Për sa i përket arsimit, Shqipëria
duhet ta niste nga themeli. Pjesa dërrmuese e popullsisë ishte krejtësisht analfabete
dhe e zhytyr në padituri. Më 1912 kishte rreth 250 shkolla fillore dhe disa dhjetra
shkolla plotore,me një numër nxënësish shumë të ulët, mesatarisht 20-30 nxënës për
çdo shkollë12. Nëpër qytetet kryesore kishte nga një gjimnaz të vogel(shkollë unike)
4-vjeçare, ndërsa numri i përgjithshëm i tyre shkonte në 200 nxënës. Shkollat ishin
kryesisht të huaja dhe në të mësimet jepeshin turqisht, greqisht ose italisht. Shumë
prej këtyre shkollave kishin program fetar. Ndërsa shkollat e pakta shqiptare të cilat
qenë ngritur 10-vjeçarin e fundit me program laike e frymë kombëtare, në pragun e
pavarësisë rezultojnë të mbyllura nga Xhonturqit, kurse disa prej tyre vepronin ne
ilegalitet. Si rrjedhojë në 1912 numri i shqiptarëve që dinin të lexonin e të shkruanin
gjuhën amtareishte shumë i vogel, aq sa shifrat janë alarmante në rang kombëtar.
Ndërsa për trevën e Librazhdit, një vënd kodrinor-malor pa një qendër urbane,
arsimi nuk njihet fare . Deri në vitin 1913 në këtë trevë nuk ka asnjë shkollë.
1.2 Hapja e Shkollave të para Shqipe në trevën e Librazhdit
Në vitin 1913 në trevën e Librazhdit që shërbeu si shkëndĳë kurajo e model për
zonën hapet shkolla e parë shqipe në Berzeshtë13. Në dhjetor të 1916, në kushtet e
pushtimit të vëndit, konkretisht treva e Librazhdit nga forcat Austro-Hungareze,
në fshatin Zdrajsh u hap shkolla e parë shqipe për zonën e Çermenikës14. Godina
e shkollës ishte një dhomë e thjeshtë përdhese e ndërtuar më shumë me ndihmën
e vetë fshatarëve, por edhe të prefekturës të Elbasanit me Aqif Pashën në krye.
Mungonin mjete mësimore, bangat, mësuesit. I pari që dha mësim falas, 3 orë në
ditë në këtë shkollë ishte Mustafa Kotherja. Mësuesi i parë i emëruar ishte Mustafa
Daci15. Në fillim shkolla kishte 6 nxënës dhe më pas numri i nxënësve erdhi duke u
rritur dhe kushtet erdhën duke u përmirsuar. Gjatë luftës së parë botërore treva e
Librazhdit u pushtua nga forcat Austro-Hungareze,ajo realisht mbajti një qëndrim
11
12
13
14
15
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tolerant për kohën përsa i përket arsimit në gjuhën amtare dhe hapjes së shkollave
shqipe, por nga ana tjetër nuk është se mori masa themelore për zbatimin e tyre.
Në vitin shkollor 1916-1917, komanda e lartë e pushtimit mori në dorë gjithë rrjetin
arsimor të zonës së pushtimit Italian ( Prefektura e Gjirokastrës dhe e Vlorës16). Përsa
i përket arsimit pushtuesit nuk mbajtën të njëjtin qëndrim siç citohet edhe pak më
lart, italianët kishin si synim të moslejonin përhapjen e shkollave shqipe. Qëllimi i
tyre ishte që nëpërmjet arsimit të përhapnin demagogjinë e tyre të pushtimit. Kështu
ajo i kushtoi një rëndësi shumë të madhe arsimit gjatë kohës së Luftës I Botërore.
Ajo organizoi administratën arsimore me drejtues e inspektorë italianë,qeveria
italiane nisi në Shqipëri një kontigjent mësuesish ushtarakë italianë, në Janar 1917
arriti në Sarandë grupi i parë i përbërë prej 40 vetë17.Kjo është një ë dhënë vetëm
për Sarandën por interesi i tyre për të italianizuar shkolla shqiptare ishte njëlloj në
tëgjithë Shqipërinë.Kjo situatë e tillë vazhdoi edhe pas marrëveshjes së 20 Gushtit
191918 ku parashikohej që shkollat të ishin kombëtare dhe mësimi të jepej në gjuhën
shqipe. Arsimi nuk mundi të shpëtonte nga ndikimi italianizues. Gjuha italiane në
shkollat e mesme ishte e detyrushme. Kjo gjë ishte e parshikuar në marrëveshje sipas
diktatit Italian. Përmbajtja e programit mësimor të fillores si dhe tekstet mësimore,
tregonin që arsimi në Shqipëri qëndronte drejtpërdrejt ose tërthorazi në planet e
Romës. Nga ana e atdhetarëve e patriotëve shqiptarë të cilët më së shumti vinin
nga kasta e arsimtarëve, pati një lëvizje politiko-shoqërore kundër italianizimit
të shkollave shqipe. Mësues si Jani Mingo, Avni Rustemi, Halim Xhelali u bënë
pjesë ë luftës kundër ideologjisë, propagandës italiane në shkollat shqiptare. Se
çfarë përmasash mori kjo lëvizje në vitin 1919, pra pas përfundimit të luftës ne do
tatrajtojmë edhe në nivel më të gjerë. Kështu nëmemorandumin shqiptar dërguar në
Konferencën Paqes Paris, në pikën e tretë të këtĳ dokumenti thuhej: Italia hapi në
Shqipëri 180 shkolla fillore dhe ndaloi sistematikisht përhapjen e shkollave shqiptare,
gjë e cila tregon qëllimin e saj te italianizimit të vendit19. Ky citat është marrë nga
autori në gazetën “Dielli” Boston, Mars 29.04.1919,nr 1509. Kjo tregon për rëndësinë
që delegatët antiitalianë në konferencë i kishin kushtuar pikë së pari mundësisë së
protektariatit Italian dhe së dyti arsimit dhe përdhosjes së tĳ nga Italianët. Ky është
një fakt shumë interesant që shpaloset në këtë memorandum, dhe po të kesh dëshirë
për ta lexuar siç duhet aty duket hapur interesi Italian në Shqipëri. Pas dështimit në
luftën e Vlorës në 1920 Italia thjesht i veshi petkun e ndërhyrjes paqësore interesave
të saj ndaj Shqipërisë dhe nga ana tjtër Zogu e la veten të udhëhiqet nga intereset
ekonomikë dhe ambiciet për pushtet.
Gjatë viteve 1920-1924, kohë kur vendi u vendos për herë të parë mbi pozita
parlamentare nga njëra anë, nga ana tjetër nuk mungonte papjekuria e destabiliteti
politik duke çuar në përplasje midis 2 grupimeve parlamentare deri ne eliminim
fizik të kundërshtarëve. Përsëri arsimi nuk u la menjanë dhe iu dha prioritet. U
punua për demokratizimin e jetës në vënd dhe forcimin e shtetit kombëtar pikërisht
nëpërmjet arsimit. Kështu në kushtet e njehësimit të arsimit në Gusht 1920 Ministria
e Arsimit organizoi në Lushnje një kongres të arsimtarëve, qëllimin e të cilit ministri
i Arsimit, Sotir Peci e përkufizoi me këto fjalë: “Duke parë nevojën që të njesojmë
16
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programet metodën për të gjitha shkollate Shqipërisë që kanë vepruar gjer më sot,
të ndarë në dëm të përparimit, kemi menduar të formojmë nje komision teknik, në
të cilin do të marrin pjesë fuqitë më të mira arsimore prej gjithë viseve” . Disa nga
arsimtarët që morën pjesë në këtë kongres ishin: Aleksandër Xhuvani, Ahmet Gashi,
Gospër Bellja, Thoma Papapano etj. Vendimet e kongresit ishin te njëhsohej përmbajtja
e shkollës, të hartohej një gjuhë e përbashkët letrare, dhe u vendos që për të ulur numrin
e analfabeteve të caktoheshin disa mësues nëpër prefektura për të dhënë mësim. Në
22 korrik në Tiranë u mbajt një tjetër kongres i cili vendosi ta bënte shkollën laike .
Pavarësiht kushteve politike e shoqërore gjatë viteve 1920-1924 arsimi mori përmbajtje
laike, u shtua numri i liceve, i shkollave të mesme, u çel gjimnazi në Shkodër e liceu
në Gjirokastër. Kongreset arsimore të Lushnjes e Tiranës i dhanë drejtim e frymë tjetër
arsimit në Shqipëri.Shkollat ishin gjatë viteve 1924 nga njiklasëshe-gjashtëklasëshe pra
me klasa të ndara ose kolektive sipas numrit të nxënësve dhe mësuesve.
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Kjo është një tabele e vitit 1924 ku paraqiten lëndët që janë pjesë e programit arsimor
të vitit 1924,siç vërejmë feja është akoma pjesë e programit në klasat 3-të,4-tër,5të,6-të,.Një vënd të veçantë zë mësimi i shkrimit,këndim dhe orthografi pjesë e
gjuhës,bukurshkrimi vazhdon në të gjiitha klasat përjashto të parën.Gjithsej numri
i orëve shkon nga 22-28 orë në javë.Pas Luftës I Botërore në 1921 hapet një tjetër
shkollë në këtë zonë, shkolla fillore në Orenjë me 7-8 nxënës me mësues të parë
Qazim Hatemin20. Në 1920 hapet në Dorëz shkolla e parë Shqipe me mësues Shaban
Koliqin nga Golloborda me profesion Hoxhë. U regjistruan 25-30 nxënës. Në
këtë shkollë shkonin vetëm djem. Lëndët që mësonin ishin: 1.Shkrim, 2.Këndim,
20
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3.Gjeografi, 4.Dituri, 5.Natyrë, 6.Bujqësi, 7.Gramatikë si edhe dy ditë në javë mësim
feje21.Në vitin 1920 në Karkavec u hap shkolla e pare shqipe nga patrioti Shaban
Blloshmi,si fillim shkolla pati 16-17 djem dhe si godinë pati xhaminë e Karkavecit.
Jepte mësim Qamil Blloshmi, funksionoi vetëm 3-4 muaj dhe u mbyll për mundësi
financiare, u rihap në vitin 1945. Këto shkolla konkretisht në trevën e Librazhdit
herë hapeshin dhe herë mbylleshin, qeverisja e A. Zogut nuk i kushtoi vëmendje e
rëndësi kësaj treve. Arsyet e hapjes dhe mbylljes së këtyre shkollave ishin:
1. Mungesa e kuadrit arsimor
2. Mësuesit nuk paguheshin (paga ishte minimale)
3. Autoritetet vendore nuk kujdeseshin për krĳimin e kushteve minimale të mësuesve
si: strehim, ushqim, ngrohje etj.
4. Mungesa e bazës materiale dhe mjeteve didaktike.
Situata arsimore tepër e rënduar në Librazhd duket qartë edhe në korrospondencën
e botuar “Elbasan në vitet 1925-1940”, ku dokumentet autentike vërtetojnë gjendjen
e rëndë të arsimit në Librazhd.
“Kemi nderin tju bëjmë me dĳe se në katundet e rajonet e kësaj komune nuk ndodhet
asnjë shkollë si dhe asnjë person që mund të dĳë shkrim e këndim, domethënë në
popullsinë e këtĳ rajoni s’dinë ç’do me thënë arsim e së sështë në jetën primitive.
Andaj lutemi Z.Prefekt të kini mirësinë e të bëni hapat e duhura që të çelen shtatë
shkolla, në katundet më të mëdha të rajonit të kësaj komune që kështu të mund
të shĳojnë edhe këto vise dritën e shkëlqyeshme t’arsimit. Viset që shihet nevoja e
madhe për shkolla janë: Letmi, Dorës, Librazhd, Dragostunjë, Babje, Dardhë, Mirakë.
Ndër disa nga këto shkoll mund të vazhdojnë edhe nxënësit e katunde të tjera22”
Duke parë përmbajtjen e letrës të kryetarit të katundeve Librazhd, vërejme fakte majft
të errëta të zhvillimit të shtrirjes së arsimit në trevë. Fshatrat që përmenden në letër
janë edhe fshatrat më të rëndësishëm të zonës, ku sipas këkresës duket që ato nuk kanë
asnjë shkollë funskionale. Letra është dërguar më 8.08.1929 dhe për 4 ditë Prefekti
(12.08.1929), sipas dokumentit nr 247, Prefektura e Elbasanit i kërkon katundarisë
Librazhd të cakotjë dy vënde për hapje shkollas, letra ka këtë përmbajtje.
“Të na shënohen dy vëndet më të pëlqyera dhe se sa nxënës mund të ketë çdo shkollë
dhe se a ka godina shkollore a jo23”
Treva e Librazhdit ka një shtrirje gjeografike mjaft të madhe, nga ana e katundarëve
kërkohet dhe shihet e nevojshme për shtatë shkolla ndërsa prefektura tregohet e
gatshme të hapë vetëm dy të tilla. Duke qënë një njohëse e zonës, këto dy shkolla
janë të pamjaftueshme për trevën, sepse duke qënë zona malore kanë distancë dhe
vështirësi në lidhje midis tyre. Korrespodenca zyrtare vazhdon edhe më tej ku në datë
27 gusht 1929, Prefektura e Elbasanit njofton ministrinë e Punëve të Brendshme se
Komuna Librazhd i ka kërkuar Prefekturës të hapë tri shkolla fillore në tre katundet
e asaj komune, këto hapje i ka miratuar edhe Prefektura, e cila i kërkon Ministrisë
të emërojë e dërgojë kuadrin arsimor për hapjen e shkollave. “Kemi nderin me i
ba ta ditun asaj P.T.Ministirsë se katundarĳa e Librazhdit në shkresën e saj Nr. 270/1
D.24/8/1929 që i drejtun kësaj prefekture, çfaq nevojë për hapjen e tri shkollave fillore
në katundet Librazhd, Dorëz e Letëm t’asaj katundarie në të cilat katunde ndodhen
gati edhe ndërtesat e nevojshme. Pra me qënë se hapjen e këtyre shkollave e sheh të
21
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arsyeshme dhe kjo Prekefturë lutemi asaj P.T Ministrie që kuadron e arsimit të këtĳ
viti të qarkut tëkësaj Prefekture dhe emnimin e tre mësuesve për hapjen e tri shkollave
në katundet e naltpërmnduna të katunaris Librazhdit. Që kështu të mund të hyejë
drita e arsimit dhe ne popullin e katundarisë në fjalë”24. Duke parë e reflekuar mbi
korrospodencën e mësipërme, midis kryetarit të katundarisë Librazhd, Prefektit të
Elbasanit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme dalim në rezulatatin që populli i
Librazhdit në këtë periudhë jeton në padituri e vetë kryetari e krahason me jetesën
primitive, shikohet që prefektura tregon një farë interesi duke i shkruajtur M.P.M e
duke i kërkuar që të dërgohet ngarkesë mesimore për vitin e ri shkollor edhe për trevën
e Librazhdit. Një tjetër dokument po në këtë përmbledhje na jep një ide për listën e
shkollave të Prefekturës së Elbasanit dhe katundarisë Librazhd ku në vitin 1927 janë
aprovuar për tu ndërtuar 20 shkolla nga komisioni i planit, ku katër nga këto shkolla
përkasin Librazhdit: Polis i Madh, Strajnik, Kotodesh, Karkavec. Gjithashtu janë filluar
8 shkolla po në rrethin e Librazhdit të mbetur përgjysëm në fshatrat: Kuturman,
Gurakuq, Zdrajsh, Zgosht, Dorëz, Librazhd, Rrajcë e poshtme, Stravaj25.
Këto të dhëna datojnë në vitet 1927, 1928, 1929 vite të cilat A.Zogu përgatit dhe
arrin ëndrrën e tĳ të kahershme për tu bërë Mbret i Shqiptarve. Ndihmat nga
SVEA ndihmuan ekonominë e vëndit, e një ndër fushat kryesore ku Italia kërkonte
të investonte ishte arsimi, megjithë përpjekjet për përhapjen e arsimit në gjithë
Shqipërinë sistemi arsimor kishte trashëguar një gjendje aspak të mirë nga e kaluara,
dhe kjo reflektohej kudo.
Megjithë problemet dhe mangësitë apo ndërhyrjes Italiane që pati në këtë periudhë,
pati një rritje të numrit të shkollave. Gjatë vitit shkollor 1926-1927 funksiononin 536
shkolla fillore nga të cilat 470 ishin vetëm me një klasë. Në to jepnin mësim 830
mësues dhe numri i përgjithshëm i nxënësve ishtë 26,612, pra shumë i vogël për një
popullsi prej 834 mĳë banorë26.
Në dhjetë gjimnaze të vëndit jepnin mësim 101 arsimtarë dhe kishte 1.328 nxënës.
Krahas tyre kishte 6 konvikte me 25 arsimtarë dhe me 574 nxënës. Ndjekja e
shkollave ishte e detyruar juridikisht për 5 klasat e para. Shkollat femërore ishin të
pakta. Pjesmarrja e vajzave në gjimnaze ishte 10%, ndërsa bursat e jashtme përfitonin
vetëm 5%. Këto shifra na japin një paraqitje në nivel kombëtar, në nivel lokal pra në
trevë flitet akoma për kërkesa për shkolla dhe shkollat e hapura në vitet gjatë e pas
luftës ishin mbyllyr. Librazhdi ishte zonë rurale dhe prapambetja arsimore ishte më
e theksuar. Numri i femrave që dinin shkrim e këndim ishte zero. Mundësitë për
arsim të lartë brenda vendit nuk ekzistonin.
1.3 Hapat progresivë e regresivë gjatë periudhës republikë-mbretëri Zogiste
Në vitet 1928-1929-1932, kohë kur pozitat e Italisë në Shqipëri ishin forcuar së tepërmi
u rrit numri kërkesave për shkolla duke shkuar në 223, ku banorët e katundarisë
mernin përsipër vetë të siguronin bazën materiale e godinat, ndonjëherë edhe rrogat e
mësuesve27. Nga ana tjetër italianët kërkonin që me anë të përhapjes së rrjetit arsimor
të fashistizonin vendin. Pas paktit të 2-të të Tiranës, Italia i konsolidoi pozitat e saj
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në vend, tashmë ajo e ndjente veten më të sigurt.
Kështu një muaj pas paktit, Ministri i arsimit i parashtronte qeverisë një projekt për
kufizimin e shkollave të mesme të kulturës së përgjithshme duke i reduktuar në 3
në gjithë Shqipërinë dhe hapjen e shkollave të ulta profesionale që do të çeleshin
nga Italia. Arsimi i mesëm ishte i kufizuar dhe pothuajse i pamundur për shtresën
e varfër. Këtë luks e kishin vetëm fëmĳët e familjeve të pasura. Gjatë viteve 30’
Zogu përpiqej të mos humbte autoritetin e tĳ në popull por nga ana tjetër në një farë
mënyre kërcënonte Italinë për më shumë fonde e ndihma, kështu ai nxorri një dekret
në 14 Shtator 1932 që ndalonte nxënësit Shqiptarë që të ndiqnin shkollat fillore dhe
të mesme të huaja. Ky duke u bërë shkak i debateve të forta midis qeverisë Italiane
e asaj Shqiptare. Këto vendime u mirëpritën nga populli dhe shtresa patriotike
arsimdashëse. Mirëpo pa u tharë akoma boja në letër, këto shkolla u riçelën edhe
më të fuqishme se më pare. Ahmet Zogu ose ia kishte arritur qëllimeve ose nuk i
kishte bërë ballë presionit Italian të furishëm. Në 1934 erdhi në Shqipëri një element
i besimit absolut i regjimit fashist, Sesilio Montoneli i cili ishte ekspert për shkollat e
mesme në punën e tĳ, për reformimin e arsimit dhe dorëzoi për miratim në parlament
një prememorie prej 24 pikash të mbledhura në 5 faqe28.
Shkollat Profesionale Italiane
Më 1 dhjetor 1918 u krĳua pranë Ministrisë së arsimit një seksion i veçantë, në
krye të këtĳ seksioni u vendos Pietro Luaraski i cili me dekret mbretëror u emrëua
organizator i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit. Në këtë kohë Ministër Arsimi
ishte Xhaferr Ypi.
Më 3 janar 1929 u çel në qytetin e Gjirokastrës shkolla e parë profesionale Italiane në
Shqipëri po në këtë muaj u hap dhe ajo e Beratit. Më 1 Mars filloi mësimi në Shkollën
Industriale të Korçës. Më 1 tetor 1919 u hap shkolla e re industriale e arteve të aplikuara në
qytetin e Shkodrës. Shkolla e Gjirokastrës dhe e Beratit ishin shkolla të ulta profesionale
4-vjeçare mbi filloren. Viti i parë ishte përgatitor. Drejtimi kryesor i shkollave ishte
industrial-artizanal: për mësimin e arkitektorëve, elektriçistëve dhe marangozë.
Shkolla e Korçës dhe e Shkodrës ishin profesionale të plota në 8 vjet mësim mbi filloren,
përveç mekanikëve e zanateve, të tjerat dilnin edhe gjeometra dhe radioteknikë.
Shkollat kishin staf pedagogjik te kualifikuar pasi të 4 drejtorët ishin inxhinierë.
Shkollat kishin ndërtesa të përshtatshme (u pajisën me kabinete e laboratorë). Shkolla
e Beratit, Gjirokastrës, Korçës mbaheshin nga buxheti i shtetit shqiptar, me fondet që
rridhnin nga SVEA-ja, ndërsa shkolla e Shkodrës drejtpërdrejt nga fondet e qeverisë
Italiane29. Në vitet 1932-1933 shkollat u morën në dorëzim nga Shqipatrët, pas kësaj
ato nuk patën më jetë dhe u mbyllën.
Shkollat fillore Italiane
Një ndër kategoritë e ndryshme të shkollave që ngriti Italia në Shqipëri, atyre që
u kushtoi një vëmendje të madhe dhe ajo që solli tension më shumë në qarqet
diplomatike Italiane në Shqipëri ishin shkollat fillore Italiane, pasi me to synonin ta
kultivonin gjuhën dhe kulturën Italianë që në moshat e njoma, ku paraqitej edhe më
e lehtë për tu asimiluar. Pas Dhjetorit 1924, shkollat fillore Italiane në vend filluan
të shtoheshin. Gjatë vitit 1918-1919 u hap në Tiranë një shkollë fillore Italiane, e
28
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cila brenda pak viteve arriti të ketë më shumë nxënës shqiptarë se sa Italianë . Pra
shkollat italiane hapeshin me pretekstin për të arsimuar fëmĳët Italianë e më pas
numëronin e tërhiqnin fëmĳë shqiptarë. Sidomos të familjeve të pasura të vendit.
Juridikisht shkollat që u hapën në këto vite ishin shqiptare sipas programeve e
legjislacionit shqiptar, mirëpo mësuesit Italianë të mbështetur nga Italia nuk e
përfillnin as autoritetin e Ministrit të Arsimit e jo tjetër.
Gjatë këtyre viteve u shtuan shkollat e urdhrit Jezuit, këto shkolla plotësohëshin me
nxënës Italianë dhe i shërbenin ideologjisë së tyre. Shkolla fillore e Vlorës ishte nga më
të vjetrat në Ballkan, në vitin shkollor 1925-1926 numri i nxënësve kishte arritur 150
vetë, ku pjesa dërrmuese ishin shqiptarë. Në vitin 1931- 1932 nga 178 nxënës, fëmĳë
Italianë numëroheshin vetëm 31. Duke parë numrin e fëmĳëvë të regjistruar Italianë
e Shqiptarë dalim në konkluzionon që numri i fëmĳëve Italianë ishte i papërfillshëm
krahasim me ata Shqiptarë pra shkollat nuk i shërbenin qëllimit që ishin ngritur por
qëllimit të demagogjisë e fashistizimit të vendit që nga embrioni, pra nga të miturit,
të cilët ishin dhe më pak rezistentë se nxënësit e shkollave profesionale.
Ndërhyrja Italiane në shkollat e mesme Shtetërore
Italianizimi i arsimit në Shqipëri nuk la pa prekur asnjë hallkë e strukturë të sistemit
arsimor në Shqipëri. Futja e gjuhës Italiane e detyrueshme apo edhe e të tjerave po ta
shohim jashtë kuadrit fashistizues nuk përbën ndonjë problem të madh për më tepër
është ndihmës, duke marrë parasysh faktin që literaturë në gjuhën shqipe për shkenca
të ndryshme mungonte. Sipas diktatit Italian, në programin e fillimit të vitit shkollor
1919-1930 Ministria e Arsimit kërkonte nga shkollat e mesme orë javore, që të mund
të futej Italishtja në program, dhe mësues që do të jepnin atë . Ky lajm nuk u prit mirë
nga Drejtuesit e shkollave mësuesit dhe nxënësit të cilët në pamundësi të refuzimit të
urdhërit justifikoheshin me mungesën e orëve, mbingarkesën për nxënësit, mungesë
kushtesh etj. Një ndër drejtuesit që bëri qëndrese të madhe ishte Drejtuesi i normales
së Elbasanit Ahmet Gashi . Në shkollën normale të Elbasanit lënda e Italishtes në
fillim u fut fakultative e më pas u bë e detyrueshme edhe pas qëndresës së hapur
tëDrejtorit të kësaj shkolle A. Gashit. Kjo shkollë paraqitej me shumë interes për
Italianët sepse ishte e vetmja shkollë pedagogjike plotë mashkullore brenda vendit,
ku maturantët donin ti dërgonin me studime të larta në Itali.
Konkluzione
Treva e Librazhdit është komplekse interesante në këndvështrimin natyror atë
shoqëror dhe kulturor dhe ajo që bie më dukshëm në sy është uniteti natyror dhe
shoqëror si dhe tendenca për lëvizje dhe zhvillim me karakter progresiv. Shqiptarët,
ashtu si dhe popujt e tjerë të Ballkanit përpjekjet për përhapjen e arsimit dhe te
kulturës kombëtare, i kanë vlerësuar si një udhërrëfyes që do të çonte këta popuj
drejt formimit të shteteve të pavarura. Rilindasit gjatë shek.XIX dhe fillim shek.
XX në qëndër të ideve të tyre e në shërbim të kauzës së madhe atë të çlirimit të
popujve vunë dhe përdorën arsimin si element bazë të dallueshmërisë nga të tjerët
e mos humbjes së identitetit kombëtar. Ashtu si vetë rruga e vështirë e formimit
të shtetit shqiptar, të zhvillimit të gjithanshëm ekonomik dhe shoqëror edhe
zhvillimi i shkollës dhe i arsimit tonë kombëtar ka kaluar nëpër epope ngjarjesh që
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përbëjnë kalvarin e zhvillimit të përhapjes masivizimit e rritjes së cilësisë arsimore
në vënd. Ashtu si gjithë vëndi edhe treva jonë në historinë kombëtare ka kaluar
nëpër rrugën obskurantiste të pushtimeve të ndryshme që vëndi ynë ka kaluar.
Librazhdasit në historinë kombëtare, janë protagonistë të ngjarjeve e përplasjeve
shoqërore zonale e kombëtare dhe këtu si në mbarë Shqipërinë arsimi është parë
si rrugëdalje e rrugëzgjidhje e cështjes kombëtare. Në Librazhd janë të shumta
figurat dhe personalitet të cilët kanë kontribuar jo vetëm në cështjen kombëtare por
edhe në zhvillimin e arsimit të trevës e më gjërë. Pas formimit të shtetit të pavarur
shqiptar si në gjithë vëndin edhe në trevën e Librazhdit fillojnë përpjekjet për
ngritjen e shkollave dhe përhapjen e arsimit në gjuhën amtare. Pikësynim, për sa
i përket arsimit pas pavarsisë janë shtrirja e tĳ në të gjitha vendbanimet urbane e
rurale të vëndit , përfshirja e të gjithë moshave shkollore për shkak të fenomenit
të analfabetizmit të popullsisë në masën 90% pas pavarsisë si dhe përfshirjen në
sistemin arsimor te seksit femër i cili për shkak të mendësive primitive e patriarkale
të shoqërisë ishte edhe më i privuari nga rruga e dĳes.Këto iniciativa në fushën e
arsimit i pengonin një sërë faktorësh si :a) Mungesa e kuadrit ligjor e arsimor b)
Ligji arsimor c) Infrastruktura e përshtatshme të gjitha këto e shumë të tjera përbëjnë
gangrenën e arsimit në Shqipëri në vitet pas pavarsisë. Megjithë problemet e sipër
përmëndura filluan te hidhen themelet për hapjen e shkollave fillore zonale shqipe
dhe bëhen përpjekje për përgatitjen e kuadrit arsimor. Në këtë rrjedhë ngjarjesh
në 1913 hapet shkolla e parë fillore në Bërzeshtë në 1916 shkolla e parë shqipe në
Cermenikë(Zdrajsh), në 1920 shkollat në Gizavesh e Dorez dhe Letëm në 1921 dhe
shkolla fillore në qëndër të qytetit të sotëm në vitin 1938 me mësues të parë Petrit
Xhaferr Hakani nga qyteti i Elbasanit. Veprimtaria e këtyre shkollave ka shërbyer
si shkëndĳ për përhapjen e dĳes tek fëmĳët Librazhdas, megjithë përpjekjet para
çlirimit e gjate kohës së mbretërisë ku Katundaria Librazhd, i kërkonte në rrugë
zyrtare prefekturës Elbasan hapjen e shkollave në këtë trevë pasi nuk kishte asnjë
në funksionim apo nuk ekzistonte asnjë godinë e posaçme për shkollë, këtë e tregon
edhe shifra prej 97% e trevës analfabetë në vitin 1945.
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Roli i prindërve në arsim
Florian Mino
Gjimnazi “ Adem Vrapi” Roskovec
Abstrakt
Ndryshimi i sistemit solli, rrjedhimisht, dhe ndryshimin e botëkuptimit të prindërve e
komunitetit mbi arsimimin e edukimin. Kjo bëri që të ndryshojnë raportet e marrëdhënieve
midis prindërve, por dhe midis tyre, shkollës e qeverisë. Në këto raporte morale, shoqërore,
politike dhe ligjore, duhen parë dhe përgjegjësite e edukimit. Përgjegjësi që e kanë burimin
në përcaktimin se kush vendos për qëllimet e edukimit dhe drejtimet e tĳ, për programet e
tekstet mësimore, kush vendos për metodat e zbatimit të tyre apo ku dhe si, në ç’kushte do
të realizohen. Në marrdhënien e krĳuar duhen përcaktuar dhe rolet; cili është roli i qeverisë,
i prindërve dhe komunitetit, i mësuesve dhe shkollës. Pasi dihet se, sfida që has çdo shoqëri
është të përcaktojë ekujlibrin e saktë të autoritetit dhe kontrollit të secilit.
Fëmĳa është në qendër të të gjitha marrëdhënieve të krĳuara, i cili do të mësohet, edukohet
e përgatitet për një shoqëri demokratike. Pra, mbi këtë fëmĳë do të ushtrojë ndikimin e vet
prindi dhe familja, shkolla si dhe gjithë aktoret dhe faktorët e tjerë të shoqërisë civile në
fushën e edukimit. Raportet tregojnë dukshëm rolin thelbësor të prindit dhe familjes. Prandaj
në marrdhëniet e reja të krĳuara, prindërit, për të ushtruar realisht rolin e tyre edukues, nuk
mund të konsiderohen vetëm këshillues e ndihmues dhe të mënjanohen nga vendimmarrja.
Prindërit në përgjithësi, duke qenë të niveleve të ndryshme arsimore, duke qene të ngarkuar
dhe me një sërë hallesh ekonomike e sociale, e shikojne me indiferentizëm dhe pa interesin
e duhur, përfshirjen në problemet e shkollës. Ndryshimet e bëra, akoma nuk kanë mundur
të çrrënjosin plotësisht nga mendja e tyre se fëmĳët i edukon shkolla. Ky opinion vazhdon të
mbahet gjallë edhe për faktin se ligji, akoma nuk zbatohet.

Hyrje
Në qarqet akademike pedagogjike diskutohet tema “mësues I mirë apo mësues
I suksesshëm”, ku mësues I mirë konsiderohet ai mësues I cili perdor të gjitha
kapacitetet e tĳ për një formim sa më të mire e të shëndetshëm të nxënësit por që
ndryshe nga mësuesi I sukseshshëm është e veshtirë të vlerësohet totalisht për punën
e tĳ si pasoje e pasaktësisë së instrumentave matës të institucioneve qëndrore. Një
fenomen I ditëve të sotme është qe mësuesit tentojnë të bëhen mësues të suksesshëm
sesa të mirë për të ruajtur pagën apo vendin e punës. Shpeshherë më kujtohet një
bisedë mes meje dhe një mësuesi të vjetër mbi temën se si duhet trajtuar nxënësi.
Ai më tha se nxënësi duhet trajtuar me dashuri. Unë I mëshova idese se nxënësi
duhet trajtuar me respekt dhe profesionalizëm por ai , megjithëse aprovonte fjalët
e mia ngulte këmbë qe nxënësi duhet trajtuar me dashuri. Sot që kam mbi 15 vite
eksperiencë në arsim unë I kam kuptuar fjalët e tĳ duke I dhënë të drejtë. Po kush më
mirë mund t’a trajtojë dhe edukojë fëmĳën me më shumë dashuri sesa prindi? Në
fund të fundit mësuesi ngelet një prind I dytë. Kush mund t’a kontrollojë mësuesin
në këtë aspekt më mirë sesa prindi?
Tek studioja ligjin norvegjez për arsimin më bëri përshtypje fraza:
Prindërit kanë përgjegjësine kryesore per te rritur dhe edukuar femĳet e tyre. Kjo nuk mund
t’i lihet shkolles, por duhet ushtruar ne bashkepunim mes shkolles dhe shtepise. Shkolla, me
mbeshtetjen dhe bashkepunimin e prinderve, duhet te plotesoje edukimin e femĳeve – dhe
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duhet te angazhoje prinderit per te zhvilluar mjedisin ne shkolle dhe ne komunitetin lokal
Atëherë lind pyetja: Çfarë roli kanë prindërit në arsim?
Prindërit në legjislacionin shqiptar për arsimin konsiderohen si “partner strategjik”.
Dhe natyrisht duhet të ndjehen të tillë aq më tepër në ditët e sotme ku reformat në
arsim synojnë demokratizimin e autonomine e shkollave, dhe kjo duke u nisur edhe
nga praktika e vendeve botërore e europiane është në të mirë të edukimit të fëmĳës
dhe mbarë shoqërisë. Kështu që si çdo person që bëhet faktor në funksionimin e
shkollës ata kanë të drejta e detyrime. Pasja e disa të drejtave të ngarkon me disa
detyrime dhe e kundërta, detyrimet të japin disa të drejta. Këto i realizon duke qënë
përfaqsues ose i përfaqsuar dhe me përfshirje active në Këshillin e Klasës, Këshillin e
Shkollës, Bordin e shkollës etj. Problemi që dua të prek tek kjo temë eshtë:
a)
sa funksionojë këto organizma, sa kuptimplote janë mbledhjet aktuale që
ato organizojnë dhe sa të përfshirë realisht janë prindërit në këto organizma që janë
krĳuar për të mbrojtur të drejtat e çdo prindi dhe për të ndihmuar në plotësimin e
detyrimeve që ai ka kundrejt fëmĳës, shkollës, shtetit e shoqërisë.
b)
Shifrat negative lidhur me braktisjen në arsimin e detyruar interpretohen
natyrshëm si qasje negative e një komuniteti ndaj arsimit në tërësi.
Në legjislacionin shqiptar prinderit janë “kujdestarët natyrorë dhe ligjorë” të fëmĳeve
të tyre dhe ata kane te drejtë dhe janë të detyruar të marrin të gjitha vendimet me
qëllim arritjen e mirëqenies më të lartë për fëmĳen e tyre.
Arsimimi është një e drejtë e shprehur si një “e drejtë e pamohueshme” në nenin
57 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në ligjin Nr. 69/2012 “Për sistemin
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” arsimi fillor dhe ai i mesëm i
ulët (pra 9-vjeçar) është i detyrueshëm. Megjithatë edhe pse arsimi i mesëm i lartë
nuk është i detyrueshëm ai është i hapur për të gjithë.
Të drejtat dhe detyrat e prindërve janë shprehur në nenin 62 të këtĳ ligji si dhe në
dispozita normative në nenin102 ku prindi ka të drejtë të informohet nga institucioni
arsimor për: a) legjislacionin arsimor në fuqi, për kurrikulën që institucioni i ofron
fëmĳës së tĳ dhe rregulloren e brendshme të institucionit; b) të drejtat dhe detyrimet e
prindërve ndaj institucionit arsimor; c) kushtet e sigurisë, të shëndetit dhe të mjedisit
të institucionit dhe të kërkojë përmbushjen e tyre sipas standardeve të përcaktuara
nga legjislacioni shqiptar; ë) masat disiplinore për nxënësit; d) procedurat e ankimit;
dh) dh procedurat e zhdëmtimeve; e) arritjet e institucionit në krahasim me
institucione të ngjashme; ë) të propozojë përmirësime të shërbimit arsimor në nivel
klase ose institucioni arsimor.
Prindi ka për detyrë: a) të kujdeset që fëmĳa i tĳ të ndjekë rregullisht institucionin
arsimor dhe të mësojë rregullisht; b) të njoftojë mësuesin kujdestar për ndryshime të
shëndetit dhe të sjelljes së fëmĳës së tĳ; c) të marrë pjesë në takimet për fëmĳën e tĳ
dhe me prindërit e klasës; dh) të japë ndihmesë në mbarëvajtjen e institucionit.
Drejtori i institucionit arsimor ose mësuesi kujdestar njoftojnë prindin dhe kërkojnë
lejen e tĳ me shkrim për veprimtari të nxënësit pas orarit mësimor ose veprimtari
jashtëshkollore. Prindërit kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen anëtarë të Këshillit
të Prindërve të klasës, këshill i cili i propozon mësuesit kujdestar përmirësime në
mbarëvajtjen e nxënësve të klasës; dëgjon parashtrimet e mësuesit kujdestar dhe i jep
këshilla ose ofron bashkëpunim; komunikon me prindër të nxënësve që rrezikojnë
braktisjen e shkollës, ose mbetjen në klasë, ose që kryejnë shkelje të disiplinës; nxit
prindërit të japin ndihmesën e tyre vullnetare: për të punuar me nxënës me vështirësi
në të nxënë; për të hartuar ose/dhe venë në jetë lëndë ose module me zgjedhje; për të
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bashkëpunuar në projekte kurrikulare.
Këshilli ka të drejtë të ftojë në mbledhjet e tĳ mësues të tjerë të klasës, nxënës nga
qeveria e nxënësve, anëtarë të drejtorisë, të bordit dhe të këshillit të prindërve të
shkollës. Këshilli ka të drejtë t’i drejtohet me propozime për mbarëvajtjen e shkollës
drejtorit të shkollës, kryetarit të bordit dhe kryetarit të këshillit të prindërve të
shkollës.
Por gjithashtu prindërit kanë përfaqësuesit e tyre edhe në komisjonin e vlerësimit
i cili propozon për pranimin apo largimin e mësuesit nga puna, që propozon për
emërimin apo shkarkimin e drejtorit të shkollës si dhe përfaqësuesit e tĳ në bordin
e shkollës
Për t’a parë se sa dhe si realizoheshin këto detyrime dhe të drejta në realitet ndërmora
para disa kohësh një studim.
Qëllimi i studimit është të përmirësohet cilësia e edukimit të fëmĳëve, duke ngritur
nivelin e përfshirjes prindërore në jetën e shkollës dhe në çështjet e arsimit në tërësi.
Objektivat :
1.
Të krĳohet një panoramë reale lidhur me përfshirjen e prindërve dhe
komunitetit në shkollë.
2.
Të analizohen rezultatet e studimit dhe me studime të tjera që përfshĳnë
gjithë Shqipërinë
3.
Bazuar në këto të jepen rekomandime të vlefshme për të gjitha shkollat në
Shqipëri.
Studimi u krye në shkollën”ADEM VRAPI” në Roskovec dhe më pas e krahasova
dhe me studime të tjera të nivelit shtetëror për të krĳuar një konkluzion përtej nivelit
lokal. Pyetësorët janë hartuar për dy grupe: për prindërit (50 pyetësorë) dhe për
mësuesit (15 pyetësorë). Pyetësorët për mësuesit janë realizuar gjatë kontaktit me
ta në ambientet e shkollës. Pyetësorët për prindërit janë realizuar në ambientet e
shkollës gjatë takimeve që ata kanë patur me shkollën por edhe në ambiente të tjera
si dyqane, lokale dhe në disa raste gjatë ditëve të pazarit që zhvillohet në qytet për
të patur mundësinë e kampionimit edhe për prindër që banojnë në fshatrat përreth.
Përveç pyetësorëve në studim janë përdorur edhe materiale, statistika e raporte të
marra nga drejtoria e shkollës, bashkia e Roskovecit e Drejtoria Rajonale Fier, si
dhe studime të kryera për prindërit nga organizata ndërkombëtare që operojnë në
Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit.
Pyetësorët përmbanin këto pyetje:
PYETËSOR PER PRINDËRIT
1.
Në cilën klasë e keni fëmĳen në shkollë?
2.
Sa herë në vit takoheni në shkollë?
3.
Sa herë keni vajtur në mbledhje me prindër?
4.
Cilët mësues takon më tepër
5.
E njeh këshillin e prindërve
6.
Si është zgjedhur këshilli i prindërve?
7.
A funksionojnë këshillat e prindërve
8.
A ke marrë pjesë në mbledhje e këshillit të prindërve?
9.
A ke diskutuar për çështje: a) financiare b) lëndët (kurrikula) c)shkollën d)
fëmĳet
10.
A e njeh bordin?
11.
Je i informuar për vendimet e bordit?
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12.
13.

Me ç’mënyrë ju thërret shkolla në takime?
Cilat janë vështirësitë në marrëdhëniet tuaja me shkollën?

PYETËSOR PËR MËSUESIT
1.
Në cilat klasa jepni mësim?
2.
Sa herë në vit prindërit vĳnë t’ju takojnë?
3.
Sa% e prindërve vĳnë në mbledhje me prindër
4.
Cilët prindër janë më aktive
5.
Cilat janë temat kryesore të takimeve a)Disiplina b) arritjet e nx. C) mësuesit
d) shto tjetër
6.
Sa% e prindërve diskutojnë e janë aktivë
7.
me ç’mënyrë i lajmëroni prindërit për takime?
8.
cilat janë vështirësitë tuaja në punën me prindërit?
Disa nga
g rezultatet e studimit ishin këto:
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¼ e prindërve nuk e dinë se si zgjidhet Këshilli i Prindërve.
Pothuajse 2/3 e prindërve mendojnë se Këshillat e Prindërve nuk funksionojnë.
Pothuajse ¾ e prindërve nuk kanë dĳeni për ekzistencën e Bordit.
Rreth 85% e prindërve nuk janë të informuar për vendimet e Bordit.
Temat që diskutohen më tepër në takimet e shkollës me prindërit janë:
•
arritjet e nxënësve më shumë se gjysma e përgjigjeve,
•
disiplina rreth ¼ e përgjigjeve.
Rreth ¼ e prindërve diskutojnë dhe janë aktivë.
Prindërit më aktivë janë ata të nxënësve të mirë
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Mendimi për vendime të rëndësishme i kërkohet më shumë prindërve përfaqësues
sesa prindërve të përjashtuar nga ana sociale.
Prindërit e përjashtuar nga ana sociale nuk besojnë se shkolla duhet t’iu marrë
mendim.
Ndryshe nga ata, prindërit përfaqësues kanë më shumë besim.
Sipas studimit të CDE një nga dobësitë është dhe edukimi i mangët i mësuesve dhe
drejtuesve të shkollës në lidhje me komunikimin dhe bashkëpunimin me prindërit.
Mësuesi zakonisht në takimet me prindër “përcaktojnë diagnozën”e nxënësit
në një mjedis të hapur , në një kohë të kronometruar dhe prindi në shumicën e
rasteve largohet kokëulur, shpesh pa patur mundësinë të shprehë ato që mendon.
Komunikimi kërkon dëshirë. Komunikimi kërkon kohë. Etika pedagogjike e sjelljes
së mësuesit gjatë vendosjes së kontakteve me prindërit e nxënësve e parashikon
ndikimin e tyre për personalitetin e mësuesit, të dobishme nga ana pedagogjike
dhe të domosdoshme për vendosjen e kontakteve me prindërit e nxënësve. Tashmë
është nënvizuar se prindërit e nxënësve dhe mësuesit janë dy anë të përgjegjësisë
së përbashkët në edukimin e fëmĳës përpara shoqërisë. Kontaktet e mësuesit
me prindërit duhet të kenë një karakter të vazhdueshëm. Shkaqet e mosdashjes
së mësuesit të vendosë kontakt me prindërit e fëmĳës mund të jenë në sferën e
vetëbesimit të madh në mundësitë pedagogjike, në indiferentizmin, mungesën e
ndërgjegjes e të përgjegjësisë, por mund të jenë edhe të trajtuarit e problemit pa
zemër, si një akt formal apo thjesht informative, pra pa etikë.
Një shkak mund të jetë dhe mospasja nga ana e shkollës e një programi efikas
bashkëpunimi e partneriteti qe siguron përfshirjen e të gjithë prindërve. Orari dhe
vendi i takimit mund të mos jenë të përshtatshëm. Në mbledhjet me prindër një
pjesë e prindërve nuk mund të vĳnë se ndodhen në punë. Takimet e tjera kryhen
gjatë pushimeve ndërmjet orëve ku nuk lë shumë kohë për tu trajtuar problematikat
e nxënësit. Kështu që një pjesë e prindërve mund t’I shohin në syrin e tyre takimet
e shkollës pa ndonjë efikasitet të veçantë. Prindërit mund të mos jenë në dĳeni për
mbledhjet e organizuara nga shkolla apo për takimet e tjera ku kërkohet të jetë
present ai. Ka shumë nevojë për ndërgjegjësimin e prindërve për rolin e tyre jo vetëm në
shkollë por për të gjitha vendimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me edukimin e fëmĳëve
të tyre. Shumë mësues, por edhe vetë prindër, pohojnë se shumica e përgjegjësisë për
edukimin e fëmĳëve u delegohet tërësisht shkollës dhe mësuesve, duke kufizuar detyrimin e
vetë prindërve vetëm në krĳimin e kushteve të domosdoshme të të nxënit për fëmĳën
(strehim, ushqim, veshmbathje).
Është e rëndësishme që prindërit të bëhen pjesë në një mënyrë që i shërben si
shkollës, ashtu edhe fëmĳës dhe prindërve vetë. Sidomos prindërit e përjashtuar nga
ana sociale nuk ndjeheshin të aftë për të përdorur në mënyrën më të mirë forma të
pjesëmarrjes si p. sh. takimet në shkollë. Për këtë arsye, duhet të gjenden mënyra për
t’i përfshirë ata duke iu rritur interesin dhe besimin në përfitimin tek pjesëmarrja. Për
më tepër, prindër nga strukturat përfaqësuese mund të përfshihen në angazhimin e
sa më shumë prindërve në takime të shkollës dhe/ose klasës, në dhënien e ndihmës
vullnetare apo ndihmës për organizimin e aktiviteteve të shkollës.
Rekomandime
• Zgjedhjet Këshillave të Prindërve e Bordit të Shkollës të mos jenë formale, “vetëm
për të plotësuar letrat” por për t’i ardhur në ndihmë problemeve të shkollës.
• Të caktohet një pagesë për prindërit, të paktën ata që janë kryetarë të Këshillit të
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Klasës, Këshillit të Shkollës apo anëtarë të Bordit të Shkollës.
• T’i jepet përparësi komitetit të prindërve për të siguruar kontaktin me prindërit që
kanë fëmĳë me probleme.
• Shkollat të zgjerojnë llojshmërinë e problemeve që duhet të diskutojnë me prindërit,
jashtë skematizmit të tanishëm, i cili përqendrohet vetëm tek notat.
• Te vlerësohen shkolla dhe mësuesit edhe nga niveli i bashkëpunimit me organet
prindërore.
• Këmbim të përvojave me shkollat që kanë patur suksese në bashkëpunimin me
prindërit
• Konferenca, workshope, debate për problemet e bashkëpunimit dhe të edukimit
• Ndihmë dhe angazhim me i madh nga OJF
• Ndihmesë nga psikologët e shkollave
• Të krĳohet salla e prindërve në shkolla
Trajnime për:
1) rrugët, metodat dhe mjetet për nxitjen e prindërve për të bashkëpunuar me
shkollën;
2) ndërgjegjësimi i mësuesve për detyrimet ndaj prindërve si dhe rolin që ka
përmirësimi i punës me prindërit;
3) roli e përgjegjësitë e prindërve për edukimin e fëmĳëve dhe rruget më efektive për
realizimin e kësaj përgjegjësie;
4) mënyrat e organizimit të prindërve. Mendohet se ka mjaft përvoja të suksesshme
brenda vendit, që mund të mblidhen dhe të përpunohen për të ndërtuar kurrikulat
e këtyre trajnimeve.
• Të krĳohet salla e prindërve në shkolla
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Vecoritë e të folurës te femĳet
Anila Mamaj
Abstrakt
E folura te fëmĳët është sa e bukur pë ta dëgjuar ,aq edhe e vështirë për ta kuptuar në shumë
raste.. Fëmĳët belbëzojnë,nxjerrin tingujt e parë duke kaluar ne rrokje e më pas në fjalët e
para jo të shqiptuara saktë nga ana fonetike fillimisht.
Në shumë raste e folura jo e saktë vihet re edhe te femĳët 5-6 - vjecar. Në keto raste vet
prindërit,edukatorët e mësuesit duhet të jenë të vëmendshëm e të ndikojnë për drejtshqiptim
për një të folur sa më të pastër e të qartë nga fëmĳët.
Fjalë kyce: fëmĳë,rritje,komunikim,belbëzim

Hyrje
Përditë jemi të rrethuar nga fëmĳë të çfarëdolloj moshe. Mund të luajmë, të komunikojmë me ta. Gjuha që ata përdorin me ne është me ndryshime në aspektin gjuhësor.
Ndërsa ne me ata përdorim një gjuhë të qartë, e thjeshtë dhe sa më të kuptueshme.
Çdo periudhë e rritjes së tyre ka ndryshime nga viti në vit sepse repertori i tĳ gjuhësor zgjerohet me fjalë të reja. Prioritet i jepet shumë periudhës së belbëzimeve pasi
ndihmon për përgatitjen e aparatit të të folurit të fëmĳës. Në këtë fazë përpunohen
elementet shqiptimore që do të ndikojnë në sistemin fonetik të të foluritntë cilën e arrin kur mbush moshën 6 vjeç. Karakteristikë kemi: fjalitë e shkurtra, njefjalëshe. Gjithashtu fëmĳa bashkë me fjalët përvetëson edhe shprehitë e lidhjes e të ndryshimit
të trajtave të tyre. Nuk duhet të harrojmë të themi se faktori më kryesor që ndikon te
fëmĳa, te procesi i të rriturit dhe përvetësimit të gjuhës është familja. Nena është modeli i parë gjuhësor për aftësinë e të folurit dhe si baza e nisjes për transmetimin dhe
ushtrimin sa më të plotë të dhuntive e shprehive gjuhësore të çdo individi. Duhet
të theksojmë se "Fëmĳa e modelon gjuhën sipas gjedhes që merr nga e ema qysh
që i vogël, qëkur fillon të dëgjojë. Pikërisht rrethana që të folurit e fëmĳës lind dhe
zhvillohet si fryt i imitimit të një modeli që i jepet në mjedisin familjar, parakupton
edhe një ndikim të ,mundshëm e të rëndësishëm gjuhësor jo vetëm nga e ëma por
edhe nga i ati dhe pjesëtarë të tjerë të familjes që mund të jenë: gjyshi, gjyshja, motra,
vellai,etj. Komunikimi me fëmĳën ka rol të madh në jetë. Gjatë të folurit me fëmĳët
duhet të kemi kujdes që të flasim gjithnjë gjuhën e pastër dhe asnjëherë të mos flasim
gjuhën e fëmĳës, duhet t’i mësojmë që të flasin gjuhën tonë. Problemi është se, kjo
dukuri, pra të folurit keq në pjesën më të madhe të rasteve vazhdon tërë jetën e atyre
fëmĳëve. Madje shpesh për këtë dukuri fajësohen mësuesit, duke harruar se fajtorë
janë prindërit të cilët i kanë mësuar fëmĳët e tyre që të flasin e të veprojnë keq. S’do
mend se pengesa në të folur ndikon keq në suksesin e fëmĳëve në shkollë. Ka fëmĳë
shumë të zgjuar, por nga pengesa që kanë, nuk janë në gjendje që të paraqesin dĳen
e tyre para mësuesit, kështu që ata edhe përbuzen nga rrethi shoqëror në të cilin
gjenden. Lidhur me këtë, në mënyrë shumë të veçantë specifikojmë pë ata fëmĳë që
i kanë këto pengesa të lindura. Këta fëmĳë duhet të ndihmohen nga të gjithë, si dhe
me një afrim të përkushtuar ndjenjash të binden se kjo ngecje e tyre (belbëzimi) nuk
është turp.
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Ecuria e zhvillimit të të folurit te fëmĳa normal nga lindja e deri në moshën
6-vjeçare
Dallojmë tre faza te të folurit e fëmĳëve normal:
a)
Faza e britmave dhe e belbëzimeve( periudha e babelit)
b)
Faza e fjalëve fjali( fjalitë njëfjalëshe)
c)
Faza e të folurit të lidhur, të plotë.
a) Kur dëgjojmë britmat dhe belbëzimet kuptojmë që ato janë krejt të zhveshura nga
funksioni i të folurit , por kanë një funksion të rëndësishëm sepse: përgatisin aparatin e të folurit të fëmĳës për zotërimin e shqiptimit dhe të realizimit sa më të plotë të
intonacionit dhe gjithçkaje që lidhet me të folurit. Për të patur një shqiptim të qartë të
gjuhës marrin pjesë organe si: aparati i frymëmarrjes, i fijes zanore, i gjuhës, i nofullës
së poshtme , i buzëve sepse realizimi fonik i tingujve qofshin zanore apo bashkëtingëllore bëhet nëpërmjet lidhjeve dhe bashkëveprimit së punës së këtyre organeve.
Britmat shfaqen te fëmĳa pas lindjes së tĳ të cilat lidhen me reflekse të shkaktuara nga
kërkesa që nuk flasin (memecët). Pas muajit të tretë, te fëmĳa shfaqen belbëzimet e
para. Gjatë kësaj faze, nga goja e fëmĳës dëgjohen disa tinguj të ndryshëm, të shurdhët,
buzorë e grykorë, zanorë dhe bashkëtingëllorë. Kjo periudhë është e rëndësishme për
përgatitjen e aparatit të të folurit . Belbëzimet bëjnë të mundur përpunimin e një vargu
elementesh shqiptimore. Karakteristikë për këtë periudhë janë përsëritjet e vazhdueshme të lidheve të njëjta tingullore: ma-ma, ta-ta, da-da, ba-ba dhe dalëngadalë ato do
të shqiptohen bashkë: mama, baba, tata,dada etj. Edhe pse gjatë vitit të parë të jetës së
fëmĳës ne dëgjojmë britma e belbëzime pa kuptim, te ata formohen një varg shprehish
nyjëtimore të domosdoshme për të folurit e mëvonshëm. Pas vitit të parë fëmĳët fillojnë të imitojnë të folurit e të mëdhenjve: kemi daljen e parë të fjalëve të gjuhës amtare.
Përveç fjalëve: mama, baba, etj dalëngadalë aftësia e të folurit të fëmĳës ngjitet nga imitimet e riprodhimet e cunguara tingullore deri në shqiptimin e qartë të mbarë tingujve
të gjuhës amtare. Kemi fjalë të tipit: ujë (dua ujë) etj.
b) Faza e fjalëve njëfjalëshe mbaron në moshën 3 vjeç, por ka raste që ndodh edhe
më përpara. Kjo periudhë ka si veçori pasurimin e fjalorit pasiv të fëmĳës. Ai mëson
dhe përvetëson një rezervë të madhe fjalësh, të cilat s'ka arritur t'i shqiptojë qartë dhe
ti lidhë ato sipas një strukture sintaksore. Fëmĳa deri në moshën 2 vjeç arrin që të
mësojë deri në 250-300 fjalë aktive, ndërsa si fjalë pasive fëmĳa ka me mĳëra. Fjalët që
ai mëson varen shumë nga mjedisi rrethues i fëmĳës si familja e cila është kryesore,
farefisi, çerdhe, kopshti e në disa raste edhe dadoja. Duhet vëmë theksin se personat që flain me fëmĳët nuk duhet t'i "përkëdhelin fjalët " që të ndihen më afër me të
folurin e fëmĳëve, por të komunikojnë me ta ashtu siç do të flisnin me një të rritur,
pra me një gjuhë sa më normale. Si do të jetë modeli që fëmĳa rritet në një bashkësi
shoqërore përkatëse ku lind e rritet, ashtu do të jetë edhe të folurit e fëmĳës. Psh:
Nëse një fëmĳë rritet në një mjedis ku flitet ne dialektin tosk ai do të fillojë të flasë ne
dialektin tosk. Mënyra se si flasin fëmĳët dëshmon në radhë të parë se çfarë mjedisi
shoqëror i përkasin ata.
c) Nga vëzhgimet e edukatorëve dhe pedagogëve, fëmĳa deri në moshën 3 vjeç di
800-1000 fjalë. Në moshën 4 vjeç fëmĳa do të flasë me fjali të shkurtra dhe shqiptimi
i tĳ do të karakterizohet me këmbime të ndryshme tingullore. Nga mosha 4-5 vjeç te
fëmĳa rritet numri i fjalëve deri në 1900-2000. Nga të folurit me fjalë-fjali, fëmĳa fillon
të përdorë fjali me fraza të zgjeruara. Në moshën 5-6 vjeç, numri i fjalëve që fëmĳa
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përdor është 2500-3000 fjalë (njësi leksikore). Kemi ndërlikime të frazës, përdorin
frazeologjizma, shfaqet qëndrimi i ndërgjegjshëm si ndaj të folurit të vet, edhe ndaj
të folurit që dëgjon rreth e rrotull( familje, kopshti, çerdhe).
Veçoritë e gjuhës së fëmĳëve (ecuria e ligjërimit të tyre dhe përvetësimi i gjuhës
si i marrë hua)
Fëmĳa është si papagalli. Atë çka ai dëgjon, e riprodhon por me ndryshime si gjuhësisht edhe në zë. Ai e përvetëson gjuhën nëpërmjet imitimit , të të folurit që dëgjon në
mikromjedisin e tĳ të përditshëm. Fëmĳa nuk e përvetëson gjuhën si një kod abstrakt
apo si një tërësi rregullash . Sjellja gjuhësore e njeriut karakterizohet nga individualizmi dhe konformizmi. Modeli gjuhësor i shumë fëmĳëve ndjek skemën:prindërit
në fillim pastaj moshatarët e në fund të rriturit. Fëmĳa duke u nisur nga gjuha e mjedisit bën përzgjedhje dhe jep një gjuhë të ngjashme me modelin, por jo identike me
të. Fëmĳa lind biologjikisht i përgatitur për të folur , por të folurit te fëmĳa formohet
së bashku me zhvillimin e tĳ trupor, shpirtëror e kulturor. Gjuha e fëmĳëve është një
periudhë me rëndësi për njohjet e evolucionit fonetik të të folurit njerëzor në përgjithësi. Fëmĳa mëson duke imituar të folurit e mjedisit rrethues ku ai lind dhe rritet,
ai nuk bën imitime mekanike dhe pasive. Ai merr duke marrë hua. Huazimi nga të
rriturit në bashkësinë përkatëse nuk është kopje uniforme, sepse çdo imitim bën një
përzgjedhje dhe i jap një shmangie krĳuese ne raport me modelin. Te të folurit nga
fëmĳa veprojnë dy forca kundërshtare dhe simulante i cili Sosyri i kishte pagëzuar
si "shpirti partikularist" dhe "forca unifikuese". Forca unifikuese vepron në drejtim
fëmĳë-të rritur, por edhe të rritur-fëmĳë; ose kur flasin me njëri tjetrin në prani të
fëmĳës. Kemi disa ndryshime: mund të imitohen veçoritë fonetike, leksikore e gramatikore të të folurit të saj. Sipas R.Jakobsoni "fëmĳa është një imitues i imituar".
Pulsionet fëminore shfaqen në shkallë të ndryshme në mosha të ndryshme, pra edhe
te të rriturit. Sipas Morris Gramon: Në qoftë se do të koleksiononim veçoritë gjuhësore të një numri shumë të madh fëmĳësh , atëherë do të ndërtohej një lloj gramatike
e të gjitha transformacioneve të mundshme që kanë pasur vend në njërën nga cilatdo gjuhë njerëzore . Fëmĳët gjatë babelit prodhojnë tinguj pa përmbajtje. Në këtë
periudhë fëmĳa prodhon bashkëtingëllore nga më të ndryshmet , zanore dhe grupe
zanoresh, diftongje zbritëse dhe ngjitëse. Dalëngadalë zhduken disa tinguj të panevojshëm për atë periudhë dhe rimerren pas disa vjetësh sërish. Kështu kemi rastin e
bashkëtingëlloreve qiellzore( q , gj) grykore (k,g) ndërdhëmbore (th,dh) fshikëlluese
(sh, zh, ç, xh) dridhëse e lëngëtore (ll,rr). Kemi 29 bashkëtingëllore dhe 7 zanore. Por
fëmĳa jo të gjitha këto i ka në inventarin e të folurit të tĳ. Atĳ i duhen vite sa ta përvetësojë me sistemin fonetik e fonologjik të gjuhës së vet.
Disa rrethana nga të folurit e fëmĳës:
a)
Fëmĳa përsërit si papagall tinguj e rrokje të shkëputura, ndërsa po këta tinguj mungojnë në të folurin e tĳ spontan. Pra ai nuk e ka kryer plotësisht procesin e
identifikimit të inventarit të vet fonematik.
b)
Seleksionimi i tingujve të të folurit që mbeten gjatë kalimit të babelit në të
folurin aktiv, lidhet me përvetësimin dhe memorizimin e sistemit të opozicioneve fonematike të nevojshme për marrëveshjen në bashkësinë shoqërore përkatëse. Fëmĳa
përpiqet t' përgjigjet pëshpëritjes me pëshpëritje dhe ngritje e ulje zëri sipas njerëzve
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që e rrethojnë kur ata flasin.
c)
Midis stadit të babelit spontan dhe fillimit të të folurit ekziston një periudhë
e shkurtër gjatë së cilës ata janë memecë.
.
Baby talk ( përkëdhelja e të folurit të fëmĳëve nga të rriturit)
Kjo e folur është e gjithëpërfshirë gjithandej nga çdo anë e botës. Është një dukuri
që dallohet nga të folurit normal, nga ai i folur që normalisht vetë të rriturit përdorin me të rriturit ose me fëmĳët më të mëdhenj në moshë. Në të folurin e baby-talk
ndihmojnë disa modifikime sistematike në mënyrë të posaçme. Ja disa karakteristika
të baby talk:
a)
Mënyra e prodhimit- baby talk është i rrjedhshëm dhe i shqiptuar më shkoqur sesa të folurit normal.
b)
Thjeshtësia formale- frazat që u drejtohen fëmĳëve janë më të thjeshta nga
ana sintaksore dhe të shkurtra.
c)
Aspekti prozodik- toni i zërit është më i lartë
d)
Thjeshtësia semantike dhe tepria e fjalëve –frazat e baby talk-ut kanë përsëritje dhe argumentet e tonit janë të kufizuara, në gjëra konkrete a të pranishme në
mjedisin që u përkasin ngjarjeve.
e)
Funksioni-të folurit në baby talk ka si funksion të kontrollojë sjelljen e fëmijëve dhe të mbajë gjallë ndërveprimin me ta.
Kur u drejtohemi fëmĳëve, si ne dhe moshat më madhore u qasemi disa mënyrave apo aspekteve duke zgjedhur ato që u duken më karakteristike e më të vlefshme
për mbajtjen e ndërveprimit me të vegjlit. Edhe seksi edhe mosha e fëmĳëve janë dy
faktorë të tjerë përcaktues për ta përfshirë të folurit e të rriturit në modifikime. Fëmĳët
që kanë marrë një pasuri më të madhe në nivelin sintaksor dhe semantik të të folurit
të të rriturve, kanë më shumë gjasa që ta zhvillojnë më shpejt të folurit e tyre. Imitimi i
gjuhës fëminore është i përdorur gjithandej, por kryesisht atë e përdorin nënat.
Sot ndeshim në shumë familje që numri i pjesëtarëve të tyre është i zgjeruar. Ai përbëhet nga babai,nëna, fëmĳët, gjyshi,gjyshja. Pra fëmĳët janë në kontakt dhe me mosha më madhore,domethënë që edhe fjalët që ata mësojnë prej tyre do të ndikojnë
në repertorin e tyre gjuhësor. Kemi mjaft raste kur fëmĳët janë të dëtyruar të jetojnë
me gjyshërit dhe gjuha që ata mësojnë është ndryshe nga ata që mund të mësojnë
me prindërit e tyre. Mësojnë fjalë të vjetra që ndoshta nuk përdoren vazhdimisht në
leksikun e sotëm gjuhësor.
Pra arrĳmë në konkluzionin: Të folurit nuk është një aftësi e lindur tek njeriu, ajo
formohet te fëmĳa dalëngadalë së bashku me trupin dhe zhvillimin e tĳ shpirtëror e
kulturor, por gjithnjë duke marrë si model të folurit e njerëzve të afërt që ka përreth
në bashkësinë shoqërore përkatëse.
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